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SOBRE A ÍNDOLE D O ENSINO DA MATEMÁTICA EM ZÜRICH
por Hugo B. Ribeiro (bolseiro do I. A. C. em Zarieh)
Em toda a Federação Suíça é Zürich a cidade de
maior desenvolvimento industrial e também cultural.
Além da Universidade cantonal — cantonais são também as restantes universidades suíças : de Basel, de
Berne, de Lausanne, de Genfeve, de Neucliâtel e de
Fribourg — e s t á ali instalada a única escola superior
federal, a o Eidgenössische Technische Hochschule»
(«Êcole P o ly te clinique Fédórale»). A organização e
objectivos /ferais do ensino na Universidade de Zürieh
são como de ordinário numa universidade; em particular inclue-se ali uma Faculdade de Ciências (a «Philosophische Fakultät 11») com a sua secção de Matemática. A escola Politécnica Federal abrange não só
as escolas para os vários ramos da Engenharia mas
ainda escolas de Arquitetura, Farmácia, Agronomia,
Matemática e Física, etc. A E. T. H. desempenha um
papel decisivo nas relações directas, muito estreitas,
entre o ensino, a investigação cientifica e a indústria
suíça. Por exemplo: é freqüente que com os trabalhos
de fim de curso («trabalhos de diploma») os estudantes
tenham também o objectivo de resolver determinados
problemas postos pela indústria aos institutos da
Escola; e, por outro lado que a indústria facilite, directamente, o ensino e a investigação oferecendo aparelhagem àquêles Institutos, prémios à Escola, etc.
Além da influência do uma tradição matemática
que é o orgulho da vizinha cidade de Basel (Euler,
os Bernouilli, etc.) têm os estudos matemáticos em
Zürich a influência mais recente de uma tradição
própria: trabalharam em Zürich, entre outros, Dedekind, Schröder, Christoffel, Zermelo, Hvrwitz, Schur,
Einstein, H, Weyl, John vou Neumann.
A formação «tão universal quanto possível em Matemática» que as duas escolas de Zürich dão ao matemático, em especial ao futuro professor de Matemática
de qualquer escola superior ou média, pode talvez descrever-se grosseiramente pelos três seguintes
objectivos que sucessivamente se devem atingir
com o estudo e pelos adequados tipos de actividade
e meios à disposição dos estudantes: O primeiro
objectivo é o domínio do uma perfeita técnica do
cálculo e da construção geométrica, e obtém-se
sobretudo nas lições e proseminários de Cálculo
diferencial e integral e de Geometria descritiva e
vectorial, lições fixas e comuns a físicos, engenheiros
etc. (1.° e 2.° semestres). O segundo objectivo é o
perfeito conhecimento da estructura (moderna!) dos

capítulos basilares da Matemática, o domínio das
principais noções e resultados o a compreenção dos
problemas actuais e do desenvolvimento de cada teoria ; isto consegue-se nos seminários e nas lições dos
semestre« seguintes, sobre Teoria das funções (3 semestres), Álgebra linear, Geometria projectiva, Geometria diferencial, Álgebra, Equações diferenciais.
O terceiro objectivo é o alargamento dos objectivos anteriores a um extenso conjunto do capítulos especiais, muitos dos quais à escolha, nos quais
se pode desenvolver a curiosidade orientada e o
trabalho próprio. Nunca antes dos 8 semestres faz o
estudante o seu exame, depois de ter elaborado o trabalho de diploma que geralmente o ocupa durante
mais um ou dois semestres. Esto trabalho de diploma
não inclue necessariamente um resultado original, mas
é, antes, um estudo, escolhido com um professor c
orientado por êste, freqüentemente sobre alguma questão mal esclarecida na literatura. O primeiro objectivo serve também as aplicações mais importantes,
em especial as mais correntes cm Física, Astronomia,
Geodesia, Seguros, Estatística, Métodos gráficos e
numéricos, etc, das quais há lições periódicas com professores fixos. Em face das lições de «Aplicações da
Matemática» há, na E. T. H., um curso semestral, de
«Introdução à teoria das funções», êste dedicado aos
matemáticos e que serve de ponte de passagem do 1.°
para o 2." objectivos. Nêste curso são analisados detalhadamente e rigorosamente certos conceitos e resultados dos fundamentos da Teoria das funções que
foram já tratados no «Cálculo diferencial o integral» :
estudo cuidado da topologia do plano, da noção de
integral, dos principais teoremas de existência de soluções de sistemas de equações diferenciais, etc.
O carácter dos seminários é, naturalmente, adequado
aos respectivos objectivos. Enquanto que nos primeiros semestres os alunos devem resolver muitos
problemas de exercício fornecidos pelo professor e
revistos pelos assistentes, nos semestres seguintes
são as sessões de seminário dedicadas a exposições
criticas, e sua discussão, que completam as lições
e a que assistem e cm que participam sempre v á rios ' professores. Do facto as lições não pretendem fornecer informação total, não são exposições
fechadas do tipo livresco : dão uma informação comentada, original e moderna, dos pontos mais importantes de cada teoria. Assim, embora sejam conduzi-
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das até às fronteiras do conhecimento e incluam a
explicação, ou pelo menos a referência, aos problemas
actuais mais significativos, devem ser completadas
nos seminários e na leitura dos tratados e das revistas.
