ANTOLOGIA
O texto que reproduzimos, da. autoria de I.R. SafareviC {lê-se Chafarevitch) é uma
tradução da secção introdutória do tomo I, dedicado à Álgebra da colecção
da Matemática Contemporânea,

e Rumos Fundamentais

— Resultados

Problemas

da Ciência e da

Técnica, vol. 11 (ed. de A.I. Kostrikin e I.R. SafareviC, publicado por Viniti, Moscovo,
1986).

O que é a álgebra?
por I.R.

O que é a álgebra? É um ramo da
matemática, um método, ou um referencial do pensamento? Estas questões não
têm respostas claras e curtas.
Podemos tentar descrever o lugar ocupado
pela álgebra na matemática dirigindo a
nossa atenção para aquilo que Hermann
Weyl referia com uma palavra um tanto
ou quanto impronunciável:
"coordenatização" (veja-se H. Weyl, The classical
groups, 1939).
Um indivíduo poderia
fazer-se uma ideia do mundo baseando-se
exclusivamente nos seus órgãos dos sentidos, na vista, no tacto, na sua experiência
na manipulação de objectos do mundo
exterior e na intuição que dela resulta.
No entanto, outro ponto de vista seria
possível: as impressões subjectivas podem
transformar-se em marcos objectivos, em
números, através de medidas, que podem
preservar-se indefinidamente e comunicar-se a outros indivíduos que não experimen-
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taram as mesmas impressões; além disso,
é possível operar sobre esses números obtendo novas informações sobre os objectos
que se medem, o que é ainda mais importante.
O mais velho exemplo é a ideia de
contar (coordenatização) e de ca/cu/ar
(operação), o que nos permite tirar conclusões sobre um certo número de objectos sem os abarcar todos de uma vez. As
tentativas de medir ou de "exprimir em
números" uma variedade de objectos deram lugar às fracções e aos números negativos, estendendo os números naturais. A
tentativa de exprimir como um número a
diagonal de um quadrado de lado 1 levou
à famosa crise da matemática da antiguidade e à construção dos números irracionais.
As medidas determinam os pontos de
uma recta através de números reais e mais
geralmente, exprimem muitas quantidades
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físicas como números. Deve-se a Galileu
a definição mais radical, no seu tempo,
da ideia de coordenatizaçao: "medir tudo
o que é mensurável e tornar mensurável
tudo o que ainda o não é". A partir da
época de Galileu, esta ideia teve um brilhante sucesso. A criação da geometria
analítica permitiu representar os pontos
do plano como pares de números, os pontos do espaço como ternos de números e
através de operações sobre números, conduziu à descoberta de mais e mais factos geométricos. O êxito da geometria
analítica deve-se porém sobretudo ao facto
de reduzir a números não apenas os pontos, mas também as curvas, as superfícies,
etc.. Por exemplo, uma curva plana é
dada por uma equação /'(ar, y) = 0; no
caso de uma recta, F é um polinómio
linear, determinado pelos seus 3 coeficientes: os coeficientes de x, de y e o
termo constante. No caso de uma secção
cónica temos uma curva de grau 2, determinada pelos seus 6 coeficientes. Se F é
um polinómio de grau n é fácil ver que tem
\ ( n + 1 ) (»1+2) coeficientes; a curva correspondente é determinada por estes coeficientes, na mesma forma em que um ponto
é dado pelas suas coordenadas.
Para exprimir as raízes de uma equação
através de números, introduziram-se os
números complexos o que constituiu um
passo num ramo completamente novo
da matemática, que inclui a teoria das
funções elípticas e das superfícies de Riemann.
Durante muito tempo deve-se ter julgado que o caminho indicado por Galileu
consistia em medir "tudo" em termos de
uma colecção de números conhecida e fora
de discussão, consistindo o único problema na obtenção de métodos de medida
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cada vez mais subtis, como sejam a introdução das coordenadas cartesianas ou
de novos instrumentos físicos. E certo
que de vez em quando os números considerados conhecidos (simplesmente chamados números) se revelavam inadequados:
isto conduziu a uma "crise" que só seria resolvida com a extensão da noção de
número, criando novas formas de números
que viriam a tornar-se em breve, por sua
vez, como a única possibilidade.
Seja
como for, em geral, em dada altura a
noção de número era considerada perfeitamente ciara e o desenvolvimento fazia-se
no sentido da sua extensão:
"1, 2, muitos" —i• números naturais —*
—* inteiros —» racionais —*
—* reais —* números complexos.
Mas as matrizes, por exemplo, formam
um mundo completamente independente
de "objectos do tipo dos números" que não
podem ser englobados nesta sequência.
A o mesmo tempo descobriram-se os
quaterniões e outros "sistemas hipercomplexos" (hoje chamados álgebras).
As
transformações infinitesimais levaram aos
operadores diferenciais para os quais a
operação natural resulta ser algo de inteiramente novo: o colchete de Poisson,
Os corpos finitos surgem na álgebra e os
números p-ádicos em teoria dos números.
A pouco e pouco tornava-se claro que
qualquer tentativa de tudo abarcar com
um conceito de número, estava votada
ao fracasso.
Deste modo o princípio
declarado por Galileu revelava-se pouco
tolerante; a ideia de "tornar mensurável
tudo o que ainda o não é" discrimina claramente tudo aquilo que teimosamente se recusa a ser medido, ficando as-

