ANovn-N.°29
REBACTOB PBISCIPJIL;

GAZETA DE MATEMÁTICA

M, Zalaarm

EDITOR S

Gazeta

de Matemática,

Lda.

agôsto-i94g

•ADMINISTRADOR:

J. O,

Campos

C o m p o s t o na T i p o g r a f i a M a t e m á t i c a , Lda. — R. A l m i r a n t e B a r r o s o , 2 0 , r/c L I S B O A - N .

TOPOLOGIA

E

ÁLGEBRA

por B, Eckmenn (Lausanne o ZUrich)
LJçAo inaugural proferida em 22 de Maio de 1943 aa Escola Politécnica Federal de Zttrlch o publicada na revista
VitrteUahrsuchrift der Salttr/orerltenden GeselUchqft m ZUrich, I X X \ IX, 1944 11)

1. Seja-me permitido tomar para ponto de partida
duas verdades BÍmples. Uma é o célebre teorema dos
poliedros de Euler: No cubo a soma do número dos
vértices e do número das faces supera de dois o número
das arestas. E isto <5 assim, não só para o cubo mas
para qualquer sólido, quer êle seja regular ou irregular,
simples oti não, desdo que, grosso modo, tenha a forma
duma esfera deformada. O segundo exemplo: se numa
recta se marcam, nos dois sentidos, pontos a distâncias
iguais, e se depois se enrola a recta sobre uma circunferência, os pontos marcados ficam densos e uniformemente repartidos, sobre toda a circunferência — desde
que a distância entre os pontos não seja precisamente
uma fracção racional do perímetro da circunferência;
neste caso os pontos marcados ficariam repartidos em
pontos isolados e uniformemente distribuídos sôbre a
circunferência.
Por agora, só quero indicar com estes exemplos que
há relações notáveis entre os mais simples objectos
da intuTção espacial e os números, o cálculo. Tais
relações encontram-se em todas as partes da Matemática, tanto nas teorias mais abstractas como nas
aplicações à Física o à Técnica.
Espaço e Número—Embora apareçam quasi sempre
simultaneamente é-se inclinado a encará-los, à primeira vista, como coisas de natureza muito diferente,
que têm dado lugar a métodos e modos de pensar,
igualmente de natureza diferente; separam-se expressamente os raciocínios algébricos dos geométricos,
isto é, aquÊles que se referem ao cálculo daquêles
que se referem ao conceito de espaço. Porém, cêdo
se mostra, por uma observação mais atenta, que os
dois modos de pensar estão estreitamente ligados e
tão bem entrelaçados que não seria f á c í l traçar uma
fronteira entre êles. A sua análise aprofundada e o
seguimento das suas relações recíprocas são do grande
valor para a compreensão de muitas partes da mate-

