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Naturais, reais e algo surreais

Muito se discute se a presença dos números nas sociedades humanas 
(ou pelo menos na maioria delas) é fruto da necessidade da contagem 
de bens ou da própria contagem do tempo ou se de ambas. Há ainda 
quem discuta se o conceito de número está estritamente ligado à enu‑
meração – uma ovelha, duas ovelhas, três ovelhas – ou se é um conceito 
natural, instintivo. Contarão os animais as suas crias? Uma imagem com 
cinco crias pode ser relacionada no cérebro do animal com o numeral 
cinco? Note‑se que o número de crias é talvez um dos mais importantes 
parâmetros de sobrevivência das espécies, contudo tal não significa que 
tenha em si mesmo um especial significado para o progenitor. A ver‑
dade é que, para as sociedades humanas, a necessidade de contagem 
surge muito cedo e a forma como surge talvez nos dê pistas para a sua 
relação com os bens ou com o tempo. Para o homem primitivo, assim 
como para outras espécies, a natureza apresenta sequências de eventos 
que, repetidos algumas vezes, revelam um padrão.

Para nomear apenas alguns: o ciclo do dia e da noite; o ciclo das 
estações do ano e sobretudo o ciclo da vida, nascimento, desenvolvimento 
e morte dos homens. é o reconhecimento do segundo padrão – um 
ciclo anual – o movimento do Sol no céu ao longo de um ano – que 
permite aos grupos sociais de então, vulgarmente conhecidos como tribos, 
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alterarem o seu modo de sobrevivência, passando de caçadores recole‑
tores para agricultores, passando de nómadas a sedentários. Qualquer 
criança dos primeiros anos da escolaridade obrigatória sabe desta tran‑
sição, o que talvez não seja tão simples de advogar é se este domínio do 
padrão anual – saber quando semear, saber quando colher, saber quando 
armazenar – requer o conhecimento ou não da contagem. Efetivamente, 
não é necessário contarmos os dias que passaram desde o início do 
inverno para sabermos quando está a chegar a primavera e talvez não seja 
preciso contarmos as gerações para localizarmos, no tempo, algum evento. 
é comum ainda hoje, em língua corrente, referirmos‑nos a eventos usando 
referências como «ainda o meu avô não tinha casado, quando…», «con‑
tava a minha avó que o seu avô…», tudo formas de os localizar no 
tempo, embora pouco precisas.

Se avançarmos, contudo, um pouco mais na saga do Homem, depa‑
ramos‑nos com um instante em que a contagem se torna estritamente 
necessária: as trocas comerciais. A partir do momento em que o Homem 
se sedentarizou, abriu‑se caminho à especialização. Um determinado 
grupo de pessoas passaria a produzir um determinado produto. Uns 
cultivam, uns tecem, outros constroem abrigo – a especialização poten‑
cia o aperfeiçoamento da atividade tornando a tribo, como um todo, 
mais eficiente. Mas a verdade é que todos comem, todos se vestem, 
todos precisam de abrigo; é, portanto, necessário encontrar um meio 
de trocar produtos (só muito mais tarde se vão lembrar de trocar ser‑
viços). Para poder trocar é necessário saber quanto se tem. A partir do 
momento em que a vista não consegue distinguir se todos os bens que 
se possui estão ou não na imagem que se vê, surge a necessidade de 
saber contar. O que estou a tentar dizer é que é fácil perceber que se 
tem apenas três ovelhas, simplesmente olhando para elas – «estão lá 
todas ou não?» – mas se tiver 100, 50 ou até mesmo 20, tal torna‑se 
uma tarefa árdua.
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Existe na espécie humana uma característica que, simultaneamente 
com a capacidade de raciocínio, nos torna a espécie dominante neste ter‑
ceiro planeta a contar do Sol – falo do polegar oponível ou a capacidade 
de formarmos um ângulo de 90˚ entre o polegar e o indicador. Não é uma 
característica exclusiva nossa, outros primatas a têm e alguns, como os 
chimpanzés, têm essa característica quer nos membros superiores (como nós) 
quer nos membros inferiores: de facto, os chimpanzés têm quatro mãos!

