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4 Nada de P̂anico – A Verdade sobre
A Populaç̃ao

Faixa de classificaç̃ao et́aria: Livre .

Áudio: Inglês.

Legendas: Português.

Tı́tulo original: Don’t Panic – The Truth about Population.

Gênero: Documentário.

Duraç̃ao: 60 minutos, aproximadamente.

Produtora e ano de produção: Wingspan Production (2013).

Tópicos mateḿaticos abordados: Estatı́stica; Médias; Representações Gŕaficas; Dados; Popu-

lação; Indicadores Socioeconômicos.

Nı́vel escolar sugerido: Ensino Ḿedio; Formaç̃ao de Professores.

Interdisciplinaridade: Geografia, História e Biologia.

Marcadores: BBC; Estatı́stica; Document́ario; Média; Distribuiç̃ao; Populaç̃ao; Dados; Gŕaficos;

Métodos Contraceptivos; Planejamento Familiar; Demografia; Distribuição de Renda.

Compet̂encias e habilidades do ENEM em Matemática e Suas Tecnologias: H24, H26.

Link para o v́ıdeo:<https://vimeo.com/79878808>.

Link para o arquivo da legenda:<http://bit.ly/2waW5Ko>.

Página web oficial:<https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-the-facts-about-population/>.

Imagensselecionadas
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Sinopse

Usandodados estatı́sticos e gŕaficos deúltima geraç̃ao e com o ritmo de um comediante de

stand-up, o mundialmente famoso professor Hans Rosling apresenta um retrato espetacular do

nosso mundo, que sofre mudanças muito rápidas. Com mais de 7 bilhões de pessoas no mundo,

frequentemente olhamos para o futuro com medo da explosão populacional e a falta de recursos

naturais, mas a mensagem de Rosling neste documentário é surpreendentemente possibilista.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

Para mostrar como a Estatı́sticaé importante para entendermos o mundo e como a falta de dados

pode levar a conclusões preconcebidas totalmente equivocadas que afetam nossos julgamentos

e nossas decisões.

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

Quantaspessoas h́a atualmente no mundo?

O que pode acontecer, caso a população

mundial continue a crescer no mesmo

ritmo que cresce atualmente? Existe al-

guma relaç̃ao entre renda familiar, tama-

nho das faḿılias e qũao longe podemos vi-

ajar? Escutamos falar sobre linha da po-

breza, mas o que isso significa?

No document́ario Nada de P̂anico – A Ver-

dade sobre a População, da Wingspan, exi-

bido pela BBC, o professor Hans Ros-

ling responde a estas perguntas de maneira

clara e bem-humorada e faz uma análise do

mundo atual e projeç̃oes otimistas.
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Orientações metodoĺogicas gerais

• Você, professor, ñao precisa aplicar todas as questões aqui sugeridas. Dependendo do tempo

dispońıvel e da turma, escolhas ou modificações devem ser feitas. Sinta-se livre para fazê-las!

• Parecéobvio, mas vale o conselho:sempreassista ao v́ıdeo antes de trabalhar com ele em

sala de aula.

• Antes de os alunos assistirem ao vı́deo, sugerimos que eles leiam as questões que serão traba-

lhadas.

• Nossa experiência mostra que os alunos ficam sempre mais motivados quando as atividades

desenvolvidas fazem parte do sistema de avaliação.

• Dependendo do tempo disponı́vel em sala de aula, apenas partes do vı́deo podem ser usadas.

Neste caso, contudo, recomendamos fortemente que os alunos assistam ao vı́deo inteiro antes

(em casa ou no contraturno, por exemplo), pois acreditamos queé muito importante que eles

tenham uma percepção global da obra antes que qualquer atividade, discussão ou ańalise se-

jam feitas em sala. Outra possibilidade, se o tempo for realmente curto,é deixar que os alunos

assistam ao filme e trabalhem com as perguntas em casa para que, depois, em uma parte da

aula, discuss̃oes, ańalises e sistematizações sejam feitas.

Sugest̃oesde quest̃oes para serem trabalhadas antes da exibição

• Nasua opinĩao, o quée uma boa vida?

• No ano 2000, o ńumero de crianças no mundo (0 a 14 anos) alcançou a marca de 2 bilhões.

