Para a História da Algebra
em Portugal: I
por José

Há razões para crer que o primeiro livro
de Matemática editado em Portugal tenha
sido o Tratado da Pratica
Darysmetica,
de Gaspar Nicolas, escrito em língua portuguesa e acabado de imprimir em 15
de Novembro de 1519, por "Germã Galharde".
TVata-se de um manual de Aritmética
prática, que começa por alguns capítulos
sobre as regras para somar, subtrair,
multiplicar e dividir números inteiros
e números fraccionar ios, para extrair
raízes quadradas de inteiros e para somar
progressões. Enuncia, em seguida, vários
problemas de que fornece soluções. Utiliza
as regras de três, a regra da falsa posição,
a regra de liga e outras.
As soluções dos problemas não são deduzidas: são indicadas, são verificadas,
mas não se explica o modo c o m o foram
encontradas.
Alguns dos problemas foram colhidos
nas obras de Frei Lucas Pacioli, nomeadamente na Summa de Aritmética,
Geometria, Proportioni et Proportionaiita,
obra
editada em Veneza no ano de 1494.
Para um conhecimento mais completo
do conteúdo do Tratado de Nicolas, é
conveniente ler o artigo de Luís de Albuquerque, intitulado O Primeiro
Livro

Morgado

de Aritmética Impresso em Portuga/ jl],
incluído no trabalho Para a História da
Ciência em Portuga/.
A propósito da utilização de alguns
problemas de Frei Lucas, Gomes Teixeira,
na sua História das Matemáticas em Portugal {[4], p. 99), lamenta que Nicolas não
tivesse extraído da obra de Frei Lucas a
parte relativa à Álgebra, a fim de a tornar
conhecida em Portugal.
O livro de Frei Lucas e o de Gaspar Nicolas influenciaram o aparecimento,
em 1541, e reedição em 1555, do livro
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do aritmético português Bento Fernandes,
Tiratado da Arte de Arism ética, para U30
dos mercadores. Este livro compreende,
além do essencial do conteúdo do livro de
Nicolas necessário aos mercadores, a parte
do livro de Frei Lucas respeitante à resolução das equações do X9 e do 2- graus.
O livro de Nicolas, com os seus problemas de utilidade imediata e outros
que põem em relevo propriedades curiosas
dos números, despertou grande interesse,
como o provam as várias edições que teve
durante 200 anos, embora, nesse período,
outros manuais de Aritmética tivessem
sido publicados ([2], pp. 149-150).
De
facto, além da edição de 1519, teve outras
em 1530, 1541, 1573, 1594, 1613, 1716 (|4j,
p. 99).

MATEMÁTICA
Foi esta a última obra que Pedro Nunes
publicou, quando j á eram decorridos cinco
anos depois da sua jubilaçào como catedrático da cadeira de Matemática da Universidade de Coimbra. Dedicou esta obra
ao Cardeal D. Henrique, que então era regente do Reino e havia sido seu aluno. Na
dedicatória, datada de 1 de Dezembro de
1564, diz que o primeiro livro de Álgebra
que se imprimiu foi o de Frei Lucas, mas,
em sua opinião, "tão obscuramente e tão
sem método" que, sessenta anos depois
da impressão, ainda muito poucos em Espanha "têm notícia de Álgebra". Informa
também que o seu Libro de Algebra havia
sido escrito há perto de 30 anos, em língua
portuguesa; mas, ocupado, como esteve,
noutros estudos muito diferentes, retardou a sua publicação. Atendendo a que
a língua castelhana é mais conhecida, resolveu publicá-lo em castelhano. A dedicatória, porém, foi deixada em língua portuguesa,
O ' L i b r o de A l g e b r a ' de P e d r o Nunes
Tanto Gomes Teixeira, na sua História
das Matemáticas
em Portugal,
como
Garção Stockier no seu Ensaio Historico
sobre a Origem e Progressos das Mat hematic as em Portugal, manifestaram estranheza por a publicação ter sido feita
em língua castelhana.
Assim, Gomes Teixeira perguntou ([4j,
p.

Mas a parte de Álgebra da obra de
Frei Lucas viria a ser incluída, ampliada e
melhorada, no tratado de Álgebra de Pedro Nunes, intitulado Libro de Algebra en
Arithmetica y Geometria [6], impresso em
Antuérpia, em 1567.

168):

"Que motivo levaria o nosso matemático a oferecer esta jóia científica
à Espanha, publicando-a em língua
castelhana?
Não se- sabe e não vale a pena apresentar hipóteses".

