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GAZETA DE

MATEMÁTICA

Problemas c/o nosso ensino superior (II)
As definições do número real
por tuí® Neves Regi
Fundamentalmente essa exposição assenta na noção
de secções contíguas, parente muito próxima das do
corte e encaixe. No conjunto E dos números racionais,
uma secção inferior, U, é um subconjunto próprio de
R tal que: (i) com um número racional, contém todos
os menores; e (ti) não possui último elemento, isto é
não liá em U nenhum elemento que seja maior que
todos os outros. Um subconjunto próprio, F , de R ,
será uma secção superior se {/) com um número contiver todos os maiores; o (ií) se não possuir primeiro
elemento, isto é, se não houver em F nenhum número
que seja menor que todos os outros.
Um par, ( Uj V) , de secções contíguas de números ra*cionais è um conjunto ordenado cujos elementos são
uma secção interior, U, e uma secção superior, F ,
de R , tais que: (i) são disjuntas; e (ií) a sua união,
V U F , è densa em R , isto é : entre dois quaisquer
números racionais há sempre elementos de U y F .
Note-se bem que não é nestes termos que o Professor Vicente Gonçalves nos apresenta estas noções.
Mas verjficando-se que sobre a base — pares de secções contíguas — se pode efectivamente ordenar uma
exposição coerente, na estricta linha das caracterizações ordinais dos conjuntos, fiel portanto ao que
há de essencial no pensamento de Dedekind
mas
apresentando vantagens em relação à forma como
originariamente foi exposto, procurei libertar as definições que nos dá o Professor Vicente Gonçalves de
tudo o que ine parece menos conforme com esse pensamento. Em primeiro lugar é conveniente chamar
conjunto ao que o autor chama colecção. Não se compreende o cuidado que põe o autor em manter-nos
afastados do uso habitual em matemática da palavra
«conjunto» até à página 34 das suas lições, altura em
que num parágrafo (!), subordinado ao capitulo Limite
de sucessões, introduz o conceito geral de conjunto, conceito que lhe será necessário não apenas na teoria dos
limites, mas em toda a obra, inclusivé antes de nela
o ter caracterizado, como, por exemplo, nos passos a
que nos estamos a referir. Por outro lado só como
sacrifício, bem deslocado, ao preciosismo da sua linguagem, se pode perceber que usasse essa palavra
numa frase que briga com a maneira de dizer corrente
nos modernos livros de matemática: as secções contíguas devem englobar, em seu conjunto, todos os núme<11 C r . (Jajclo íli lialtntàliea, n . ' 4 0.

ros racionait, com uma só excepção possível — quando
pretendia dizer que na união das duas secções constitutivas de um par estão, como elementos, todos os
números racionais com uma só excepção possível' !
De resto entende-se hoje que a importância assumida
na matemática pela álgebra dos conjuntos, não só
como instrumento de análise, mas pelo seu interesse
próprio de álgebra de P O O L E , ihe dá direito a um
lugar à parte em qualquer curso de matemáticas gerais. A orientação escolhida pelo Professor Vicente
Gonçalves para o seu obrigava a tratá-la logo de
entrada num primeiro capítulo ou numa introdução,
logrando ainda a incontestável vantagem metodológica
de ficar no seu livro rigorosamente delimitada a região
contestável dos fundamentos da análise matemática.
Igualmente na definição de secções contíguas substitní a condição (ti) à condição equivalente enunciada
pelo Professor Vicente Gonçalves nos termos seguintes:
Podem sempre encontrar-se dois elementos, u de U e v
de V satisfazendo a v—B<Í,
por menor que seja o
número racianal e positivo $ previamente dado. Èste
anunciado confere desnecessariamente à noção de par
de secções contíguas um caracter híbrido : combinações
típicas da caracterização ordinal com outras — métricas— de natureza topológica: a condição exprimet
de facto, que no espaço R , metrizado com o valor
absoluto da diferença de dois números racionais, tem
de ser nula a distância das duas secções contíguas.
Parece-nos importante salientar que o par de secções contíguas quando aproximado do corte apresenta,
do ponto de vista da teoria ordinal, a real vantagem
de serem equivalentes (correspondência biúnivoca) o
conjunto R e o conjunto de todos os pares ( U / F ) ,
cujos elementos, U e V, não são complementares,
enquanto que a cada número racional correspondem
dois cortes de Dedekind, Mas quando na definição
de par de secções contíguas recordamos o encaixe (e é
o que faz o Professor Vicente Gonçalves com a sua
condição (ít)) o ponto de vista do cálculo infinitesimal leva a preferir o próprio encaixe para a definição de número irracional, pois que esta se faz então
à custa de sucessões de números racionais.
Quanto ao uso da expressão par de secções contíguas,
ela permite, dentro desta orientação, um enunciado
perfeitamente aceitável na definição de número real:
num número real è um par de secções contíguas de
números racionais ; se as secções são complementares,
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número diz-se real irracional, se o não são o número
diz-se real raciona/a. Desta definição simples e acessível esteve muito próximo o Professor Vicente Gonçalves, que dela se afastou brusca c essencialmente
ao embrenhar-se nas suas considerações sobre dízimas,
separação de valores, ete. - • • ; acabou por preferir
mascarar uma posição outrora legitima, (ultrapassada hoje nas exposições rigorosas do assunto) com
uma terminologia que obscurece a complica a forma
como os tratados com mais de dez anos a ele se referem; sem que daí resultasse qualquer utilidade prática, pois, como veremos, nenhumas das definições de
caracter metafísico, que abruptamente nos aparecem
no desenvolvimento matemático da teoria, tem com
ela qualquer relação.
0

