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Prob/emas do nosso

ensino

superior
Â memória do prof. B.

Caraça

por Luís N e v e s Real
A s definições d o n ú m e r o real
O Professor Rny Lufe Goraes, ao fazer no último
número da Gazeta de Matemática, uma referência crítica às Lições do Álgebra c Geometria Analítica
recentemente publicadas pelo Professor Madureira e
Sousa e ao focar sobretudo a maneira aí adoptada
para definir número real, obriga, por espírito de justiça, a alargar a discussão, transformando-a de simples crítica a um determinado livro em debate geral
sobre a forma como se expõe no nosso ensino superior
a base em que assenta todo o edifício do Cálculo
Infinitesimal: a estrutura do domínio da variável real.
Na verdade trata-se de um significativo aspecto da
debilidade e desconexão do movimento matemático
nacional. Encontrando-se em quase todos os domínios
a uma distância aflitiva dos problemas que são actualmente objecto da investigação matemática de todo o
mundo, o nosso ensino superior precisa de não
esquecer a obrigação do integrar no nüeleo de conhecimentos matemáticos que transmite, ano após ano,
as conquistas definitivas da nossa ciência na progressiva resolução dos seus problemas mais antigos. Minado
pelos defeitos de uma organização, que, assoberbada
com uma população escolar desmedida, quase se
limita a conferir diplomas, mediante exames — muitos
exames 1—mostra também incompreensível indiferença pelo trabalho alheio, até naqueles aspectos em
que dele depende a valorização do trabalho próprio.
A carfi ti ei a de uma direcção superior — isenta de partidarismo e competente — e preconceitos mesquinhos
estão a impedir que se coloquem tios seus precisos
termos os problemas da investigação a do ensino
da matemática em Portugal. António Monteiro — o
grande animador do movimento matemático nacional
de entra os anos 1939 e 1945 — via, uma vez mais,
justo e alto ao pugnar pela criação do Instituto Por-