Quantas crianças os especialistas da ONU estimam que haverá no mundo por volta de 2100?

a) 4 bilh̃oes b) 3 bilh̃oes c) 2 bilh̃oes d) 1 bilh̃ao

• Qual % dos adultos no mundo atual são alfabetizados, ou seja, podem ler e escrever?

a) 20% b) 40% c) 60% d) 80%

• Qualé a expectativa de vida no mundo como um todo?

a) 40 anos b) 50 anos c) 60 anos d) 70 anos e) 80 anos

• Nosúltimos 30 anos, a proporção de pessoas no mundo que vivem na pobreza extrema:

a) Aumentou b) Ñao mudou muito c) Diminuiu

• O percentual do total da energia mundial gerada queé de origem solar ou eólica é aproxima-

damente igual a:

a) 2% b) 5% c) 10% d) 20% e) 40%

• Qualé a expectativa de vida em Bangladesh hoje?

a) 40 anos b) 50 anos c) 60 anos d) 70 anos e) 80 anos

• Quantos beb̂es as mulheres têm, em ḿedia, em Bangladesh?

a) 2.5 beb̂es b) 3.5 beb̂es c) 4.5 beb̂es d) 5.5 beb̂es
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• Você ou algúem de sua faḿılia já viajou de avĩao este ano?

• Você ou algúem de sua faḿılia já utilizou ḿaquina de lavar roupa esse ano?

Sugest̃oesde quest̃oes gerais

1. Na sua opinĩao, o v́ıdeo quer transmitir alguma mensagem? Qual?

2. Voĉe aprendeu algo de novo com o vı́deo? O qûe?

3. Quais s̃ao os t́opicos de Mateḿatica que aparecem no documentário, segundo sua opinião?

4. Segundo o documentário, qual fato alterou o ritmo de crescimento populacional por volta de

1800 e por quais motivos?

5. Em determinado momento do documentário, o apresentador mostra um diagrama, referente

ao ano de 1963, com duas “corcovas”. O que mudaria no diagrama se a ordem em que

os continentes foram “despejados” fosse diferente?

6. O diagrama a seguir, que aparce no vı́deo, exibe os ńumeros 1, 10 e 100 em uma reta numérica.

Você percebe algo de peculiar nesse diagrama? Você teria feito o mesmo diagramaà mão ou

com uma ŕegua graduada?

7. Segundo Hans Rosling, qualé o problema potencial de se ter várias pessoas ao redor do

mundo saindo da linha de pobreza e ascendendo economicamente na direção dos 1% mais

ricos?
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8. O document́ario diz que, atualmente, cada mãe tem em ḿedia 2,5 beb̂es em Bangladesh.

O que isso significa?

9. A esposa de André fala que precisam ter cuidado ao vender sua colheita, pois alguns compra-

dores usam balanças adulteradas, o que pode levá-los a receber o equivalente a 7 kg ou 8 kg

ao inv́es de 10 kg. Qual seria a perda percentual da produção nestes casos?

10. Algumas perguntas que vocês responderam antes da exibição do documentário foram respon-

didas durante a exibição. Seŕa que desempenhamos melhor do que os estudantes universitários

britânicos? Vamos conferir e fazer uma estatı́stica de nossa turma.

11. Do que voĉe mais gostou no documentário?

12. Se voĉe fosse o diretor deste documentário, voĉe faria algo diferente? O quê?

Sugest̃oesde quest̃oes espećıficas

1. Em (13:43-14:05), Hans Rosling coloca que o problema nãoé a ignor̂ancia mas, sim, as ideias

preconcebidas. Você concorda com Hans Rosling? Em caso afirmtivo, que exemplo você

daria para ilustrar essa afirmação?

2. Segundo o documentário (21:30-22:00), quaĺe a justificativa para ñao ter ocorrido uma ex-

plos̃ao demogŕafica?

3. De acordo com o documentário (23:00-25:30), a partir de um determinado momento, a popu-

lação de crianças se torna constante, porém a populaç̃ao mundial continua crescendo. O que

justifica esse fato?

4. Se a taxa de fecundidade não tivesse estabilizado na virada do século (22:09-22:53), data de

nascimento da primeira neta de Hans Rosling, qual seria uma estimativa para a população

mundial em 2100? Seria ainda em torno de 11 bilhões de pessoas?

5. O document́ario aborda a divis̃ao da riqueza entre a populaçao mundial (35:46-38:09). Como

é esta divis̃ao e como isso afeta as pessoas?