é esta característica espantosa que nos permite pegar em instrumen‑
tos com facilidade e usar ferramentas que nos ajudam a conseguir outras 
ferramentas mais capazes de construir ou projetar outras ainda mais 
sofisticadas que nos capacitaram iniciar esta vertiginosa viagem a que 
chamamos tecnologia. Gostaria de realçar que não somos a única espécie 
que usa ferramentas e tampouco isso é exclusivo de espécies com polegar 
oponível, contudo, a facilidade que essa característica traz no manuseio 
das ferramentas, em paralelo com a capacidade de raciocinar, permi‑
tiu‑nos dominar o ambiente e ultrapassar as naturais incapacidades do 
ser humano – o animal‑homem não voa, não é autónomo à nascença, 
não tem visão noturna, não possui sonar, não é sensível ao campo mag‑
nético terrestre, não tem nem força nem agilidade por ai além, etc., etc.

Na verdade, antes mesmo de se tornar comerciante ou, talvez melhor 
dito, permutador (nova terminologia para provocar os antropólogos), já o 
Homem teria percebido a sua invulgar capacidade manual. Daí que, talvez, 
tenha sido natural a utilização da mão, uma vez mais, para esta nova neces‑
sidade – contar. Gostaria de fazer aqui uma breve ressalva para distinguir 
entre a tarefa de dizer os números sequencialmente e contar: são coisas 
distintas, como facilmente se percebe lidando com qualquer criança que 
completa dois anos. A maior parte é capaz de reproduzir a sequência dos 
números até dez (de forma quase melódica) mas poucas contam para além 
dos dois objetos. Apesar de claramente distintas, as duas tarefas estão 
ligadas no processo de aprendizagem da criança mas tal é um assunto que 
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Bem, apesar de todo este discurso, o problema do nosso pastor per‑
manece – contar mais que dez ovelhas… isto, mantendo‑se calçado. 
O pastor tem sete ovelhas. Consegue contá‑las e até consegue transmitir 
a ideia de ter sete ovelhas (mesmo que não domine a linguagem). Con‑
tudo, se o pastor tem 12 ovelhas como faz?

Conta dez mas sobram‑lhe duas… hum… pode sempre chamar a 
mulher… A solução surge simples, mas não sei se imediata. Conta as dez 
ovelhas e pegando no que tem mais à mão, uma pedra, assume que essa 
pedra vale dez dedos, ou, neste caso, dez ovelhas, e ficando os dedos livres 
para mais, pode prosseguir contando… um, dois. Assim o pastor tem uma 
pedra e dois dedos de ovelhas. E se o caso se complicar e o pastor tiver 37 
ovelhas? Precisará apenas de três pedras e sete dedos. Efetivamente, a pala‑
vra latina para pedras (em concreto seixos) é «calculus», ainda hoje usado 
como termo médico para pedras nos rins – os cálculos renais – mas que 
originou igualmente a palavra «cálculo» do verbo «calcular», operação 
matemática. A medida da riqueza do pastor causa‑lhe problemas e quando 
me refiro a medida, refiro‑me exatamente a isso: a medição, a avaliação da 
sua riqueza. Mas o caminho da contagem estava descoberto.

Imaginemos que o nosso pastor se torna um homem de muitos bens 
e passa a ter 432 ovelhas. Pode contar seis, sete, oito, nove, dez conjuntos 
de dez ovelhas, ou seja dez pedras e, na impossibilidade de contar pelos 
dedos mais que dez pedras, escolhe uma folha para simbolizar o conjunto 
de dez pedras (ou seja 100 dedos). Assim pode substituir as dez pedras por 
uma folha que simbolizará o que hoje conhecemos como o número 100. 
Assim pode recomeçar a contar ovelhas a partir do 100, contando pelos 
dedos até dez, usando uma pedra para simbolizar dez e usando a folha 
para significar 100 unidades. Efetivamente, no fim da sua contagem, o 
pastor terá quatro folhas, três pedras e dois dedos no ar: 432 ovelhas. 
Daqui para frente apenas necessita de símbolos que representem quanti‑
dades cada vez maiores. Cada objeto representará uma quantidade rela‑

não irei desenvolver. Sempre que me referir à função contagem estarei a 
reportar‑me à capacidade de distinguir a unidade do múltiplo e de distin‑
guir entre um valor e outro, três diferente de quatro, e quatro mais que 
três. Não foi por lapso que escrevi «quatro mais que três» e não «quatro 
maior que três» como a «deformação profissional» indicaria à primeira 
vista. Pretendo indicar que, numa primeira fase na história do Homem, 
apenas faz sentido perceber que quatro ovelhas são mais que três ovelhas e 
não encarar as relações dos números entre si de forma abstrata.

