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CAPÍTULO 0

muito barulho por nada12

MUITO BARULHO      

Até onde sabemos, os seres huma-

nos são as únicas criaturas no pla-

neta que reconhecem e manipulam

números. Podemos ensinar um

papagaio a contar ou um cão a fazer

operações simples, mas eles não

possuem naturalmente essas habili-

dades. Mas será que isso significa

que os números precisam de nós

para existir? Que sem nós não have-

ria número algum, nenhum cálculo,

nada? Que são os números, afinal?
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  POR NADA

Números são palavras (e símbolos) que usamos

para descrever padrões. É essencial para todas as

criaturas em nosso planeta ser capaz de perceber

padrões. Até o organismo mais simples precisa dis-

tinguir entre coisas que podem matá-lo e coisas de

que precisa para comer. Organismos mais comple-

xos precisam distinguir entre menos e mais comi-

da. Animais que criam filhotes devem ter uma intui-

ção muito boa para perceber se todos os seus filho-

tes estão presentes ou não. Outros animais preci-

sam saber a diferença entre dois pontos de luz, que

poderiam ser os olhos de um predador, e vários

pontos de luz, que poderiam ser camuflagem ou

reflexos aleatórios. Assim, muitas criaturas, inclusi-

ve os seres humanos, desenvolveram cérebros que

são naturalmente muito bons em reconhecer

padrões de coisas e fazer a distinção entre eles.

Os números que escrevemos e falamos são pala-

vras de uma linguagem, e essa linguagem é chama-

da matemática. Somos as únicas criaturas sobre a

Terra que usam linguagem, por isso não é assim tão

surpreendente que sejamos as únicas que “falam

números”. Mas padrões sempre existirão, quer os

nomeemos, quer não. Por acaso chamamos um

padrão de objetos semelhantes de “três” e outro de

“quatro”. Mas o fato de os nomearmos, ou mesmo

de contá-los, não muda seu número. Algumas pes-

soas perguntam se palmas batidas numa floresta

sem que ninguém as ouça realmente formam um

som. Claro que formam — o som não requer ouvi-

dos, é uma vibração de moléculas. De maneira

semelhante, um número (ou um padrão) que não é

visto por ninguém continua a ser um número, quer

estejamos lá ou não.

A escrita dos números
Os números são nossos companheiros há milhares

de anos. Embora sejam uma descoberta contempo-

rânea à invenção do machado de sílex, eles levaram

muito tempo para chegar às formas que conhece-

mos hoje. Nenhum homem da caverna (ou mulher

da caverna) genial acordou uma manhã, passou a

mão numa estalagmite e começou a garatujar “1,

2, 3” na terra. Não, os números surgiram como fan-

tasmas não reconhecidos, não falados, não nomea-

dos. À medida que mudamos e nos desenvolve-

mos, eles também se desenvolveram nas formas

sólidas que hoje governam o mundo.

O número de manchas numa

joaninha indica sua espécie e

pode funcionar como um padrão

defensivo contra predadores.
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Muitos milhares de anos atrás, quando as pes-

soas não falavam muitas palavras, antes que a

escrita fosse inventada, antes que houvesse dinhei-

ro, antes que houvesse até palavras para descrever

os números, as pessoas os conheciam. Embora

não tivéssemos nenhum nome para eles, nós os

usávamos. Não podíamos pensar sobre eles ou

desenhá-los. Podíamos perceber apenas a diferen-

ça entre um, dois, três e muitas coisas, mais ou

menos como se fôssemos daltônicos para quanti-

dades. Se você vivesse naquela época — por mais

inteligente que fosse — precisaria se esforçar mui-

to para perceber a diferença entre seis e sete

maçãs, apenas olhando. Mesmo que tivesse os

mesmos olhos e o mesmo cérebro, teria achado

difícil perceber a diferença. Por quê? Porque a con-

tagem ainda não tinha sido inventada.