Não nos diz o Professor Vicente Gonçalves por que
motivo foi levado a adoptar, como base de definição
de niimeros irracionais, as classes contíguas. Vimos
que o corte surgiu a Dedekitid, como resultado da
procura de um axioma que traduzisse a continuidade, sugerida pela linha recta — conjunto ordenado
sem saltos nem lacunas; quanto ao encaixe ó cie processo conhecido, desde a antiguidade, para avaliação aproximada dos números irracionais. Mas o
Professor Vicente Gonçalves não teve a preocupação
de aproximar a par de secções contíguas de qualquer
problema concreto, que de qualquer modo preparasse
os leitores, os seus alunos, para o aceitarem, como
sua solução. Limitou-se a ir procurar sugestões ao
confronto dos tipos de ordenação do conjunto de todas
as dizimas infinitas e do conjunto de todos os números
racionais. Mas que força de persuasão pode ter, nas
pessoas a quem a obra se dirige, a dízima infinita
se esta ai aparece sem ser relacionada com qualquer
questão matemática ? Tanto mais que o autor não dá
de dizima infinita qualquer definição! Embora o
o facto seja quasi inacreditável, a verdade é que
o Professor Vicente Gonçalves vai buscar a um conjunto que não definiu, num jogo vazio de qualquer
coerência lógica e do poder do convicção, as razões
que, segundo ele, comandam a inserção de IIÚP-OS
números, por entre os números racionais. Na realidade— e essa será a conclusão a que adeante teremos
de chegar — o que todo o parágrafo 2.° do primeiro
capítulo da obra nos mostra é que, se a sua aguda
intuição de analista o não engana sobre o que sejam
números racionais ou irracionais, muito pouco cuidou
de se habilitar a poder dizer-nos que coisa cies são.
Ao iniciar as considerações desse parágrafo, exige
o autor que saibamos que um número racional admite
um desenvolvimento em dizima periódica. Como se
não trata de assunto que faça parte dos programas
liceaís, bom seria que tivesse dado, a tal propósito,
as bem necessárias indicações bibliográficas. Esta

falta (que è, de resto defeito geral de toda a obra)
obrigou-nos naturalmente a abrir de novo o seu Compêndio de Aritmética. Verificamos que há dele duas
edições, com a mesma data, diferindo apenas cm que
uma delas tem a menos que a outra precisamente o
capítulo, onde o assunto vem tratado, o que tem por
título: Dízimas periódicas
Lá vimos que a dízima
(periódica, claro está) aparece com base no número
raciona), sujeitando-o ao algoritmo de ba3e 10. Ms>s
sendo assim {e como poderia ser de outro modo?) não
tem qualquer senti:1o falar de dízima não representativa de um número racional, nem falar do dízimas
sem ser como o resultado do desenvolvimento doa
números racionais — base úniea, adoptada no «Curso
de Álgebra Superior» para a exposição. Se é legítimo considerar, como o faz na página 5, a sucessão
t » , . = « o , a , Oj
onde xH é o maior número com
n decimais que pertence à secção inferior de um
dado par de secções contíguas, já o não é passar
dessa sucessão bem definida (que pode ter ou não limite— e nisto sim reside a questão primordial que
interessa esclarecer para fundamentar o estudo do
cálculo) para a figura a,,, rtt , , . . a„...
representada no texto pelo simbolo {/!} e a quo o autor sem
mais explicações chama repentinamente dizima, como
se essa figura fosse familiar ao leitor, como so este
soubesse o que ela é...
embora possa vislumbrar
o que seja. No curso do Professor Vicente Gonçalves
não há nenhuma indicação sobre o sentido que nós
devamos atribuir ao que chama dizima I
Uma vez fixada esta faita, procuremos, com o objectivo de poder prosseguir neste comentário, qual
poderá ser o pensamento do autor sobre o que se
entende por uma dizima. Na edição referida do «Compêndio do Aritmética», numa nota da página 239,
diz-nos o Professor Vicente Gonçalves; Dizima infinita é a figura em que pela imaginação dispomos em
ordem determinada uma infinidade de algarismos, precedidos de um nÜTnero inteiro e dele separados por uma
virgula. Partamos pois desta descrição, que nos dá
a dízima como ereação imaginativa, só graficamente
semelhante ás conhecidas dízimas periódicas. Consideremos o conjunto D constituído por todas as dízimas e ordenemo-lo pelo critério de anterioridade
adoptado pelo antur da página 4. Resulta logo um
isomorfismo entre D u o conjunto F de todos os pares
de secções contíguas. Não interessou porém ao Profesor Vicente Gonçalves elevar-se do conjunto dos
números racionais ao conjunto P . Se o tivesse feito,
e uma vez que se dispôs a apoiar a sua creação dos
números irracionais na dízima, o isomorfismo eníro
D e P justificaria que tomasse como definição de
número real aquela quo acima propuzemos — pim par
de secções contíguas de números racionais.