Voltemos então ao pastor no meio do monte contemplando as suas 
ovelhas: um rebanho que se espalha por uma extensão difícil de ser 
abarcada pela vista rápida e um instrumento de inegável utilidade – a 
mão. Se a vista consegue facilmente reconhecer grupos de três e até de 
quatro, mais que isso já se torna difícil. Experimente o amigo leitor 
contar quantas linhas tem a página deste livro agrupando‑as de cinco 
em cinco, contando cinco, dez, quinze, etc.; serão poucos os leitores que 
acharão tal tarefa fácil e confortável. Mas se usar as mãos já se tornará 
mais simples. é assim que o pastor encontra uma forma fácil de contar 
dez ovelhas (usando as duas mãos).

Eis a raíz do facto da nossa base de contagem ser a base dez, ou seja, 
contarmos em grupos de dez. Tal não é universal, apesar de toda a raça 
humana ter cinco dedos em cada mão, existem povos que contam em base 
cinco, os dedos de uma só mão, base 20, os dedos das mãos e dos pés ou 
em base 26 usando vários pontos do corpo humano que compreendem as 
mãos, os braços e a cara. Permitam‑me aqui uma nota importante. Não 
fiquemos com a ideia que este processo de contagem foi um momento em 
especial da construção das sociedades humanas; foi, como todos os outros 
processos de evolução, algo a funcionar em paralelo com tudo o resto, em 
especial com a linguagem, de tal modo que em muitas sociedades a palavra 
para «mão» é a mesma palavra para «cinco», a palavra para «nariz» é a mesma 
palavra que para o número 13 (nos povos que contam em base 26).
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cionável com o número 10. A pedra representará um conjunto de 10, a 
folha um conjunto de 10 pedras, ou seja dez conjuntos de dez e por aí 
fora. Dizemos estar na presença de uma forma de contagem de base dez.

Com o desenvolvimento da linguagem simbólica e da escrita, o 
Homem deixou de escolher objetos para representar quantidades para 
passar a usar símbolos – figuras, hieróglifos ou carateres. Centremos‑nos 
agora na numeração romana nossa conhecida. Temos o traço vertical que 
significa a unidade – a quantidade um, a letra x significa a quantidade dez, 
a letra c, 100, a letra m, 1000. Todos eles símbolos para conjuntos de dez 
elementos. Contudo o caso romano é um caso interessante pois mistura 
símbolos de base cinco, ou seja, símbolos para conjuntos de cinco elemen‑
tos. Repare‑se no v, no l e no d, cinco, 50 e 500 respetivamente2. Uma 
das características mais notórias da numeração romana é o seu reduzido 
caráter prático para números grandes. Basta lembrarmo‑nos de como se 
escrevia o ano 1998 em numeração romana para recordarmos o longo 
número que precisávamos escrever – mcmxcviii. Ainda assim seria bem 
maior se os Romanos não tivessem inserido uma pequena alteração no seu 
modo de contar. Repare que, se seguissem a lógica do pastor, deveriam 
escrever mcccccccccxxxxxxxxxiiiiiiii; e mesmo com os símbolos de 
cinco, 50 e 500 ficaria mdcccclxxxxviii. A característica especial desta 
numeração é contemplarem um caso especial para os números imediata‑
mente anteriores a um símbolo novo, como o caso do 4 (iv) ou do 9 (ix), 
que passam a definir não como «mais um» que o anterior mas sim como 
«menos um» que o seguinte. Existem duas noções curiosas deste tipo de 
numeração que devemos reter e que serão muito úteis quando nos debru‑
çarmos sobre outro tipo de numerações. Por um lado percebemos que 

2 Fosse esta uma forma de contagem de base cinco não deveríamos ter símbolos para 
dez mas sim para 25, ou seja cinco conjuntos de cinco e para 125, ou seja cinco conjuntos 
de cinco conjuntos.
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nesta, como em qualquer outra numeração, está implícita a noção de adi‑
ção – todos os símbolos vão sendo somados para que o total corresponda 
ao número pretendido. Por outro lado, existe um contexto para a avaliação 
do valor do símbolo. Vejamos o caso da numeração romana em que o 
valor de um símbolo pode ser determinado pelo seguinte, senão repare: em 
ii, o primeiro símbolo vale 1 e em iv o primeiro símbolo não representa 
nada por si só mas valerá 4 quando acompanhado pelo seguinte.