6. Por quèa medida que o nı́vel de renda de uma pessoa aumenta, sua geração de CO2 tamb́em

aumenta(52:05-54:48)?
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Observações para o professor

• Segundo a Encyclopædia Britannica, Hans Gösta Rosling (1948-2017) foi um ḿedico e pro-

fessor universit́ario sueco. Ele estudou Medicina e Estatı́stica na Uppsala University, na

Súecia e, posteriormente, Saúde Ṕublica no St. John’s Medical College, naÍndia. Rosling

trabalhou como ḿedico em Moçambique e, a partir de 1996, ele passou a fazer parte do Ka-

rolinska Institutet, na Súecia, lecionando Saúde Global. Em 2005, se tornou presidente e

cofundador da Fundação Gapminder com seu filho, Ola Rosling, e a sua nora, Anna Rosling

Rönnlund. Hans Rosling ficou muito popular em todo o mundo devido ao modo descontraı́do

com o qual conquistou a plateia em conferências TED e em documentários para TV falando

sobre Estatı́stica. Ele falava dez lı́nguas, entre as quais, o Português, que aprendeu durante

o tempo que trabalhou em Moçambique.

Figura:Hans G̈osta Rosling (1948-2017).
Fonte: Wikimedia Commons.

• Gapmindeŕe uma fundaç̃ao que possui um portal, em Inglês, que mostra a importância da

Estat́ıstica para a compreensão e, posteriormente, transformação do mundo. O portal dispo-

nibiliza diversos v́ıdeos, materiais de apoio aos professores, apresentações interativas como

a queé mostrada no documentário e o aplicativo Gapminder World, que faz as animações

mostradas na palestra do documentário e traz alguns outros gráficos com dados, como saúde

bucal no mundo, concentração de casos de HIV em alguns paı́ses éındice de mortalidade em

terremotos. O endereço do portalé<https://goo.gl/6XLrnK>.
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Figura:Ferramentas interativas disponı́veis no Gapminder World.
Fonte: Portal Gapminder(<https://goo.gl/6XLrnK>) .

• No document́ario (12:07-14:55/43:04-44:25), Hans Rosling apresenta duas perguntasà au-

diência para mostrar a ideia equivocada de que, em geral, as pessoas têm sobre a situação

do mundo atual. Estas perguntas são algumas das que deram origem ao Projeto Ignorância

(The Ignorance Project) <https://www.gapminder.org/ignorance/>, uma outra iniciativa da

Fundaç̃ao Gapminder, que tem como objetivo propiciar uma visão de mundo baseada em

fatos de f́acil compreens̃ao, buscando, assim, combater a ignorância.

Figura:Logomarca do Projeto Ignorância.
Fonte: Portal Gapminder(<https://goo.gl/4W8GKB>).

As perguntas podem ser usadas (inclusive pelo professor em sala de aula) no sentido de sen-

sibilizar os ouvintes para fatos estatı́sticos que s̃ao desconhecidos pelas pessoas. No portal da

Fundaç̃ao Gapminder<https://goo.gl/LgnxsS>, encontram-se disponı́veis as fontes dos da-

dos, a distribuiç̃ao das respostas de todas as 1012 pessoas no Reino Unido que responderam

às quest̃oes e, separadamente, das 373 destas pessoas que disseram possuir nı́vel superior.

Al ém disso, o portal apresenta conclusões baseadas nas respostas dos entrevistados e outras

informaç̃oes sobre o projeto. Abaixo estão as sete perguntas do projeto traduzidas e suas res-

pectivas respostas (parte delas estão nas “Sugestões de questões para serem trabalhadas antes

da exibiç̃ao”).

1. No ano 2000, o ńumero de crianças no mundo (0 a 14 anos) alcançou a marca de

2 bilhões. Quantas crianças os especialistas da ONU estimam que haverá no mundo
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porvolta de 2100?

