
A importância da matemática

A matemática tem uma influência persuasiva em nossas vidas cotidianas, e 
contribue para a riqueza do país.
O  uso  diário  da  aritmética  e  a  apresentação  de  informações  através  de 
gráficos,  são  um lugar  comum no  nosso  dia  a  dia.  Estes  são  os  aspectos 
elementares  da  matemática.  A  matemática  avançada  é  amplamente  usada 
mas, freqüentemente, de um modo invisível e inesperado. A matemática dos 
códigos de correção de erros é aplicada a aparelhos CD e a computadores. As 
fotos  estonteantes  de  longínquos  planetas  enviadas  pelo  Voyager  II  não 
poderiam ter sua clareza e sua qualidade sem esta matemática. A jornada do 
Voyager aos planetas não poderia ter sido calculada sem a matemática das 
equações diferenciais. Sempre que se diz que avanços são feitos com super-
computadores, tem que ter uma teoria matemática que instrui o computador 
sobre  o  que deve ser feito,  desse modo permitindo a  ele  que aplique sua 
capacidade de rapidez e exatidão. 
O desenvolvimento dos computadores foi iniciado nos Estados Unidos pelos 
matemáticos  e  lógicos,  que  continuam  a  dar  importantes  contribuições  à 
teoria da ciência da computação. A próxima geração de softwares requer os 
métodos  matemáticos  mais  recentes  daquela  que  é  chamada  teoria  das 
categorias,  uma  teoria  de  estruturas  matemáticas  que  tem  trazido  novas 
perspectivas aos fundamentos da matemática e da lógica. As ciências físicas 
(química,  física,  oceanografia,  astronomia)  requer  matemática  para  o 
desenvolvimento de suas teorias. Em ecologia, a matemática tem sido usada 
quando se estudam as leis  da dinâmica populacional.  A estatística fornece 
teoria  e  métodos  para  a  análise  de  muitos  tipos  de  dados.  A  estatística 
também é  essencial  em medicina,  para  a  análise  de  dados  das  causas  de 
doenças e da utilidade de novas drogas. 

A viagem de avião não teria sido possível sem a matemática dos fluxos de ar e 
do controle de sistemas. Scanners de corpo são a expressão de matemática 
sutil,  descoberta  no  Século  19,  que  torna  possível  a  construção  de  uma 
imagem do interior do objeto a partir da informação de um certo número de 
visualizações dele por meio de raios-X. Assim, a matemática é freqüentemente 
envolvida com as  questões  de  vida e  de morte.  Estas  aplicações têm sido 
desenvolvidas  freqüentemente  a  partir  do  estudo  de  idéias  gerais  por  si 
mesmas:  números,  simetria,  área  e  volume,  taxa  de  variação,  forma, 
dimensão,  aleatoriedade,  e  muitas  outras.  A  matemática  faz  contribuições 
especiais  ao  estudo  destas  idéias.  Estas  características  permitem  à 
matemática  fornecer  um  fundamento  sólido  a  muitos  aspectos  da  vida 
cotidiana, e oferecer uma compreensão das situações do cotidiano a situações 
aparentemente muito simples. Por estas razões matemática e cálculo têm sido 
associados desde os primeiros tempos. Nos tempos modernos, a necessidade 
de cálculos matemáticos muito rápidos em temposEstas capacidades mudam, 



não a natureza da matemática,  mas o poder  do matemático,  que aumenta 
talvez um milhão de vezes a possibilidade de compreender, de questionar e de 
explorar. 
Existe também uma interação no sentido contrário. A noção de computação 
não teria adquirido sentido sem a Matemática, e foi a análise dos métodos 
matemáticos  feita  pelos  matemáticos  que  levou  à  noção  de  computador 
programável. 
A Matemática é essencial para o uso correto dos computadores na maioria das 
aplicações  e  as  necessidades  matemáticas  da  computação  têm  originado 
muitas questões novas e excitantes. O mundo em que vivemos hoje, embora 
não nos apercebamos disto, depende fundamentalmente da Matemática. Por 
exemplo,  as ondas eletromagnéticas,  que são responsáveis pela informação 
que chega ao nosso televisor,  a  informação telefônica que via satélite  liga 
pontos  distantes  do  nosso  planeta,  etc,  tiveram  a  sua  existência 
primeiramente descoberta na Matemática. 

A idéia básica de se levar o xadrez até as escolas reside no fato de ele ser um 
esporte  pedagógico,  auxiliando  no  desenvolvimento  da  demais  disciplinas 
curriculares.

Entretanto, no que concerne à matemática, podemos afirmar que o xadrez é 
um dispositivo  eficaz  para  a  aprendizagem da  aritmética(noções  de  troca, 
valor  comparado  das  peças,  controle  das  casas,  enquanto  exemplos  de 
operações  numéricas  elementares...),  da  álgebra(  cálculo  do  índice  de 
sempenho dos jogadores , que é assimilável a um sistema de “ n” incógnitas...) 
e  da  geometria(  o  movimento  das  peças  é  uma  introdução  às  noções  de 
verticalidade, de horizontalidade, a representação do tabuleiro é estabelecida 
como um sistema cartesiano...).