O grande avanço para uma numeração mais ágil devemo‑lo ao senhor 
Al‑Khwarizmi (780‑850 d.C., datas aproximadas) que resolveu importar 
o sistema de contagem da Índia e documentá‑lo, trazendo‑o até aos 
nossos dias. Este salto foi a contagem posicional. Tanto na numeração 
romana como na usada pelo pastor temos um símbolo diferente para 
grupos sucessivamente maiores. Todavia, na nossa numeração, os símbo‑
los permanecem os mesmos mudando apenas a sua posição na escrita do 
número. Tomemos atenção ao número 547. Comecemos por chamar à 
posição do sete, a primeira, à posição do quatro a segunda posição e à do 
cinco a terceira posição, ou seja, estamos a contar posições começando a 
contar da direita para a esquerda. A primeira posição representa a quan‑
tidade de unidades (de dedos), a segunda posição a quantidade de dezenas 
(de pedras) e a terceira a quantidade de centenas (de folhas). Assim man‑
temos uma economia de símbolos apenas mudando a sua posição para lhe 
atribuirmos um diferente valor. Temos pois cinco centenas, quatro deze‑
nas e sete unidades; cinco folhas; quatro pedras e sete dedos.

Neste tipo de numeração o contexto de cada número é absoluta‑
mente crucial já que afeta de forma decisiva o valor desse símbolo – um 
5 na segunda posição «transformará» o cinco em 50. Inerente a este sis‑
tema de contagem está não apenas a operação adição (como no Romano, 
por exemplo) mas também a multiplicação. Repare que o exemplo de 
há pouco – 547 – representa 5 vezes uma centena (a terceira posição) mais 
4 vezes uma dezena (a segunda posição) mais 7 unidades.
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Permita‑me agora uma provocação sobre um tema que só iremos 
tratar adiante. Deixe‑me relembrá‑lo que, neste momento (da nossa his‑
tória que é também a nossa História), temos apenas dez símbolos que 
representam as quantidades de um a dez… de um a dez ou talvez de um 
a nove? Estarei a voltar atrás para desdizer o que disse? Repare o leitor que 
ao contarmos o décimo elemento já estamos a usar a casa das dezenas, 
colocando lá um símbolo 1 e deixando na casa das unidades o símbolo 0. 
Ou seja, o número 10 apresenta um elemento representando uma dezena 
(o elemento 1) e nenhum elemento a representar as unidades, ou, em 
linguagem de pastor, uma pedra e nenhum dedo. Agora, em linguagem 
escrita, usando numeração posicional, existe a necessidade de um novo 
símbolo para designar a ausência de conjuntos, o símbolo zero. Nesta fase, 
o «zero» não tinha o papel extraordinário que tem hoje e muitos séculos 
ainda se iriam passar até que este número excecional assumisse o seu total 
esplendor. Neste momento em que nos centramos, o Homem não tinha 
ainda sentido a necessidade de representar o nada absoluto, o zero sim‑
ples, ou, como diríamos em linguagem corrente, um zero redondo. Tal‑
vez nesta fase só fizesse sentido contar quando havia algo para contar.

Uma outra propriedade do sistema de contagem posicional é o facto 
de possibilitar contar números imensamente grandes e, mais que isso, 
de permitir contar de forma interminável – contar até ao infinito. Este 
é um conceito que, ao longo do tempo, trará muitos problemas. Ainda 
hoje há estudos de fundo que se debruçam sobre estas questões. lem‑
bro‑me perfeitamente deste episódio (sinta‑se o leitor livre de saltar este 
parágrafo se não apreciar flashbacks). Eu estaria há poucos meses na 
primeira classe (hoje conhecido como primeiro ano) e havia dois alunos 
da segunda ou terceira classe que tinham como passatempo ir escre‑
vendo números encostados à esquerda numa folha quadriculada tama‑
nho A5 começando pelo um e subindo por aí fora. Comentava‑se na 
escola que um deles teria chegado a números com seis casas, seis algaris‑
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mos. Achei aquilo uma coisa extraordinária pela enormidade do número 
e pelo facto de poderem continuar sem fim à vista. Com certeza não 
tinha, na altura, a noção de infinito (como ainda hoje julgo não ter) mas 
lembro‑me da estranheza que me suscitou o facto daquela tarefa poder 
continuar indeterminadamente.