Contar é realmente um truque engenhoso — espe-

cialmente quando não se tem ideia do que são núme-

ros. As primeiras pessoas a contar talvez tenham pare-

cido mágicos ou xamãs. Suas habilidades mágicas

Glifos maias encontrados no México relatando a transferência de poder

de Pacal I. Os números são representados por corpos humanos. Prove-

nientes do painel em relevo de um palácio datado de 702 d.C.
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para contar talvez tenham sido pela primeira vez

necessárias quando tribos começaram a lutar umas

com as outras (muito, muito tempo atrás). Se você é o

chefe da tribo e envia um grande número de guerrei-

ros seus para defender (ou atacar) outra tribo, é bas-

tante útil saber se todos voltaram ou não. E algumas

tribos tinham a tradição de exigir reparações proporcio-

nais às perdas (perdi 15 homens, portanto quero rece-

ber 15 búfalos). Mas se você não tiver nenhuma pala-

vra para 15, e nenhum método de contagem, como

poderá obter uma compensação justa?

O truque que eles usavam era muito simples:

quando os guerreiros partiam para a batalha, cada

um punha uma pedra num monte. Quando volta-

vam para casa, cada um tirava uma. O número de

pedras que sobrava era igual ao número de homens

perdidos. O chefe retirava então uma pedra de cada

vez e pegava uma vareta para cada pedra que retira-

va (varetas são mais fáceis de carregar). Caminhava

então até a outra tribo, com as varetas, e exigia um

búfalo em troca de cada uma. Assim, sem realmen-

te contar ou mesmo compreender a noção de

número, era possível efetuar permutas e transa-

ções muito precisas.

O problema com o uso de pedras e varetas é,

evidentemente, que elas ocupam espaço e podem

ser perdidas. Um balde cheio de pedras ou um

saco cheio de varetas é uma maneira de “regis-

trar” um número, mas não é o método mais efi-

ciente. (De fato, o armazenamento, em potes

especiais, de bolinhas de argila moldadas como

amostras diferentes foi usado seis mil anos atrás

em Elam, no Irã atual, perto do golfo Pérsico.)

Há 30 mil anos, porém, escrevemos os números

de uma maneira mais eficiente. Os indícios são visí-

veis em ossos de animais encontrados, marcados

com entalhes complexos. Nos tempos pré-históricos,

as pessoas usavam seus machados de sílex para

fazer ranhuras, de modo a poder guardar registros de

números. Um entalhe por dia mede a passagem do

tempo e permite prever ciclos lunares ou estações

com grande exatidão. Um entalhe por animal permi-

tia aos primeiros pastores saber se todo o rebanho

ainda estava lá no fim do dia. Um entalhe por animal

morto permitia aos melhores caçadores da tribo pro-

var sua coragem e habilidade. Curiosamente, os

entalhes eram frequentemente feitos em grupos de

cinco. Isso ocorria por duas razões — primeiro por-

que por acaso temos cinco dedos, e usamos os

dedos para contar desde que conseguimos movê-

los de forma independente. Mas os entalhes eram

agrupados em cinco também por outra razão —

como já vimos, o cérebro humano não é muito bom

para distinguir entre dois conjuntos de muitos 

Um sistema de contagem nos dedos, do fólio IV de De numeris,

manuscrito do século IX do Codex Alcobacense, do teólogo e

escritor alemão Raban Maur (780-856).
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objetos num relance. Assim, perceber a diferença

entre quatro, cinco e seis entalhes numa fileira é

algo muito difícil — e quase impossível quando você

não é capaz de contar. Se reunirmos os entalhes em

grupos de cinco (o que pode ser feito facilmente,

tendo-se cinco dedos numa mão), de repente torna-

se simples ver o número registrado.

Exatamente o mesmo método foi usado pelos

romanos, muitos milhares de anos mais tarde. Não

é por coincidência que os numerais romanos eram

escritos como I, II, III, IV, V, e assim por diante —

suas origens estavam nas ranhuras feitas em ossos

ou na madeira, dezenas de milhares de anos antes.

Os romanos usavam um “V” para o número cinco

pela mesma razão por que o homem pré-histórico

reunia seus entalhes em grupos de cinco — é muito

mais fácil compreender V num relance que IIIII. 

Indícios das origens dos numerais romanos são visí-

veis também em sua língua. Em latim, rationem

putare significa “contar”. A palavra ratio, ou razão,

significava (como ainda hoje) “uma relação entre

coisas”, e a palavra putare significava “cortar ou

podar uma árvore”. Assim, quando os romanos fala-

vam sobre contar, diziam palavras que significavam

literalmente “usar os próprios olhos para observar

relações entre coisas e fazer cortes em madeira”. 