As lições especiais aparecem periodicamente procurando-se que cada assunto não deixo de figurar nos
programas das escolas pelo menos uma vez durante o
curso de um estudante normal; e são distribui d as
pelos professores entre estes, de acordo com as suas
especializações e também de acordo com os problemas
que êles se ocupam em estudar no momento. Os seus títulos, não fixos, são por exemplo : espaços topológicos,
grupos de Lie, equações às derivadas parciais de 2.°
ordem, lógica matemática, teoria da representação do
grupos, combinatória, operadores lineares no espaço
•de Hilbert, teoria dos conjuntos, etc, etc. E a
estas lições seguem-se muitas vezes seminários especiais e, depois, colóquios. Actualmente funcionam na E. T. H. dois seminários gerais (3 horas
por semana para cada), um de Análise, outro de
Álgebra e Geometria. Os seminários obrigam a um
tipo de actividade que é, de facto, indispensável
à formação dos 1'uturos professores de Matemática. A
-direcção de trabalhos de diploma, de seminários, de
colóquios, e o bom rendimento das lições (pelo menos
daquelas lições que não têm programa fixo) já exigem
que os respectivos professores sejam estudiosos, investigadores, especialistas—-aliás bem conhecidos cm
toda a parte onde se estuda Matemática. Èles preparam as suas tarefas para o semestre seguinte, e elaboram os trabalhos próprios durante as férias; participam dos colóquios e seguem, por vezes, certas lições
que no momento mais lhe interessam; têm as suas
horas de recepção para os estudantes, discutem com
êstes os trabalhos escolares e, sobretudo, aconselham-iios na orientação a dar aos seus estudos. IIá os
especialistas da Análise, os da Álgebra o Geometria,
os dos Fundamentos e Teoria dos niimeros, etc. (Os
programas são editados, para cada semestre, com uma
antecedência de 3 meses). Além dêste primeiro factor
-ila actividade do estudante que é o professor, há um
outro factor importante em Matemática: é uma biblioteca acessivel e bem apetrechada. Em ZUrich,
além da riquíssima biblioteca da Universidade que é ao
mesmo tempo, a biblioteca da cidade, dispõem os estudantes da esplêndida biblioteca da E. T . H. As revistas e os livros mais consultados estão à mão dos
estudantes na «sala do seminário« de que cada estudante possuo uma chave. Todas as bibliotecas emprestam os volumes para consulta cm casa por um
mês, e êste prazo é prorrogável.
Discutido o seu trabalho de diploma e prestadas as suas segundas e últimas provas de exame
o estudante de Matemática é muitas vezes (quási
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sempre na E. T . 11.) conservado como assistente
nesta escola e, assim, tem oportunidade do seguir
certas lições que ainda não ouvira, participar cm novos
colóquios, e discutir os seus problemas com os professores. São, em geral, mais três anos de estudo intenso
de que dispõe para preparar a dissertação de doutoramento. Periodicamente, as escolas põem a prémio
problemas determinados, estimulando o trabalho dos
estudiosos a elas ligados. Para exemplo transcrevemos
o enunciado do problema a prémio relativo ao ano de
1945-16 de Faculdade de Filosofia JI: «invéstigue-se
o comportamento duma função regular de quaterniões
na vizinhança dum ponto singular não essencial isolado e o mesmo nos pontos duma curva e suporflcic
singular não essencial isolada». A preparação matemática, do que acabamos de dar uma idéia, é,
com inclusão do doutoramento, a exigida, em especial,
para um professor do ensino secundário. O doutoramento consiste essencialmente, como se sabe, na elaboração de uma dissertação original orientada por
um professor. (Há ainda os doutores honorários nas
escolas de ZUrich. O único doutor honorário da Escola
de Matemática e Física da E, T. H. é, actualmente,
Albert Einstein — há três anos Einstein não estava
assim sozinho, o outro era David Hilbert).
Os estudiosos de Matemática da Universidade e da
E, T . H. rellnem-se quinzenalmente no aMathematisehe Kolloquium» de Zürich para discutirem algum
trabalho original que um dêles ou algum convidado
das outras Universidades, suíças ou estrangeiras, expõe. Êstcs trabalhos são depois publicados, frequentemente nos flCommcntarii Mathematici Helvetici" —
a revista suíça que só publica memórias originais de
Matemática. A estes colóquios também assistem alunos, avançados, das duas escolas. Por seu turno
a Sociedade Matemática Suíça reUne-se anualmente
com as outras Sociedades científicas num congresso
em local variável, por hábito numa cidade não universitária que assim toma conveniente contacto directo com os cientistas da Federação.
Os capítulos da Matemática que recentemente mais
toem merecido a atenção dos estudiosos cm ZUrich são
talvez a Topologia algébrica, a Teoria dos grupos, os
Fundamentos da Matemática, a Teoria das funções.
Porém os volumes recentes dos Commentarii Mathematici Helvctici contêm trabalhos sobre os mais diversos assuntos. Na medida em que é possível dizer quando
determinado tipo de problemas, determinados métodos,
etc. pertencem a uma escola fixada, poderemos afirmar
terem os estudos em ZUrieh a marca da escola de Matemática, primacialmcute importante, que foi a escola
alomã. Quásí todos os professoreis do Z Uri eh passaram, nos bons tempos, pela famosa escola de Güttingen, famosa pelo menos, desde Gauss até Ililbert.