Até este momento contámos a história abreviada dos, mais tarde 
apelidados, números naturais – o um, o dois… o 2 307 915 etc., etc. 
– no fundo, aqueles que podemos «contar usando os dedos». Se contar 
ovelhas já não oferecia dificuldade, dividir uma propriedade entre três 
irmãos ou encontrar forma de avaliar meias‑horas levava a alguns, mui‑
tas vezes graves, problemas. Um deles, dos mais importantes, foi a divi‑
são da hora… retrocedamos o nosso relógio uns séculos para contar, de 
forma sucinta, a história das horas.

Como deve calcular o amigo leitor, esta necessidade frémita dos 
nossos dias de contar o tempo, de cumprir o tempo, de não ter tempo, 
nem sempre existiu. Efetivamente, em tempos idos, a necessidade apre‑
sentava‑se apenas como forma de marcar o momento das orações em 
conventos e mosteiros. Alguns relógios de sol apenas apresentavam as 
horas a que as orações deveriam ser feitas. Na realidade, independente‑
mente da razão para a marcação da hora, o fundamental era marcar o 
encontro, obter uma referência comum para que vários indivíduos fizes‑
sem algo ao mesmo tempo. E, surpresa das surpresas, o dia – o período 
em que o Sol brilha no céu – começa por ser dividido em dez partes. 
Sabemos hoje, como se sabia então, que a duração do dia não é cons‑
tante ao longo do ano, assim estas dez «horas» não o seriam no sentido 
atual da palavra, mas sim dez divisões entre o nascer e o pôr do sol.

Não havia qualquer necessidade de marcar encontros noturnos (estra‑
nha vida romântica, a de então!) Tínhamos pois dez horas para o dia. 
Em breve acrescentar‑se‑ia uma hora para o crepúsculo e outra para a 
alvorada. Doze horas para o período de luz. Rapidamente se aplicou o 
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mesmo método para o período noturno com mais 12 horas. 12 mais 12, 
24. No entanto o problema persistia: encontrar forma de dividir horas – 
meia hora, um quarto de hora… Na utilização do relógio de sol o pro‑
blema não parecia grave, uma vez que bastava adicionar mais riscos entre 
aqueles já marcados. Encontrar contudo uma solução para as frações 
dos terrenos ou qualquer outra divisão da unidade parecia algo inultra‑
passável. São os Babilónios a resolver o problema usando uma numera‑
ção de base 60. Os Babilónios dividiam a unidade em 60 partes e ainda 
hoje mantemos esta divisão para a hora – uma hora com 60 minutos e 
um minuto com 60 segundos. Mesmo assim, uma vez que esta divisão 
não era de todo fácil, a vontade de partilhar foi aqui um motor inesti‑
mável para esta função. Passo a explicar: peguemos num bolo que que‑
remos compartilhar com mais três pessoas, eis uma tarefa muito fácil: 
usando uma faca fazemos um traço de um lado ao outro passando pelo 
centro e um outro perpendicular ao primeiro que também passe pelo 
centro. Temos a certeza que as quatro fatias são iguais. A forma então 
mais simples de designar a quantidade de bolo que coube a cada um é 
simplesmente referindo a quantidade original (um) dividida pelo número 
de usufrutuários (eu mais três amigos – quatro), ou seja, um sobre qua‑
tro ou mais habitualmente designado por «um quarto».

A partir daqui torna‑se fácil falar em frações uma vez que todos 
compreendemos o seu significado e, rapidamente, compreendemos a 
relação entre os tamanhos das fatias e as diferentes frações. Um quinto 
de bolo será certamente uma fatia de menor tamanho que uma fatia de 
um quarto. Quantos mais usufrutuários, menos cabe a cada um – uma 
verdade bem conhecida pelas famílias numerosas de então.

Devemos refletir sobre o facto desta nova noção continuar a depender 
diretamente da noção dos números inteiros, os tais que se podiam «contar 
pelos dedos». A esta nova classe de números chamou‑se números racionais, 
todos aqueles formados pela divisão (pela razão) de dois números inteiros. 
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desenhamos um pontinho gordo com um 0 por baixo. 20 quadriculas para 
a direita desenhemos um outro pontinho gordo e coloquemos o número 
1 por baixo. De seguida, fazemos um pontinho cheio no valor correspon‑
dendo a 1/2 ou seja 0,5, mesmo no meio entre os primeiros dois pontinhos 
gordos, bem na interceção entre a décima quadricula e a décima primeira. 
Façamos o mesmo para os valores 1/4, 1/8, 1/16. Entre cada dois pontos 
desenhe um novo ponto, mesmo no meio – a representação de um novo 
número racional. À medida que fazemos esta brincadeira, a nossa linha vai 
ficando cada vez mais repleta de pontinhos. Isto pode ser feito indefinida‑
mente. No limite, teremos a linha de tal forma preenchida de pontinhos 
que não conseguiremos distinguir os pontos uns dos outros. Contudo, 
acredite quando lhe digo que não importa quão juntos estejam dois pontos 
consecutivos, poderemos sempre colocar um novo ponto no meio deles – 
bastaria que para isso dispuséssemos de um microscópio cada vez mais 
potente e de um utensílio de escrita cada vez mais fino. E ainda que levás‑
semos a nossa divisão de intervalos a níveis impossíveis, a escalas suba‑
tómicas, por exemplo, continuaríamos sempre a poder ir mais longe e 
descobrir um novo intervalo onde colocar mais um ponto4.

