
Uma nova linguagem: O Sempre estive aqui 

Como é possível a matemática está em tudo? 

 Sabe aquela velha história do Inglês ser a língua universal, considerando o número 

de falantes ou de fluentes? Pois é, saiba que é mentira. A matemática é a verdadeira 

linguagem universal. É.…aguente, já dizia o Filósofo matemático Pitágoras (570-495 

a.C.), “os números governam o mundo! ”. 

Se você parar para pensar, a representação do numeral 3 determina uma certa 

quantidade que será igual em todos os lugares; pois, os números são iguais em qualquer 

país e as respostas para expressões e problemas de cálculo também. 0°C [célsius], 273 K 

[kelvin] e 32 °F [fahrenheit] representam a mesma quantidade, só mudou a unidade da 

mediada da Temperatura e ainda assim se você disser a um Chinês que está fazendo 30°C 

na cidade de Natal, com uma simples conversão matemática ele compreenderá sua 

mensagem, o entendimento das palavras na tradução pode mudar, porém o número e a 

sua intenção não. 

Muito rápido? Vamos desacelerar. 

A matemática é uma linguagem, uma forma que o homem encontrou para se 

comunicar com o mundo. Mãe de todas as ciências, é capaz de unir o cérebro humano ao 

sistema central para a compreensão do Universo que nos rodeia. O Físico Matemático 

Galileu Galilei (1564-1642) define simbolicamente a matemática como “o alfabeto que 

Deus usou para escrever o Universo” e mesmo assim, não é todos que são capazes de ler. 

Nos dados da pesquisa do INAF (Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional), relativos 

ao ano de 2016 no Brasil, somente 42% da população pode ser considerada 

“numericamente alfabetizada” capaz de resolver “[...] problemas envolvendo operações 

básicas com exigência de algum grau de planejamento e controle” (INAF, 2016, p.10), se 

complicar as operações esta porcentagem decai para 23%. Bem como a Língua 

Portuguesa, a Linguagem da Matemática no Brasil também tem os seus problemas. 

É uma pena que um número excessivo de pessoas no Brasil não consiga 

compreender que junto às descobertas oferecidas pela matemática, nota-se um crescente 

avanço de todas as áreas desde as Ciências às Engenharias, sem deixar de passar pelas 

Humanas. A matemática está em tudo. É um fato. Quase tão trivial sem deixar de ser 

importante justamente para nos lembrarmos como ela é essencial. Sou uma fã (culpada! 

\O/), e posso dizer que a matemática faz parte do nosso cotidiano e ela não é um bicho de 



sete cabeças (e também não morde 😉). A sua origem foi e continua sendo a necessidade, 

por exemplo, a descoberta da Geometria pelos Gregos Antigos permitiu aos artistas 

experimentassem usar a perspectiva em suas obras; a Trigonometria foi desenvolvida em 

muitas regiões do globo para possibilitar o transporte comercial entre terra e mar; a 

Aritmética é essencial para o comércio no atual sistema socioeconômico no controle das 

finanças com a administração do dinheiro, de contas bancárias e cálculos de juros 

(evitando a Álgebra com seus números negativos); A Estatística utilizada na previsão de 

fenômenos, tidos como imprevisíveis, ao planejar, coletar, processar e analisar os dados 

como na Bolsa de Valores ou do Futebol Brasileiro; E não podemos esquecer do 

desenvolvimento da Lógica e Raciocínio humano para a resolução de problemas no 

campo da Filosofia, Sociologia, Química, Física, Biologia e etc... (Adivinha de onde 

surgiu o método científico/Tecnológico). 

 Perceba nos inúmeros exemplos utilizados acima que usamos a Matemática como 

uma ferramenta tanto de comunicação quanto de controle do mundo, por isso é tão 

importante a sua precisão e divulgação. Não a ver significa não ver o mundo por 

completo, ou não o compreender totalmente. Agora imagine-se passar 1 hora sem 

matemática... conseguiu? Eu não. (Que tal na próxima equação matemática brincarmos 

de Detetive? Podemos descobrir um número mundo desconhecido!) 

Ass. 

Mocitequiano. 


