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sus caracterizações da continuidade duma transformação dum espaço topológico noutro (fecho,
conjuntos fechados, conjuntos abertos, vizinhanças, convergência) e discussão. Casos de espaços
topológicos particulares, definição de Cauchy.
Continuidade uniforme. Transformações biunívocas e não bicontlnuas. Exemplos. Homeomorfismo. Funções continuas e discussão. Funcionais
continuas, discussão e exemplos. Conexão, Exemplos. Invariância topológica desta noção.
Axiomas
de separação.
Espaços acessíveis, de
Hausdorff e normais. Discussão. Exemplos mostrando o fortalecimento efectivo e sucessivo destas condições de separação. Propriedades dos
espaços normais utilizáveis no problema da metrização: Problema da existência de funções reais
continuas, discussão detalhada e resolução.
Axiomas de numerabilidade.
i.° axioma de numerabilidade, Atí
exemplas. Relação com os

espaços métricos e a noção de convergência.
Exemplo dum espaço de Hausdorff que não verifica o z.° axioma de numerabilidade A, . 2 ° axioma de numerabilidade, A i , e suas conseqüências
(A, , Teorema de Borel, separabilidade). Equivalência de A s e da separabilidade nos espaços métricos. Exemplo dum espaço verificando A , e
não A iw Análise do espaço de Hilbert e de espaços de funções quanto à numerabilidade e separabilidade. Exemplo dum espaço de funções ortogonais isométrico ao espaço de Hilbert. Exemplo
dum espaço normal verificando A, separável e
não verificando
Homeomorfismos
de espaços topológicos
a subconjuntos
do espaço de Hilbert e um teorema de
metrização. Qualquer espaço topológico normal e
verificando
é homeomorfo a um sub-conjunto
do espaço de Hilbert,
(Continua no próximo número).

A N T O L O G I A
LA

MATHÉMATIQUE — AVANT-PROPOS
por Paul Montel
( d e Encyclopédie Française — Tome I — L'outillage mental)

Tôda a nossa vida moderna está como que impregnada de matemática. Os actos cotidianos e
as construções do homem trazem a sua marca e
não só as nossas alegrias artísticas e a nossa vida
moral lhe sofrem a influência. Os próprios animais se lhe submetem, e o seu instinto, desenvolvido pelo lento trabalho da hereditariedade, conduzi-os à descoberta de leis matemáticas que só
o homem soube formular e que parecem existir
nêles como que ligados obscuramente à forma da
sua consciência.
A matemática aparece a cada instante na vida
corrente para as necessidades comuns à maior
parte dos homens, mas muitas vezes cada um
dêles tem além disso uma ferramenta a empregar uma máquina a utilizar, um aparelho a pôr
em marcha, sem falar dos especialistas, construtores, arquitectos, engenheiros, marinheiros, etc.,
para os quais o uso profissional da matemática
tem um carácter permanente; é uma direcção a
definir, um diâmetro a medir, uma velocidade a
avaliar, uma casa a construir de que é preciso
estabelecer o plano, um corte, um alçado. A matemática intervém mesmo para apaziguar a dor humana : o médico emprega-a nas dosagens, o bacteriologista na contagem dos micróbios, e o cirurgião
na forma das suas intervenções e na disposição
dos pensos.
Tfldas estas operações aritméticas ou geométricas que o homem efectua como que brincando,
necessitaram séculos para que a humanidade conseguisse precisá-las, isolá-las, estabelecer as suas
técnicas. Pode-se medir o caminho percorrido
observando a maneira de contar dos povos chamados primitivos: êles recorrem a uma mímica que

utiliza os dedos das mãos e dos pés ou então aplicam sucessivamente os objectos a contar sõbre as
diferentes partes do corpo: reconhece-se neste
último processo o esbôço da noção de correspondência tão fértil nas matemáticas actuais.
Os primitivos não vão muito longe na sua maneira de contar; de resto, os grandes números
só aparecem lentamente; a palavra milhão è do
século xv, bilião do século xvi, e isto numa E u ropa Ocidental já avançada.
A ideia, tào simples para nós, que, depois de
qualquer número inteiro existe outro, esta idéia
a que se reduz em última análise a noção de infinito matemático, é relativamente recente. Escapou à. Grécia antiga e o génio de Arquimedes não
a exprimiu claramente. Tinha, no entanto, feito
na sua Da Areia um esforço enorme para mostrar que se pode dar nome a um número muito
grande ainda que êle ultrapasse o dos grãos de
areia que enchessem a terra, ou mesmo o Universo.
Vinte séculos passaram depois da afirmação de
Arquimedes; a humanidade, familiarizou-se com
os grandes números e com os seus inversos, os
números muito pequenos. O estudo do Universo
e o do átomo introduziram expressões numéricas
que já deixaram de nos espantar, se bem que o
nosso espírito não possa evocar uma imagem das
grandezas que eles representam. Semelhantes
nisto aos primitivos que dizem «muito» para além
de um certo número, não sabemos traduzir doutra
maneira a idéia de que uma nebulosa, por exemplo, está a uma distância de nós que corresponde
a várias centenas de milhões de anos de luz.
Um outro caminho pelo qual a matemática se
introduz na vida dos indivíduos e dos povos é o
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da probabilidade. Um grande número das nossas
decisões dizem respeito a acontecimentos dos
quais aos nossos olhos certos elementos de incerteza estão submetidos às leis do acaso. Estas decisões são guiadas e muitas vezes determinadas
pela noção de probabilidade, algumas vezes sob
uma forma imprecisa ou apenas consciente.
Ê também o cálculo das probabilidades que
regula diversas medidas de ordem colectiva respeitantes à vida económica e social ; a vida de
organismos como bancos ou companhias de seguros sôbre a vida, a doença, a invalidez, o incên-
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