De uma forma ainda mais exuberante podemos dizer que entre quais‑
quer dois números inteiros existe uma infinidade de números racionais – o 
infinito dentro da unidade! Inspire e reflita sobre isto, deixe a mente vaguear!

Os gregos, grandes geómetras, já tinham dominado, ainda que do 
ponto de vista geométrico, as frações. Chegaram a este resultado através 
dos comprimentos dos segmentos de retas. Do que não estavam à espera 
é que fosse a própria geometria a dar‑lhes um grande dissabor. A escola 
pitagórica advogava apenas a existência dos números naturais e dos núme‑
ros racionais, aqueles originados pela razão, no sentido de divisão mas 

4 é este um dos grande poderes da Matemática – não estar limitada pela realidade física 
nem pela tecnologia disponível.

Se as frações inteiras como 4/2 ou 30/10 não causam qualquer problema, 
as fatias dos bolos como 1/3 ou 1/4 levantam um novo tipo de questão – 
representar na forma de número valores inferiores à unidade. A partir desse 
momento foi preciso fracionar a unidade – isto é, houve a necessidade de 
convencionar uma forma de escrever valores inferiores à unidade. E eis que 
a numeração posicional vem em nosso socorro. Simbolizando por uma 
vírgula o momento em que a unidade vai ser quebrada, usamos valores à 
sua direita para representar o número de décimas presentes, o número de 
centésimas, o número de milésimas e por aí fora. Mantivemos a base 10 e 
capitalizamos a capacidade posicional da nossa numeração. Um sucesso!

Agora temos a possibilidade de escrever «um meio», 1/2, como 
0,5 (cinco décimas, metade das dez décimas que constituem uma uni‑
dade); um quarto como 0,25, mas ainda mais interessante 1/3 como 
0,333333333333…3333…3333… hum… estranho! A terça parte da 
unidade só pode ser representada com rigor se escrita com um número 
interminável de símbolos 3 em frações cada vez mais pequenas da unidade. 
Descobrimos, pela primeira vez, a infinitude dentro de algo completa‑
mente insuspeito: dentro da unidade! A este tipo de números chamamos 
dízimas infinitas periódicas, uma vez que o mesmo algarismo3 se repete. 
O mesmo se poderá dizer de 1/7 ou seja 0,142857142857142857…, a 
sequência 142857 repete‑se indefinidamente, sendo a forma correta de 
se escrever tal dizima 0,(142857).

Subitamente, os números conhecidos passaram a ter formas muito 
distintas. Existe, contudo, uma consequência ainda mais surpreendente da 
«descoberta» destes números. Façamos uma pequena experiência. Dese‑
nhemos sobre uma folha quadriculada uma linha horizontal que atravesse 
toda a folha. Sobre a linha, e na interceção de quaisquer duas quadriculas, 

3 Nota breve para referir que a palavra «Algarismo» deriva do nome do próprio Al‑Khwa‑
rizmi e significa «símbolo representativo de um numeral.»
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também da razão no sentido literal do termo – os números que advêm do 
raciocínio. Estamos a falar de uma escola que criava ciência apenas através 
da reflexão, da razão. Mas a verdade é que, seguindo o raciocino de Pitá‑
goras (570 a.C. – 496 a.C.) que o levou ao famoso teorema de Pitágoras 
(ver capítulo 3), a relação entre os lados de um triângulo e a sua hipote‑
nusa levava a uma verdade incómoda. Pitágoras percebeu rapidamente 
que, se desenhasse um triângulo com dois catetos iguais e de compri‑
mento um, a sua hipotenusa apresentava um valor que não era passível de 
ser representado pela razão de dois inteiros. E, acreditem ou não, cabeças 
rolaram. literalmente. A aversão a este resultado foi tão violenta que qual‑
quer pitagórico que o ousasse divulgar corria sério perigo de vida.