tuguês de Matemática, que era já, ao tempo do
sen afastamento do país, uma necessidade, para
dirigir a in-vestigação dos diversos centros de estudos
então existentes, orientar os seus trabalhos, garantir uma continuidade à nossa investigação matemática, forçar a um estreito contacto a investigação
e o ensiuo superior e permitir uma direcção central do
movimento bibliográfico. O Tnstituto Português de Matemática é hoje condição essencial de firme arrepio do
caminho trilhado nestes dltimos três anos. Para
isso ê preciso que seja não uma simples gravura a
preto e branco no Diário do Governo, mas sim um
organismo de autêntica unidade nacional imposta por
um problema nacional. E antes de tudo, num primeiro acto de eficiência e justiça, deve investir no alto
lugar a que tém direito nessa tarefa de renovação os
dois matemáticos portugueses que mais aptos se
mostraram para organizar escolas de investigadores:
Ruy Luís Gomes o António Monteiro,
São as palavras que ficaram escritas de certo modo
necessárias porque só no oclimae matemático português através delas esboçado se pode compreender plenamente como foi possível a uma personalidade da
categoria do Professor Vicente Gonçalves, cientista
a quem a matemática portuguesa deve serviços incalculáveis, redigir tão lamentável mento o primeiro
capítulo da «última e completamente remodelada edição» do seu Curso de Álgebra Superior. Sinto-me
obrigado a uma análise da forma como nessa obra se
definem número irracional e número real por ser essa
publicação utilizada por centenas de estudantes portugueses, nomeadamente de Coimbra e Lisboa, que, nas
Faculdades de Ciências e no Instituto Superior de
Ciências Económicas e Financeiras, se iniciam nos
estudos superiores da matemática, e particularmente
•o estudo da análise. Mas antes de prosseguir desejo
que nenhuma dúvida se possa levantar a respeito da
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consideração que nos mereço, como matemático, o
aspecto puramente pessoal — demonstra cabalmente
Professor Vicente Gonçalves — matemático no mais
quanto 6 difícil a um especialista (por excepcionalelevado sentido do termo: capaz de formular problemente dotado que seja) abandonar o domínio particumas da sua Ciência e de contribuir para resolvê-los.
lar da matemática a que se dedica desde que o ambiInsisto em fazê-lo no plural e atrav-Is de uina passaente cultural em que mergulha se não encontro
gem de um documento dirigido ao Instituto para a
saturado — pelo trabalho intenso de seminários, de
Alta Cultura, em Dezembro de 1942, pelo Centro de
cursos de especialização, de debates científicos geneEstudos Matemático» do Porto :
..seria de aconseralizados,— das ideas mestras à volta das quais se
lhar que no campo da Análise pura se promovesse um
vão estruturando os capítulos da ciência em que habicurso sobre a teoria das funções, desde a obra de
tualmente não trabalha, E sob este aspecto a lição è
Horel, FtebesffuCy í.usin, Jiaire e os MU continuadores bom digna do ser meditada, pois que o terreno escoaté às aquisições mais recentes. Na verdade, não ê
lhido pelo o Prof. Vicente Gonçalves fica logo
possível abordar em bases sólidas os problemas actuais
abaixo do que lhe é próprio; e tão bem lavrado por
da Análise sem ter vivido os grandes problemas qtie
analistas do primeira plana que a semente da álgeat/utles matemáticos resolveram e formularam no prinbra moderna aí frutificou de modo a dissipar todas as
cipio deste século. Para a regência deste curso, o
incertezas que subsistiam ainda nas exposiçSes clásnome indicado pela obra que já realizou, ê o do Prosicas de Dodekind, Méray e Cantor. Pois, apesar dessa
fessor Vicente Gonçalves, da Universidade de Coimbra.
afinidade de terrenos, apesar de todas as cautelas forPedimos portanto à direcção do Instituto para a Alta
mais, não são os passos do Prof. Vicente Gonçalves
Cultura se digne estudar com esse Professor a possibimenos falsos, monos reveladores do seu desconhecilidade de realização desse curso, durante o ano de 1913
mento dos termos modernos da definição de niímero
na Universidade do Portou. A transcrição mostra
real.
claramente o espirito que animava aqueles que do
* Todos formamos ideia clara do que sejam números
Porto procuravam criar um amplo movimento nacioracionais e conhecemos as leis por que tais números se
nal a favor dos estudos matemáticos colocando na sua
regem no cálculo. Disso faremos u base do nosso estudo.»
função própria os melhores valores da nossa ciência o
Assim começa o § X-Númerot irracionais — do primeiro
como julgavam a posição que nela ocupava o Prof.
capitulo
— Números Reais—do Curso de Álgebra SuVicente Gonçalves. Lamentamos hoje, por nós e pelo
perior. Pensando na insuficiente preparação dos seus
Prof. Vicente Gonçalves, que não tenha sido possível
alunos não podemos deixar de estranhar e reprovar
a realização desse curso. Quem, através dos trabaesta atitude. Era absolutamente indispensável, já que
lhos publicados pelo Centro de Estudos Matemáticos
desejou partir dos números racionais recordar essas
do Porto e pela équipe portuense da Junta de Invesleis essenciais a que se refere. Confesso que não imatigação Matemática, procure seguir as dificuldades do
gino a atitude do Prof. Vicento Gonçalves perante o
uma aprendizagem auto-didacta verá logo quanto tealuno perspicaz e irreverente que desconfiando da
riam aproveitado da experiência e dos conhecimentos
forma subjuntiva da sua frase ( . . , o que SEJAM núde um analista como Vicente Gonçalves. Recipromeros racionais...)
interrompesse a exposição, intercamente t! de supor que o contacto com um método do
rogando-o sobre o que SA O afinal os números racionais.
trabalho tão entusiástico e eficiente cotno o adoptado
I Expor-lhe-ia o seu ponto de vista de 1039 expresso
pelo Prof. Ruy Luís Gomes teria influenciado a conno Compêndio de Aritmética segundo o qual os núcepção precária do Prof. Vicente Gonçalves relativa^meros racionais (p mesmo que números fracionários)
mente ã formação de uma verdadeira escola de Matesão relações de números inteiros a , b, a', 6', etc...,
mática. E é muito possível que a estreita colaboração
que, desde essa data se poderia ter estabelecido com
a a'
o Prof. Vicente Gonçalves tivesse evitado as lições
i " ' Èr
iniciais deste seu Curso de Álgebra. A exposição
hierarquizadas pelos princípios
do Prof. Vicente Gonçalves é, por um lado — no sou
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desastrosas consequências da absoluta ausência
e somadas, subtraídas, midtiplicadas e divididas resdo orientação no aproveitamento óptimo dos vapectivamente de acordo com as normas
lores matemáticos do que a pátria dispõe. (Com
uma vida de trabalho largamente depondo a seu
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o Prof. Vicente Gonçalves). E, por outro — no seu
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