a) 4 bilh̃oes b) 3 bilh̃oes c) 2 bilh̃oes d) 1 bilh̃ao

2. Qual % dos adultos no mundo atual são alfabetizados, ou seja, podem ler e escrever?

a) 20% b) 40% c) 60% d) 80%

3. Qualé a expectativa de vida no mundo como um todo?

a) 40 anos b) 50 anos c) 60 anos d) 70 anos e) 80 anos

4. Nosúltimos 30 anos, a proporção de pessoas no mundo que vivem na pobreza extrema:

a) Aumentou b) Não mudou muito c) Diminuiu

5. A % do total da energia mundial gerada queé de origem solar ou eólica é aproximada-

mente:

a) 2% b) 5% c) 10% d) 20% e) 40%

6. Qualé a expectativa de vida em Bangladesh hoje?

a) 40 anos b) 50 anos c) 60 anos d) 70 anos e) 80 anos

7. Quantos beb̂es as mulheres têm, em ḿedia, em Bangladesh?

a) 2.5 beb̂es b) 3.5 beb̂es c) 4.5 beb̂es d) 5.5 beb̂es

Respostas: 1-c, 2-d, 3-d, 4-c, 5-a, 6-d, 7-a.

Na mesma linha, inclúımos as perguntas apresentadas no inı́cio do livro de Rosling, Rosling

e Rönnlund (2019):

1. Em todos os paı́ses de baixa renda do mundo, hoje, quantas meninas terminam o Ensino

Fundamental?

a) 20% b) 40% c) 60%

2. Onde vive a maioria da população mundial?

a) Páıses de baixa renda b) Paı́ses de renda ḿedia c) Páıses de alta renda

3. Nos últimos vinte anos, a proporção da populaç̃ao mundial vivendo em extrema po-

breza. . .

a) quase dobrou b) ficou mais ou menos igual c) caiu quase a metade

4. Qualé a expectativa de vida no mundo hoje?

a) 50 anos b) 60 anos c) 70 anos

5. Existem hoje, no mundo, 2 bilhões de crianças de 0 a 15 anos de idade. Quantas crianças

haveŕa no ano 2100, de acordo com a ONU?

a) 4 bilh̃oes b) 3 bilhões c) 2 bilhões

6. A ONU prev̂e que em 2100 a população mundial teŕa crescido em mais 4 bilhões. Qual

é o principal motivo?

a) Haveŕa mais crianças (com idade abaixo de 15)

b) Haveŕa mais adultos (com idade de 15 a 74)
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c) Haveŕa mais pessoas muito idosas (de 75 ou mais)

7. Ao longo dośultimos cem anos, o que ocorreu com o número de mortes anuais decor-

rentes de desastres naturais?

a) Mais do que dobrou

b) Permaneceu mais ou menos igual

c) Diminuiu para menos da metade

8. Há aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Qual mapa melhor reproduz

onde elas vivem? (Cada figura representa 1 bilhão de pessoas.)

9. Qual porcentagem de crianças de 1 ano no mundo hoje já foram vacinadas contra alguma

doença?

a) 20% b) 50% c) 80%

10. Em ḿedia, no mundo todo, homens de 30 anos passaram dez anos na escola. Quantos

anos passaram na escola mulheres da mesma idade?

a) Nove anos b) Seis anos c) Três anos

11. Em 1996, tigres, pandas-gigantes e rinocerontes-negros foram listados como ameaçados.

Desde ent̃ao, quantas dessas espécies ficaram ameaçadas com maior gravidade?

a) Duas b) Uma c) Nenhuma

12. Quantas pessoas no mundo têm algum acessóa eletricidade?

a) 20% b) 50% c) 80%

13. Especialistas em clima global acreditam que, nos próximos cem anos, a temperatura

média iŕa. . .

a) Esquentar b) Permanecer a mesma c) Esfriar

Respostas: 1-c, 2-b, 3-c, 4-c, 5-c, 6-b, 7-c, 8-a, 9-c, 10-a, 11-c, 12-c, 13-a.

• A empresa de pesquisa Ipsos, cujo portal em Português est́a dispońıvel em<https://goo.gl/

edfgSU>, realizou o estudo “perigos da percepção” com o objetivo de analisar o quanto as

pessoas conhecem sobre a realidade dos seus paı́ses e entrevistou 29,1 mil pessoas em 38

páıses, incluindo o Brasil, no perı́odo de 28 de setembro a 19 de outubro de 2017. A entre-

vista inclúıa perguntas sobre homicı́dio, gravidez na adolescência, ataques terroristas, vacinas,

Facebook e outros temas-chave do cotidiano. O Brasil foi o segundo paı́s em relaç̃ao à falta

de conhecimento sobre a realidade, ficando atrás apenas dáAfrica do sul. Os dados desta

pesquisa estão dispońıveis em<https://goo.gl/jbtFGn>.
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Figura: Índicede Percepç̃ao 2017.
Fonte: Ipsos Game Changers(<https://goo.gl/HFEcxC>).