Do ponto de vista estritamente algébrico, basta olharmos para a expres‑
são que originou este novo número para percebermos que na sua «criação» 
não esteve a razão de dois números inteiros. O que esteve por detrás 
deste valor foi o teorema de Pitágoras aplicado a dois catetos de lado 
um: 12 +12 , ou seja  1+1 = 2 . Este novo número, dito «raíz de dois», 
não teve como base da sua formação a razão de dois números inteiros.

Ainda assim o caro leitor poderá perguntar: «se existe uma infini‑
dade de números racionais, não existirá nenhuma razão entre dois núme‑
ros inteiros que origine este valor de raíz de dois?» é, de facto, uma 
belíssima pergunta. Para mais, o próprio teorema de Pitágoras não garante 
só por si a criação de números irracionais, como o simples exemplo 

32 + 42 = 25 = 5  nos mostra5.

5 A prova de que um número é irracional não é complicada mas envolve um conceito 
chamado redução ao absurdo e alguma manipulação, o que não se insere no nível de com‑
plexidade deste capítulo. No entanto, aqui fica um cheirinho: a demonstração parte de um 
pressuposto e conclui o contrário, demonstrando a falsidade do pressuposto. Neste caso em 
particular a prova inicia‑se por assumir que 2  é racional, ou seja, que pode ser escrito sob 
a forma de a/b, em que a e b são números inteiros sem qualquer divisor comum. Alguma 
manipulação e considerações levarão à conclusão que, quer a quer b, são ambos pares ou 
seja ambos divisíveis por dois, o que contradiz a hipótese inicial. logo 2  não é racional.
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32 + 42 = 25 = 5  nos mostra5.

5 A prova de que um número é irracional não é complicada mas envolve um conceito 
chamado redução ao absurdo e alguma manipulação, o que não se insere no nível de com‑
plexidade deste capítulo. No entanto, aqui fica um cheirinho: a demonstração parte de um 
pressuposto e conclui o contrário, demonstrando a falsidade do pressuposto. Neste caso em 
particular a prova inicia‑se por assumir que 2  é racional, ou seja, que pode ser escrito sob 
a forma de a/b, em que a e b são números inteiros sem qualquer divisor comum. Alguma 
manipulação e considerações levarão à conclusão que, quer a quer b, são ambos pares ou 
seja ambos divisíveis por dois, o que contradiz a hipótese inicial. logo 2  não é racional.
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mais um pouquinho. No fundo estamos a determinar que o nosso 
cateto mede 33 cm + 3 mm + 3 décimas de milímetro +… ou seja 
0,33333… metros. Aqui temos a nossa dízima infinita periódica. Se 
aplicarmos o mesmo processo à hipotenusa do nosso triângulo retângulo, 
em que ambos os catetos têm um comprimento 1, veremos rapida‑
mente que necessitaremos de réguas com divisões cada vez mais peque‑
nas mas, neste caso, os valores por elas medidos serão sempre diferentes 
e a sua sequência nunca se repetirá. O cálculo de números irracionais 
continua nos dias de hoje com supercomputadores a determinarem 
milhões de casas decimais para os números irracionais, nomeadamente 
para o 2 . A título apenas de exemplo, aqui ficam as primeiras 1000 
casas decimais de 2 :

1,4142 1356237 3095048 8016887 24209698078569 6718753 7694807 3176679 7379907

324784 6210703 8850387 5343276 4157273 5013846 2309122 9702492 4836055 8507372

12 6441214 9709993 5831413 2226659 2750559 2755799 9505011 5278206 0571470 1095

599716 0597027 4534596 8620147 2851741 8640889 1986095 5232923 0484308 7143214

508397 6260362 7995251 4079896 8725339 6546331 8088296 4062061 5258352 3950547

45 7502877 5996172 9835575 2203375 3185701 1354374 6034084 9884716 0386899 9706

990048 1503054 4027790 3164542 4782306 8492936 9186215 8057846 3111596 6687130

13 0156185 6898723 7235288 5092648 6124949 7715421 8334204 2856860 6014682 4720

7714 3585487 4155657 0696776 5372022 6485447 0158588 0162075 8474922 6572260 02

Permita‑me uma última nota. Apesar do conceito de número irra‑
cional ser algo que, à partida, pode parecer, de facto, irracional, a sua 
exemplificação é trivial. Basta para tal apresentar, como vimos, um tri‑
ângulo retângulo de lados unitários e tomar atenção à sua hipote‑
nusa. Da mesma forma, podemos apresentar outros números irracionais 
como o 5 , a hipotenusa de um triângulo retângulo de lados um e dois 
ou o 13 , a hipotenusa de um triângulo retângulo de lados dois e três. 