Apesar de suas origens antigas, os numerais

romanos certamente não foram esquecidos. Em

quase todo livro que você lê hoje (inclusive este),

encontrará as primeiras páginas numeradas da

mesma maneira que um romano contaria dois mil

anos atrás. Ou, quando nos conferem graus no

Reino Unido, o grau é escrito com I, IIi, IIii, III (sig-

nificando “primeira” classe, “segunda superior”,

“segunda inferior” e “terceira”).* Muitos prédios

têm a data em que foram construídos inscrita em

numerais romanos numa pedra angular; 2007, por

exemplo, seria MMVII.

A ideia antiga de usar entalhes para fazer contas

também não foi esquecida. Diagramas de conta-

gem continuam a ser usados hoje por aqueles que

precisam contar rapidamente. Riscos verticais são

feitos em grupos de cinco, o quinto cortando os

primeiros quatro para fazer um grupo facilmente

legível. Surpreendentemente, apesar de nosso

mundo computadorizado, ainda usamos um méto-

do de contagem que um homem da caverna pré-

histórico reconheceria.

Outra imagem de sistema de contagem nos dedos do manuscrito do

século IX do Codex Alcobacense, de Raban Maur (780-856).

* Graduação ainda hoje usada na Inglaterra. (N.R.T.)
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A fórmula mais extraordinária na matemática

Euler descobriu a equação durante sua

investigação dos números imaginários,

aplicando trigonometria a eles. Ao fazê-lo,

pôde mostrar algumas estranhas relações. 

Por exemplo, se i for usado para representar

um movimento circular imaginário, a seguinte

relação trigonométrica é válida.

ei� = cos � + i sen �

Se medirmos ângulos em radianos (isto é, em

múltiplos de π, em vez de graus, para facilitar a

matemática), podemos descrever um trajeto

imaginário semicircular com um ângulo de

exatamente π (equivalente a 180 graus).

Usando o valor de π para q, obtemos um

resultado extraordinário:

eiπ = -1

Ou para escrever isso de outra maneira:

eiπ + 1 = 0

Analisando como e por que essas complexi-

dades surgem, estamos começando a compreen-

der como outras formas de complexidade podem

ser controladas. Temos muitos desses sistemas

complexos com que nos preocupar: a propagação

de doenças, as flutuações de economias, a dinâmi-

ca de computadores em rede formando a internet,

previsões de mudança ambiental e até a transmis-

são de conhecimento em nossas culturas. Quando

compreendermos os números que impelem sis-

temas complexos, iremos entender o efeito que

nossa intervenção poderá ter no futuro (e o que já

fizemos para esses sistemas no passado).

Tudo é número
Os pitagóricos alimentavam com fervor religioso

sua crença de que os números residiam no

coração do Universo. Cientistas como Einstein

mostraram-nos como os números formam a

base do espaço-tempo, usando equações como

e=mc2. Mas Euler, o criador da mais moderna

notação matemática e aquele que deu sua vista

pelos números, fornece a combinação final e

mais elegante de números deste livro. Ela foi

chamada de “a mais profunda afirmação

matemática jamais escrita”, “estranha e 

sublime”, “cheia de beleza cósmica” e “assom-

brosa”. Segundo o físico Richard Feynman, foi

“a fórmula mais extraordinária na matemática”.

Sua aparência é esta:

eiπ +1 = 0

complexidade inimaginável250
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Esta simples e pequena identidade matemática

é como uma luz brilhando no coração da mate-

mática. Ela combina os números e, i, π, 1 e 0. 

Usa aritmética, cálculo, trigonometria, análise 

e números complexos.

A pequenina e elegante equação de Euler nos

proporciona um indício sutil sobre os números que

estão entrelaçados no tecido da realidade. Eles

são todos aspectos da mesma coisa. Talvez um

dia descubramos que todos os fios na tapeçaria de

nosso Universo estão ligados. Talvez o que vemos

como diferentes padrões e diferentes números

sejam na realidade aspectos de uma única ver-

dade. Será a tapeçaria da realidade feita de um

único fio? Ainda temos muito que aprender, mas

de uma coisa você pode ter certeza: nosso

Universo está cheio de padrões que gostamos 

de chamar de números; enquanto um existir, os

outros existirão.

Você é feito de números. Eu também. Gosto

desta sensação.

complexidade inimaginável
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