• O aplicativo Gapminder, desenvolvido pela Fundação Gapminder e usado por Hans Ros-

ling em suas v́arias palestras, está dispońıvel para usoon-line(<https://www.gapminder.org/

tools/>) eoff-line (<https://www.gapminder.org/tools-offline/>). No software,́e posśıvel se-

lecionar um ou mais paı́ses e analisar o comportamento, no decorrer do tempo, de mais de

500 indicadores variados, comoı́ndice de desemprego, uso de energia elétrica,óbito devido a

determinadas doenças, temperaturas extremas e número de computadores domésticos. A ima-

gem foi gerada com o aplicativo e ela destaca o Brasil em um diagrama que relaciona a renda

per capita e a expectativa de vida, de 1800 a 2018.

Figura:Renda per capita× Expectativa de vida do Brasil de 1800 a 2018.
Fonte: Aplicativo Gapminder World(<https://goo.gl/RpP1ve>).

Para o leitor interessado, recomendamos a leitura de Agnol (2019) que relata o uso do Gap-

minder com duas turmas do Ensino Médio de uma Escola Pública de Porto Alegre (RS).
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• Como objetivo de promover a compreensão do mundo em que vivemos, a Fundação Gapmin-

der criou o projeto Rua D́olar (Dollar Street), uma rua imagińaria em que as faḿılias foram

organizadas por renda, independente de sua real localização geogŕafica. É posśıvel visitar

a Rua d́olar em<https://goo.gl/b5Gjt8>, escolher um lar a partir da renda, do paı́s ou de

ambos e explorar as fotos de fogões, camas, banheiros, escovas de dente, entre outros itens

domésticos.

Figura:Rua D́olar.
Fonte: Portal Gapminder (<https://goo.gl/b5Gjt8>).

A realizadora do projeto, Anna Rosling Rönnlund (nora de Hans Rosling), em uma palestra

TED, fala mais sobre a Rua Dólar e como as pessoas vivem pelo mundo segundo a renda.

A palestra se encontra disponı́vel em<https://goo.gl/eqeVXc>.

Figura:Palestra TED sobre a Rua Dólar.
Fonte:<https://goo.gl/eqeVXc>.

• O document́ario aponta dados atuais sobre o tamanho das famı́lias em diversos paı́ses do

mundo (14:05-14:30). Se quisermos informações demogŕaficas em ńıveis estaduais ou mu-

nicipais, o IBGE disponibiliza tais dados em<https://goo.gl/agfRfU>. Além da taxa de
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fecundidade,́e posśıvel obter outros dados sobre a região, como mortalidade infantil, PIB e

área, dentre outras.

Figura:Alguns dados demográficos de S̃ao Gonçalo/RJ.
Fonte: IBGE (<https://bit.ly/2JpSdth>).

Casohaja interesse em dados ainda mais especı́ficos, como nome do administrador ou pirâ-

mide et́aria, h́a um link na ṕagina de cada localidade para o portalBrasil em Śıntese, tamb́em

do IBGE.

Figura:Informaç̃oes de S̃ao Gonçalo/RJ dadas pelo portal Brasil em Sı́ntese.
Fonte: IBGE (<https://goo.gl/M3bNLf>).

Um outro site que tamb́em pode ser consultado para levantamento de dados regionaisé

o Portal do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, disponı́vel em <https://goo.gl/

WsGiKX>.



59

Figura:Longevidade, mortalidade e fecundidade de São Gonçalo/RJ dados pelo Portal do
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.

Fonte: Atlas Brasil (<https://goo.gl/JnppMX>).

• Em setembro de 2000, 191 nações firmaram um compromisso para combater a extrema po-

breza e outros males da sociedade. Esta promessa acabou se concretizando nos Oito Objetivos

de Desenvolvimento do Milênio (ODM) da ONU (<https://goo.gl/daVpfa>) que deveriam ser

alcançados até 2015. Em setembro de 2010, o mundo renovou o compromisso para acelerar

o progresso em direção ao cumprimento desses objetivos.

Figura:Os Oito Objetivos do Mil̂enio da ONU.
Fonte: ODMBrasil (<https://goo.gl/4yYGwx>).

