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Este novo livro da coleção PROFMAT da SBM 
é uma tradução de Mathématiques et Technologie, 
publicado pela Springer-Verlag. Os autores, Rous-
seau e Saint-Aubin, são ma-
temáticos canadenses, pro-
fessores da Universidade de 
Montreal que criaram um 
curso de licenciatura e ba-
charelado intitulado “Mate-
mática e Tecnologia”. O ma-
terial desenvolvido para esse 
curso foi reunido no livro 
que a SBM torna disponível 
em português à comunidade 
matemática brasileira.

Para que serve a Mate-
mática? Quais são suas apli-
cações na vida real? Essas 
frequentes perguntas devem 
ter respostas diferentes e 

MATEMÁTICA E  ATUALIDADE

Autores:  Christiane Rousseau e Yvan Saint-Aubin

Coleção PROFMAT/SBM
autor da resenha: Eduardo wagner

adequadas às pessoas que as formulam. Neste livro, 
os autores escolheram aplicações que são comple-
tamente atuais e diretamente conectadas com o dia 

a dia de todos, mas para en-
tendê-las e, sobretudo, para 
apreciar o conteúdo delas é 
necessário que o leitor co-
nheça Cálculo, Álgebra Li-
near e algo de Teoria dos Nú-
meros e Probabilidades.

No primeiro capítulo, o 
livro aborda o GPS, esse apa-
relho moderno e mágico que 
informa instantaneamente 
onde estamos na superfície 
da Terra. Como ele faz isso? 
O livro mostra a Matemática 
que está por trás: coordena-
das, geometria, equações, 
satélites, etc., e vai além, 

aviões em combate. Os aviões que não estavam ali 
para serem analisados eram aqueles cujas balas 
atingiram predominantemente o motor. Evidente-
mente, essa análise envolveu modelos estatísticos e 
uma série de tecnicidades, porém o que se valori-
za ao longo do livro é a ideia de que há uma forma 
matemática de conduzir o pensamento que subjaz 
ao tipo de análise aqui exemplificada, e é isso que 
deve ser enaltecido e valorizado quando pensamos 
na importância do ensino da aprendizagem da Ma-
temática nos currículos escolares.

Além dos cinco capítulos da parte I, que com-
põem a narrativa da linearidade, o livro tem ou-
tros 13 capítulos, distribuídos entre as partes II 
(Inferência), III (Expectativa), IV (Regressão) e V 
(Existência). O índice remissivo no final da obra é 
extremamente eficaz e útil para recuperar passagens 
ao longo do livro, o que possivelmente o leitor terá 
vontade de fazer dada a qualidade e a originalidade 
de tudo que é tratado. Também são valiosas as notas 
de rodapé, que, em geral, tratam de sugerir aprofun-
damentos matemáticos sobre ideias discutidas.
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