mática e têm contribuído decisivamente, nos tempos
modernos, para o seu desenvolvimento.
A o procurar, no que segue, fazer notar tais conexões
com algumas indicações e socorrendo-me dos mais
simples exemplos, sei bem que só muito imperfeitamente posso transmitir o conhecimento da questão,
que sem a efectiva caminhada das idéias na teoria e
na prática a imagem fica sempre desfigurada. Assim
empenhar-me-ei, em primeiro lugar, em tornar palpável a atmosfera de idéias na qual tais relações se
põem em j ô g o Desculpar-me-ão quando eu no quadro
desta conferência, formule muitas coisas imperfeitamente, fuja às dificuldades com aplicações demasiado
gerais e, aqui ou ali, simplifique ou exagere um
pouco ; e, por outro lado, não se me levará a mal se,
eventual mento, fôr levado a domínios científicos mais
afastados o não possa evitar o uso da linguagem ali
comum.
2. Quando se quer esclarecer algum traço especialmente importante dum objecto algo complicado e incompreensível, separamo-lo do resto e investigamo-lo
em si mesmo ; faz-se uma imagem simplificadora, do
objecto, um esquema (ou mesmo vários) procurando eselarecê-lo sob diferentes aspectos. Neste sentido se
obtiveram e individualizaram, como esquema do cálculo a álgebra abstracta, e como esquema da descrição
do espaço a geometria abstracta.
Um esquema —pense-se, por exemplo no duma máquina complicada— não é uma imagem fiel da realidade
mas antes uma imagem muito incompleta e, na maior
parte das vezes, deformada. Porém, o que se obtém
pode aparecer-nos, mais nítido, do que a própria realidade : o esquema põe de parte o supérfluo e faz
realçar, o melhor possível, o essencial; não tem a
pretensão de revelar as coisas exactamente, mas
só determinadas relações entre elas. Deste modo êle
compreende, muitas vezes, simultâneamente diferentes
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casos análogos e facilita a compreensão das idéias
fundamentais, as quais ordinariamente estão escondidas não só atrás duma multidão de detalhes técnicos, mas também atrás duma forma exterior agradável. E não se passam as coisas muito diferentemente
na matemática:,precisamente quando se tem compreendido os detalhes mais ou menos complicados de cálculos automáticos ou de construções não evidentes,
se sente muitas vezes, a necessidade de abranger
dum golpe de vista o Ho das idéias, como um todo,
ordená-lo em conexões gerais, conhecer o «fundamento
do método» ou a aidéia da demonstração». Desejaríamos abranger todas as possibilidades para além
das aplicações especiais e procurar dominar problemas
singulares por meio de conclusões gerais; não nos
satisfazemos com resultados a casuais», mas pelo contrário preguntamos pelas suas bases «profundas».
Assim, mostrou-se como particularmente vantajoso
escolher da multidão de possibilidades os dois pontos
de vista mais importantes, o do esquema do cálculo e
o da descrição do espaço.
3. Permito-me, seguidamente, fazer sobre o primeiro, algumas referencias muito curtas e gerais, em
relação com a Álgebra.
Na álgebra abstracta toma-se da noção de número
só uma coisa, o cálculo, e abstrai-se, por completo da
própria natureza dos números; estes substituem-se por
letras, e com estas se executam todas as operações,
adição, multiplicação e suas inversas. Aqui copiam-se,
mais ou menos perfeitamente, as regras de cálculo numérico; assim, por exemplo, porque 3 + 5 = 5-1-3
também a + b=b + a {lei comutativa). E isto tem
este sentido: fórmulas e resultados ficam certos quando
se substituem as letras por ntímeros quaisquer. Naturalmente, ficam deste modo, sem utilização muitas
características dos números reais: por exemplo, a de
representados na recta numérica constituírem um
conjunto sem lacunas. Então pode-se calcular também com os números inteiros, que, contudo, sob muitos
aspectos, têm outras características. Geralmente há
ainda muitos outros objectos, além dos números reais
ou dos inteiros, que também se podem adicionar (ou
multiplicar ou adicionar e multiplicar) e para estes
tem-se precisamente o mesmo formalismo. Assim pode-se, por exemplo, adicionar ângulos com o mesmo vértice ou as rotações à volta deste ponto; e se aqui valem
as mesmas regras formais que valiam, por exemplo,
para a adição dos números reais, no entanto este sistema é completamente diferente; por repetidas adições volta-se ao zéro. Sistemas de objectos com os
quais se pode efectuar unia operação, chamam-se grupo» (mais precisamente comutativos, quando, como em
todos os nossos exemplos, é válida a lei comutativa).
Há também grupos que contêm só um número finito
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de objectos ; por exemplo, toinem-se em vez de todos
os ângulos ou rotações, só as rotações do octógono e
seus múltiplos e numerem-se de O a 7; então é l-t-2=3,
2 + 4 = 0, mas 3 + 5 = 0, 4 + 7 = 3 , etc., e fala-se dum
grupo de ordem finita {aqui 8). O grupo de ordem 2
contém só dois objectos, sejam 0 c 1 e é 1 + 1 = 0.
A teoria dos grupos procura encontrar as relações que são comuns a todos os sistemas com uma
operação e determinar todos Estes possíveis sistemas
em geral. Visto que se tropeça eom tais sistemas nos
mais diferentes domínios, esta teoria reúne idéias que
aparecem na teoria dos números, na solução das equações, na teoria das funções, na física atómica, no estudo dos cristais, etc. — ela constitue para fdes todos,
um mesmo esquema, que é naturalmente mais complicado do que deixam prever os meus exemplos despreteneiosos.
Analogamente se investigam os sistemas com ambas as operações (adição e multiplicação e suas inversas) ; chamam-se corpo®. Abstrai-se muitas vezes, da
lei comutativa da multiplicação (a • 6 = 6 • a), visto que
há muitos sistemas de números onde ela não é válida
e que são importantes sob muitos aspectos mesmo
para aplicações na Física o, na Técnica. Renunciarei
aqui, a fazer mesmo só simples alusões á multidão de
problemas e possibilidades que se escondem TI esta
noção de corpo.
A étapa essencial da Álgebra abstracta consiste
em individualizar o esquema, considerar, por assim
dizer cada grupo e cada corpo eoino um mundo no
qual entre os objectos não há outras relações do que as
puras operações de cálculo. O que ai nos ocupa são
portanto, acontecimentos a an alizar por meio de algumas étapas. Resulta assim um edifício abstracto
de raro acabamento e de rara harmonia, cheio de valor
em todas as aplicações — na matemática ou no mundo
que nos rodeia.
A Álgebra Abstracta não é uma velha disciplina;
teve origem na segunda metade do século xix com
Dedekind e Kronecker, e foi pela primeira vez, em
época mais recente, reanimada por Emmy Noether e
pelo seu grupo.
4. Agora quanto à Geometria, quanto ao esquema
do espaço. Como propriedades e relações mais simples que se poderiam extrair da noção extremamente
complexa de espaço, aparecem, seguramente, em primeiro lugar, aquelas que tratam de ligação de pontos,
de intersecção de rectas, de geração de planos, etc.,
portanto mais ou menos o que se designa por Geometria •projectiva. Abstraír-se-á aqui outra vez, da natureza dos objectos, pontos, rectas, planos e atender-se-à
só às suas relações mútuas; obtém-se assim uma teoria, que na sua simplicidade e generalidade se pode
confrontar muito bem com a álgebra abstracta. Mas