À frente de muitos paı́ses, o Brasil alcançou, em 2011, com quatro anos de antecedência,

a meta de redução da mortalidade na infância, o quarto dos oito objetivos. A taxa passou

de 53,7óbitos por mil nascidos vivos, em 1990, para 17,7óbitos por mil, em 2011. De

acordo com o Relatório ODM 2013, elaborado pela ONU, a taxa mundial de mortalidade na
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infânciacaiu 47% em 22 anos. Entre 1990 e 2012, oı́ndice passou de 90 para 48 mortes por

mil nascidos vivos. Em 2012, mais de 6 milhões de crianças menores de 5 anos morreram

ao redor do mundo por doenças evitáveis. Das oito metas, o Brasil atingiu sete, faltando

apenas atingir os objetivos envolvendo a oferta deágua e saneamento básico inserido no eixo

ambiental. Em setembro de 2015, 193 paı́ses aprovaram, na ONU, a proposta dos Objetivos

do Desenvolvimento Sustentável (ODS). A definiç̃ao dos ODS baseou-se em processo de

consultas abertas e de pesquisa global, coordenado pela ONU, com a participação de mais de

1,4 milh̃ao de pessoas de mais de 190 paı́ses. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

são mais amplos e inclusivos do que os do Objetivos do Milênio, e a metáe erradicar a pobreza

em todas as suas formas até 2030. Os ODS contemplam as dimensões econ̂omica, social e

ambiental.

Figura:Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Fonte: PNUDBrasil(<https://goo.gl/mmp16h>).

Para saber mais sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, acesse<https://goo.gl/

H2X46s>.

• Boa parte do documentário trata do tamanho da população. O estudo mateḿatico de din̂amica

de populaç̃oes surgiu em 1798, por meio do economista, demógrafo e reverendo Thomas Ro-

bert Malthus (1766-1834). O modelo construı́do por Malthus foi a primeira tentativa de des-

crever matematicamente o crescimento de uma população. Ele considerou que, na ausência

de restriç̃oes ambientais, o número de pessoas que habitam uma região aumentaria com uma

proporç̃ao fixa. A teoria b́asica de Malthus consiste em três suposiç̃oes b́asicas: (1) a fonte de

alimentoé oúnico fator limitante para a existência humana e seu crescimento; (2) a população

aumenta exponencialmente; e (3) a produção de alimento somente pode crescer linearmente.

O modelo Malthusiano pode ser caracterizado, devido a sua forma, como um modelo de cres-

cimento exponencial.
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Figura:Thomas Robert Malthus (1766-1834).
Fonte: Wikimedia Commons.

Um outro modelo mateḿatico, uma generalização do modelo de Malthus, foi proposto pelo

mateḿatico belga Pierre François Verhulst (1804-1849). Nesse modelo, a demografia de uma

populaç̃ao apresentaria um crescimento logı́stico. Este tipo de crescimento ocorre quando

uma populaç̃ao se reproduz inicialmente rapidamente mas, com o passar do tempo, se torna

tão numerosa que sua capacidade de crescer passa a ser cada vez mais reduzida devido

a interaç̃oes entre os membros da população e restriç̃oes como disponibilidade de alimento.

Figura:Pierre François Verhulst (1804-1849).
Fonte: Wikimedia Commons.

Um outro modelo populacional clássico em Mateḿaticaé o modelo predador-presa desenvol-

vido a partir dos trabalhos de Alfred J. Lotka (1880-1949) e Vito Volterra (1860-1940). Lotka

era um bíologo americano que desenvolveu muitos modelos dessa natureza e Volterra foi um

mateḿatico italiano que prop̂os um modelo que dividia uma população em dois grupos, as

presas e os predadores. Por serem os primeiros a desenvolverem pesquisas com esse tipo

de modelagem e pela semelhança entre os trabalhos desenvolvidos, atribui-se o nome des-

ses autores ao mais simples modelo que analisa as relações entre predador e presa (modelo
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de Lotka-Volterra). O modelo faz v́arias suposiç̃oes sobre a presa e o predador e tem sido

criticado por sua simplicidade, sendo considerado irreal por sua instabilidade estrutural e,

principalmente, por sua suposição de crescimento ilimitado da presa na ausência do predador.

