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A história de um conceito começa sem dúvida quando
êsse conceito ó apenas urna noção i n t u i t i v a ; as causas da formação dessa noção, os objectos ou os fenómenos naturais que a originaram, o modo como nasceu
ti tomou corpo, a maneira como resistiu a possíveis
esquecimentos e como passou a fazer parte de um p a trimónio, as relações desde então sempre moventes
com os conceitos e noções que j á existiam, são sem
dúvida a pré isto ri a do conceito, quási sempre misteriosa para nós homens de hoje,
A história de um conceito é necessária porque é
eonhecendo-a que o homem pode voluntariamente enriqueci-la e até certo ponto orientá-la, sendo e não sendo
escravo dessa história. A história de um conceito 6
necessária sobre tudo ao investigador porque tentará
adivinhar as leis da evolução dêsse conceito e tentará
aplicá-las nos seus esforços de generalização e criação.
Infelizmente para cada conceito falta fazer a respectiva história.
Não ó numa conferência ou num artigo que se pode
fazer a história de uru conceito, geralmente longa e
susceptível de preencher o programa de um curso universitário.
Se vamos aqui falar do conceito de dimensão de um
espaço, ê apenas para em linhas muito largas dizermos qualquer coisa da sua evolução para finalmente
nos fixarmos nos teoremas de Netto e de lMroth e chamar a atenção dos leitores da «Gazeta de Matemática»
para um dos problemas mais interessantes das matemáticas modernas.
A noção intuitiva de número de dimensões de um
espaço durante muito tempo esteve apoiada nas seguintes considerações : sobre a recta só se podem medir comprimentos, e portanto a recta tem uma dimensão;
no plano podem fazer-se medições de comprimentos
o larguras, e portanto o plano tem duas dimensões ;

no espaço euclideano podem fazer-se medições de comprimentos larguras e alturas, o então o espaço euclideano tem três dimensões.
Aos segmentos, áreas planas e volumes eram também atribuídas respectivamente, uma, duas e três
dimensões.
Certamente que uma noção intuitiva como esta,
dava ocasião a grandes discussões filosóficas, altamente apreciadas pelos contemporâneos mas absolutamente improductivas. Os matemáticos não procuravam
aprofundar esta noção e evitavam falar nela.
Descartei introduzindo as coordenadas veio criar a
possibilidade de uma modificação, e essa modificação
deu-se, aparecendo uma primeira definição de ndmero
de dimensões de um espaço: o ndmero de dimensões
de um espaço era precisamente o nilmero 1 , 2 ou 3
de coordenadas necessárias para definir a posição dc
um ponto do espaço.
Em seguida os físicos alargaram a noção de número
de dimensões com a necessidade de considerar sistemas em que os pontos não só dependiam das coordenadas que lhes fixavam a posição no espaço, mas
ainda de outras grandezas físicas tais como o tempo,
a pressão ou a temperatura. A posição do ponto era
pois determinada por valores das coordenadas e por
valores de grandezas físicas ; o elemento do sistema
era determinado pelos valores de certos parâmetros
numéricos e tais parâmetros perdiam o caracter dc
uma distância, que as coordenadas tinham, e eram
apenas Índices numéricos, podendo eada parâmetro
ser substituído por uma função desse parâmetro.
Chegamos assim a uma segunda definição de mímero
de dimensões de um espaço : o numero de dimensões
de um espaço era então o número r!e parâmetros necessário e suficiente para determinar a posição de um
ponto do espaço.
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Vê-se que a noção de número de dimensões de um
espaço s o ir ia uma evolução e passava a uma fase mais
larga, acompanhando uma evolução paralela da noção
do espaço.
A confiança dos matemáticos nesta segunda definirão era ilimitada e durante anos se manteve até ser
abalada por uma sacudidela brutal dada por um matemático de génio.
A descoberta fundamental de Georg Cantor estabelecendo uma correspondência biunívoca entre os pontos de um quadrado e os pontos de um segmento, entre os pontos de um plano e os pontos de uma recta,
vinha deitar por terra sem piedade aquela definição.
A gcnia! obra de Cantor está perfeitamente enquadrada numa época em que os filósofos revolucionaram
o mundo, quebrando como vidro conceitos milenários,
criando novas leis do pensamento que lhes permitiram
evidenciar a fragilidade das coisas estabelecidas.
