Entrevista a Douglas Ravenel
Em Abril foi anunciada a solução de um dos mais famosos problemas em
Topologia Algébrica e Geométrica - o problema do invariante de Kervaire.
Um dos responsáveis pela solução visitou, em Maio, o Instituto Superior
Técnico e aproveitámos a ocasião para uma conversa sobre a sua carreira.
No início de Maio de 2009, Douglas Ravenel da
Universidade de Rochester (EUA) visitou o
Departamento de Matemática do Instituto Superior
Técnico para dar uma série de palestras sobre Teoria
de Homotopia Estável. Esta série de palestras estava já
planeada há mais de um ano e por isso foi uma grande
surpresa para os organizadores quando se tornou
claro, duas semanas antes da sua realização, que estas
seriam acerca da solução de um dos mais famosos
problemas em Topologia Algébrica e Geométrica - o
problema do invariante de Kervaire.
A solução foi anunciada a 21 de Abril por Michael
Hopkins (Universidade de Harvard) durante a
conferência que celebrou os 80 anos de Sir Michael
Atiyah, em Edimburgo. Hopkins é um dos membros
da equipa de três matemáticos norte-americanos que
resolveu o problema, sendo os outros membros
Ravenel e Michael Hill da Universidade da Virgínia.
As palestras do Professor Ravenel tiveram lugar
de 5 a 7 de Maio e constituíram a primeira
apresentação detalhada da solução do problema.
Convidamos o leitor interessado a consultar [1] para
obter os slides das palestras, assim como uma enorme
quantidade de informação adicional sobre o
problema.
Aproveitámos esta ocasião para entrevistar o
Professor Ravenel sobre a sua carreira na
investigação, administração e ensino.

dar-nos uma ideia da sua natureza, assim como da sua
história e importância?
Ravenel: Trata-se de um problema com cerca de 50
anos. Teve origem no trabalho de Kervaire e Milnor
sobre a classificação das esferas exóticas nos anos
1960. Eles relacionaram este problema com o cálculo
dos grupos de homotopia estáveis das esferas, mas
deixaram uma questão em aberto relacionada com
esferas exóticas de dimensão congruente com
1 módulo 4. Esta questão está por sua vez relacionada
com um invariante de certas variedades de dimensão
congruente com 2 módulo 4 obtido a partir da forma
quadrática na cohomologia da dimensão do meio.
Esta forma quadrática toma valores em Z/2 e estes
objectos foram estudados pelo matemático turco

Gazeta: Antes de mais, muitos parabéns pela
solução do problema do invariante de Kervaire! Pode
Douglas Ravenel.

33

Caderno_3
quinta-feira, 20 de A g o s t o de 2 0 0 9 10:40:31

Cahit Arf. Ele publicou um artigo nos anos 1940 que as
classifica [2] usando um invariante que é hoje
chamado o invariante de Arf. Este invariante toma os
valores 0 ou 1 e a questão que permaneceu em aberto
durante muito tempo foi se existia ou não uma
variedade emoldurada de dimensão 4fc+2 com um
invariante de Arf igual a 1.
Kervaire foi o primeiro a estudar este problema,
pelo que o invariante das variedades emolduradas em
questão é normalmente chamado o invariante de
Kervaire. Eu gosto de lhe chamar o invariante de ArfKervaire. Em 1969, Browder demonstrou um Teorema
afirmando que o invariante só pode ser 1 quando a
dimensão da variedade é da forma 2 n-2 e que nesse
caso está relacionado com um certo elemento na
sucessão espectral de Adams que converge para os
grupos de homotopia estáveis das esferas.
A

Novas notas de 10 liras turcas com a imagem de Cahit Arf.

Sabia-se nesta altura que tais elementos existem
em dimensões 2, 6,14 e 30 e poucos anos depois da
publicação do resultado de Browder [3] foi
encontrado um elemento em dimensão 62 por Barratt,
Jones e Mahowald. Desde então não tinha havido
qualquer progresso neste problema, apesar das
tentativas de muitas pessoas. Há inclusivamente
várias pessoas da área de Teoria da Homotopia, com
destaque para Mark Mahowald, que formularam
conjecturas sobre os grupos de homotopia das esferas
baseadas na hipótese de que tais variedades com
invariante de Arf-Kervaire 1 existiam em todas as
dimensões da forma 2 n-2.
A

Ora o nosso Teorema diz que não existem tais
variedades em dimensões superiores com possível
excepção da dimensão 126. Os nossos métodos não
resolvem o problema nessa dimensão, mas sabemos
agora que em todas as dimensões acima de 126 da
forma 2 n-2, como 254, 510, etc, não existem
variedades com invariante de Arf-Kervaire 1.
A

Gazeta: Há um outro problema famoso em
Topologia - o problema do invariante de Hopf

34i

Caderno_3
quinta-feira, 20 d e A g o s t o d e 2 0 0 9 10:40:36

resolvido por Adams no final dos anos 1950 - em que
se demonstrou que havia apenas um número finito de
exemplos (nesse caso aplicações entre esferas com
invariante de Hopf 1). O vosso resultado tem a mesma
natureza?
Ravenel: Sim, é um resultado da mesma natureza,
mas eu diria que é muito mais difícil e demorou muito
mais tempo a demonstrar.
Gazeta: Poder-se-á dizer que as variedades com
invariante de Kervaire 1 desempenham um papel
análogo ao dos grupos de Lie excepcionais (que
formam também uma sucessão finita)?
Ravenel: Essa analogia não é tão boa como a
anterior porque, tanto quanto sei, ninguém alguma
vez pensou que poderia haver uma sucessão infinita
de grupos de Lie excepcionais. Tal como os grupos
simples esporádicos trata-se de objectos construídos
com grande dificuldade e não há qualquer plano geral
para a construção de um número infinito. N o nosso
caso havia pessoas que pensavam que estas
variedades existiriam num número infinito de
dimensões, embora agora saibamos que isso não é
verdade.
E é ainda demasiado cedo para dizer o que isto
significa para a Teoria da Homotopia porque, como
disse antes, não é um resultado que alguém esperasse.
Não conheço ninguém, incluindo eu próprio, que o
teria predito há um ano.
Gazeta: A inexistência de tais elementos é uma
desilusão?
Ravenel: Pode ser que haja pessoas que se sintam
desapontadas, mas para mim é sempre bom quando
se pode demonstrar um Teorema e saber a verdade.
Quanto a mim esse é sempre um passo na boa
direcção.
Gazeta: Já tinha pensado seriamente neste
problema durante a sua carreira?
Ravenel: Nunca tinha feito qualquer tentativa
séria de resolver este problema. Doutorei-me em 1972
e nessa altura o problema era muito discutido. Assisti
a muitas palestras em que se definia o invariante de
Arf e se falava dele. Nos anos 1960 e 1970 pensou-se