Uma das características dos números racionais é, como vimos, 
produzirem dízimas finitas ou dízimas infinitas periódicas. Este novo 
número não racional (batizado como irracional) produz uma dizima 
infinita não periódica, ou seja, não existe nenhuma sequência de 
números que se repita periodicamente. Mas tentemos perceber de 
forma figurada como conseguiram os pitagóricos testar tal conceito. 
Imagine‑se, por momentos, que o nosso objetivo é medir comprimen‑
tos de segmentos de reta, como por exemplo lados de um triângulo. 
Para tal, dispomos de várias réguas. Uma delas tem divisões de centí‑
metro em centímetro, outra régua tem divisões de milímetro em milí‑
metro, uma outra de décima de milímetro em décima de milímetro e 
por aí fora. Deixe‑me, contudo, relembrar‑lhe que o metro, a nossa 
unidade fundamental, está dividida em 100 partes iguais a que con‑
vencionámos chamar centímetros. Para medir um dos catetos do tri‑
ângulo, basta pegarmos na régua dos centímetros, colocá‑la sobre a 
reta e verificar que o cateto termina exatamente sobre o traço que 
indica o número 100, ou seja 1 metro. Se procedermos da mesma 
forma para um outro cateto que meça 1/3 do metro, teremos de ser 
mais persistentes mas conseguiremos uma medida aproximada. Usa‑
remos primeiro a régua dos centímetros e percebemos rapidamente 
que o nosso cateto tem um pouco mais que 33 cm, mas não o sufi‑
ciente para 34 cm, ou seja, necessitamos de maior precisão na medida 
e por isso termos de usar a régua dos milímetros, colocando‑a sobre o 
traço dos 33 cm, poderemos então avaliar quantos milímetros a mais 
tem a nossa reta quando comparada com os 33 cm. Surpreendente‑
mente lemos 3 milímetros mas notaremos também que o nosso traço 
não termina exatamente sobre o traço dos três milímetros. Vamos 
buscar a régua das décimas de milímetro e o mesmo acontece. Pode‑
ríamos fazer tal operação indefinidamente, usando réguas com marca‑
ções cada vez mais diminutas, e teríamos a certeza de faltar sempre 
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Outros números irracionais famosos são o π (definido à custa da razão 
entre perímetro e diâmetro de uma qualquer circunferência), o número 
de Euler (e), e o número de ouro (Φ). Mas sobre estes falaremos nou‑
tra altura.

2

Balanças, baloiços e criminosos

Explicar algo tem destas coisas. Muitas vezes estamos convencidos 
que a metáfora que escolhemos é muito boa, mesmo excelente, correta 
do ponto de vista científico, e esquecemos‑nos que as referências cultu‑
rais do nosso público não são, ou já não são, as nossas. Certa vez preci‑
sei de usar o conceito de uma balança para explicar o equilíbrio: os dois 
pratos da balança, dir‑se‑ia de forma corrente. Estava a recorrer à ima‑
gem das balanças antigas que se usavam nos mercados – balanças de 
contrapeso. Num prato colocava‑se um determinado peso, normalmente 
de forma octogonal e em ferro, com o seu peso bem marcado e visível, 
e no outro prato ia‑se colocando a mercadoria que se pretendia comprar 
até que os dois pratos ficassem ambos ao mesmo nível, o que fazia o 
ponteiro ficar perfeitamente na vertical.

Com certeza que há (ou havia) variações de forma ou método em 
outras balanças mas o princípio é o mesmo. Se, por ventura, o compra‑
dor quisesse mais meio quilo de feijão verde, do lado dos pesos coloca‑
va‑se o objeto de ferro com meio quilo de peso e do outro lado ia‑se 
acrescentando feijão verde até os pratos estarem de novo em equilíbrio. 
Era, pois, minha intenção explicar o conceito de equilíbrio: tudo o que 
se fizesse de um lado da balança teria de ser feito do outro para que o 
equilíbrio se mantivesse. Se acrescentasse de um lado, teria de acrescentar 
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