E Cantor teve contra si a massa reaccionária dos matemáticos seus contemporâneos.
Uma correspondência biunívoca entre dois conjuntos é uma lei que a cada elemento de um dos dois conjuntos faz corresponder um e um só elemento do outro,
e inversamente. Então poderia determinar-se a posição de um ponto M do plano pela posição do ponto m
da recta que se lhe fazia corresponder. A posição do
ponto M do plano era determinada por um só parâmetro, a abscissa do ponto m correspondente.
A intuição levava a eonceder ao plano uma nobresa
superior à da recta, e a correspondência de Cantor
negava essa nobresa, nivelando de um modo brutal os
dois espaços. E era de aceitar como um facto um ta!
nivelamento.
Mas se a conclusão que Cantor impunha, tinha o
mérito de destruir o que na intuição impedia um progresso, tal conclusão destruÍ3 igualmente tudo o que
na mesma intuição poderia levar a ultrapassá-la.
lira necessário abandonar a segunda definição e
substitui-la por uma outra que a contivesse e que
simultaneamente tomasse em consideração a observação de Cantor.
Notou-se ontão que na correspondência biunívoca
entre o plano e a recta, se um ponto de um deles variasse com regularidade em relação à organização
topológica do conjunto, o outro ponto que lhe correspondia não respeitava a topologia do seu espaço e
«entregava-se a unia dança louca» executando um
movimento formado de saltos bruscos e sem continuidade.
A noção de continuidade vinha assim facilitar a
síntese, conciliando a nossa intuição, as aspirações
secretas da nossa estructura de matemáticos, com a
fria, desumana, mas justa e precisa observação de
Cantor.
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Neto (1899) demonstra que é impossível estabelecer
uma correspondência biunívoca e bicontínua entre os
pontos de um quadrado c os pontos de um segmento.
ÍÀlroth (1907) demonstra que é impossível estabelecer um3 correspondência biunívoca e bicontínua
entre os pontos do plano e os pontos da recta, entro
os pontos do espaço e os pontos do plano.
O conceito de dimensão entra numa nova fase e a
sua história num período áureo.
Conceito e história atravessaram uma crise, crise
bela, e é no auge das crises quando tudo parece subverter-se, que nos devemos encher de esperança e olhar
a própria crise como uma força tremenda de progresso.
Os resultados de Netto e de TMroth domonstravam
que o número de di mensSes de um espaço,,respondendo
à nossa intuição que criava uma diferença fundamental entre o plano e a recta, não podia ser definido
considerando somente os espaços como eáos de pontos.
Punha-se em relêvo o caracter topológico dessa
noção.
Em 1909-1910, Frechei dava a sua definição de tipo
de dimensão: são do mesmo «tipo de dimensão» todos
os conjuntos entre os quais é possível estabelecer uma
correspondência biunívoca e bicontínua.
Os tipos de ilimensào cie Fréehet dispõem-se numa
escala simplesmente ordenada econtínua; há portanto
espaços que não têm urn tipo de dimensão inteiro,
neru mesmo racional. A definição de Fréehet não satisfaz plenamente a intuição.
O mesmo sucede à teoria de IJausdorff (1918) baseada sobre a noção de medida de um conjunto.
Em 1912, Poinca-ré indicou uma via para a solução
do problema, explorada quási imediatamente por
Brouwer, Menger e Urysohn. A definição de Poincaré
consiste em permitir passar de um modo topológico
de n para n + 1 dimensões, e daria somente dimensões inteiras aproximando-se assim muito da intuição.
Em seguimento destas ideias e já nos nossos dias,
estão os resultados das escolas polaca (Janizcwski, etc.)
e francesa (Bouligand, Ky Fan, etc.),
4 Mas de facto o conceito de dimensão é de natureza
topológica? Evidentemente que a definição de número
de dimensões não pode considerar os espaços como
simples colecções de pontos. £ Mas não bastará considerá-los ordenados, como uma ordem simples ou com
uma ordem dupla?
E neste sentido que a escola americana (BirkhoJ))
tenta hoje uma solução do problema estudando sistetemàticamente os sistemas ordenados e as estrueturas.
O problema tem mais do que nunca uma extraordinária importância e depois de tão grande impulso
como o que sofreu de Cantor perdeu muito da sua
velocidade e parece esperar hoje uma nova crise, que