Alfred J. Lotka Vito Volterra
(1880-1949) (1860-1940)

Fonte: Wikimedia Commons.

Não é nosso objetivo detalhar esse modelo aqui. Caso haja interesse num aprofundamento

maior sobre o assunto, recomendamos a referência<https://bit.ly/2YRiC8a>.

• No document́ario (34:35-35:35), podemos ver a importância de se adquirir uma bicicleta para

a faḿılia de Andŕe e Oĺıvia. Eles economizaram dinheiro durante 2 anos para comprar uma.

O preço de uma bicicleta em Moçambique gira em torno de 12000 Meticais. Como 1 real

equivale 16,34 Meticais (cotação de julho/2019), o preço correspondente, em Reais,é 734,59.

Logo, considerando 520 dias em 2 anos, seria necessário economizar aproximadamente R$

1,40 por dia para adquiri-la.

Figura:André aṕos a compra da bicicleta.
Fonte: Wingspan Production.

• Como aux́ılio de cubos representando a população (23:35-26:12), Hans Rosling explica oBig

Fill Up (crescimento da população sem aumentar o número de crianças de 0 a 15 anos). Ele



63

mostraque, tendo o ńumero de crianças de 0 a 15 anos se estabilizado em 2 bilhões, a po-

pulaç̃ao cresceŕa at́e 11 bilh̃oes de habitantes, apenas preenchendo as gerações seguintes e

aumentando em uma geração a expectativa de vida.

Figura:Hans Rosling explicando o crescimento populacional.
Fonte: Wingspan Production.

Casohaja interesse em analisar o crescimento mundial e ver a influência religiosa em seu

comportamento, basta consultar um outro vı́deo do Professor em<https://bit.ly/2HLljm5>.

Figura:Palestra TED sobre taxas de fertilidade.
Fonte:<https://bit.ly/2HLljm5>.

• Podenão ficar claro para os alunos o momento (38:18-38:54) em que o professor afirma que

quem ganha US$ 100/dia não v̂e a diferença entre quem ganha US$ 1/dia e US$ 10/dia porque

o valor 10é “equidistante” dos valores 1 e 100 no eixo horizontal, no qual representam-se

os ganhos diários. De fato, a equidistância ocorre porque a escala utilizadaé a logaŕıtmica:

log(1) = 0, log(10) =1 e log(100) =2 (o ńumero 1é equidistante de 0 e 2).
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Figura:Uso da escala logarı́tmica no eixo horizontal.
Fonte: Wingspan Production.

A escala logarı́tmicaé frequentemente utilizada na linearização de modelos, um procedimento

(troca de varíaveis) para se transformar algumas curvas que não s̃ao retas em retas. Além da

ańalise de uma reta ser mais fácil do que a de uma curva, este processo facilita a determinação

das leis f́ısicas que governam o experimento que gerou os dados. Esse processo pode ser

feito para fazer gŕaficos de grandezas onde a dependência com uma outra variável é dada

por express̃oes do tipoy = ab∙x ou y = a ∙ xb. Quando a relaç̃ao entre as grandezasé da

formay = a ∙xb , procede-se do seguinte modo:y = a ∙xb ⇒ log(y) = log(a ∙xb) ⇒ log(y) =

log(a) +b ∙ log(x) (estamos, naturalmente, supondo quey > 0, a > 0 e x > 0). Fazendo

Y = log(y), A = log(a) e X = log(x), temosY = A+b ∙X queé a equaç̃ao de uma reta. Para

as relaç̃oes da formay = ab∙x, o procedimentóe o seguinte:y = ab∙x ⇒ log(y) = log(ab∙x) ⇒

log(y)= b∙x∙ log(a). FazendoY = log(y) eA = log(a), obtemosY = A∙b∙x que tamb́emé a

equaç̃ao de uma reta.

Um bom exemplo de uso dessa técnicaé a linearizaç̃ao para obter a aceleração da gravidade

em experimentos práticos em F́ısica. Atrav́es da queda livre de esferas de aço, pode-se estimar

a aceleraç̃ao da gravidadeg. Se as esferas forem soltas de uma alturah, sem velocidade

inicial (v0 = 0), vale a relaç̃aoh = 1
2 ∙g∙ t

2, ondet é o tempo da queda até o ch̃ao. Temos que

h = 1
2 ∙g∙ t

2 ⇒ ln(h)= ln(1
2 ∙g∙ t

2) ⇒ ln(h)= ln(1
2 ∙g)+ ln(t2) ⇒ ln(h)= ln(1

2 ∙g)+2∙ ln(t) .

Sabemos que12 ∙g é constante; portanto, ln(h) =C+2∙ ln(t). FazendoH = ln(h) eT = ln(t),

obtemosH = C+ 2 ∙ T que é a equaç̃ao de uma reta. Note quée muito mais f́acil traçar

e analisar uma reta do que uma parábola. Uma outra aplicação da escala logarı́tmica é no

estudo de abalos sı́smicos. O sisḿologo americano Charles Francis Richter (1900-1985), em

colaboraç̃ao com o sisḿologo alem̃ao Beno Gutenberg (1889-1960), criou a escala Richter

que mede a amplitude A (ḿaxima) das ondas de superfı́cie registradas e compara com um

valor de amplitude ḿınimaA0 queo sisḿografo mais sensı́vel pode registrar. Chamando de

M a magnitude do terremoto, 10M = A
A0

⇒ M = log( A
A0

). Outras aplicaç̃oes incluem a cultura
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debacilos e tempo de desintegração de substâncias qúımicas.

Figura:Carlos Francis Richter (1900-1985).
Fonte: Wikimedia Commons.

• O mundo est́a melhorando ou piorando? Hans Rosling tem uma visão muito possibilista do

futuro e ele ñaoé oúnico. O psićologo e linguista canadense Steven Pinker (1953-) tem uma

série de publicaç̃oes, entre livros, artigos e ensaios, abordando geralmente assuntos ligadosà

psicolingúıstica e cogniç̃ao visual. Sua vis̃ao otimista do futuro mundial e do progresso pode

ser conferida em uma palestra TED (<https://goo.gl/U2cfif>) na qual ele se baseia em dados

estat́ısticos para fundamentar sua tese. Além disso, Steven Pinker também lançou o livro

“Iluminismo J́a: A Causa A Favor da Razão, Cîencia, Humanismo e Progresso”.

Figura:Palestra TED de Steven Pinker sobre o futuro sob suaótica otimista.
Fonte:<https://goo.gl/U2cfif>.

Emcontrapartida, temos Jeremy Lent (1960-), escritor inglês, que investiga padrões de pensa-

mento que teriam levado a civilizaçãoà atual crise de sustentabilidade. Lent classifica Pinker

como “o queridinho intelectual entre os mais altos escalões da sociedade global”. Segundo

Lent, “É justamente por ser válida em muitos pontos que a narrativa de Pinker tem argumen-

tos t̃ao perigosos. Eles estão t̃ao escondidos numa camada lisa de dados e eloquência quée
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precisodesenroĺa-los com cuidado.”. Em sua publicação, “O Instinto de Padronizaç̃ao”, o es-

critor faz uma ańalise mais meticulosa de alguns gráficos utilizados por Pinker e questiona as

afirmaç̃oes feitas pelo psićologo

Figura:Jeremy Lent (1960-).
Fonte: Wikimedia Commons.

Um dos gŕaficos citados por Pinkeŕe o “Elephant Graph”, que Lent afirma não fazer sen-

tido porque trabalha com percentual nos nı́veis de renda: “Aumentos percentuais não t̂em

o mesmo significado para pessoas com diferentes rendas”. O “Elephant Graph” também é

questionado na postagem de Duncan Green para o blog “Da Pobreza ao Poder” (<https:

//goo.gl/ky9EB8>). Na verdade, a maré altaà qual se refere Pinker não soa da mesma maneira

para v́arios estudiosos. Sua publicação tamb́em recebeu duras crı́ticas do escritor e filósofo

britânico John Gray na “New Statesman” (<https://goo.gl/YZtWNq>), do historiador ame-

ricano David A. Bell no “The Nation” (<https://goo.gl/cn8yAg>) e do escritor, jornalista,

acad̂emico e ambientalista inglês, George Monbiot em sua coluna semanal no “The Guar-

dian” (<https://goo.gl/33JtRA>).

Figura:Elephant graph versus crescimento da renda em relaçãoà média de 1988.
Fonte:<https://goo.gl/ky9EB8>.
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• ONUBR. PNUD Explica Transiç̃ao dos Objetivos do Milênio aos Objetivos de Desenvolvi-
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