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Ê corrente falar-se da matemática moderna
como sendo uma matemática abstracta. Assim,
a Álgebra dita moderna (mas que na realidade conta mais de 100 a n o s ) cliama-se
também muitas vezes Álgebra abstracta. Ora,
no sentido usual desta palavra, toda a matemática é abstracta. No entanto, se ó permitido
falar-se em diferentes graus de abstracção,
poderá dizer-se que na matemática moderna
aparecem teorias dum egrau mais elevado de
abstracção», o que lhes confere, dentro da Matemática, a designação de a teorias abstractas».
Em que consiste, precisamente, como se
atingiu e que vantagens porventura apresenta
isso a que estou a chamar «grau mais elevado
de abstracção» ?
Essencialmente, trata-se do desenvolvimento duma determinada teoria independentemente do significado atribuído aos elementos
a que ela diz respeito, isto é, sem precisar
qual a natureza dos elementos com que nela
se lida, pois símiente interessam no seu
desenvolvimento lógico as relações existentes
entre esses elementos.
Uma tal realização n o s mais diversos
domínios da Matemática foi possível com a
criação por GEORGES C A S T O R , nos fins do
século passado, dum novo ramo da Matemática a que se chamou Teoria dos Conjuntos
Abstractos. Surgida, ela própria, numa época
de profunda renovação de métodos, pode
dizer-se que a teoria dos conjuntos provocou
um forte abato em todo o edifício matemático.
Na realidade, porém, ela abriu novos caminhos à sistematização e ao desenvolvimento
de velhas teorias e, simultaneamente, proporcionou uma nova técnica de trabalho matemático, que viria impulsionar o rápido cres-

anterior)

cimento desta ciência verificado nos últimos
00 anos.
Com a teoria dos conjuntos foi também
possível pela primeira vez na história do
pensamento humano, tratar de maneira satisfatória do problema do infinito acerca do
qual escreveu H I L B E B T na sua conferência
Uber
das
Unendlich
: « C o m o nenhun
outro problema, o infinito sempre profundamente agitou a alma dos homens. C o m o
nenhuma outra idóia, o infinito tem tido uma
influência estimulante e fértil sobre a sua
mente. Mas o infinito está também, mais do
que qualquer outro conceito, em necessidade
de clarificação. No sentido desta clarificação
a criação de GEORGES CANTOR constituiu
devoras um magnífico avanço, que é o seu
maior padrão de glória.
A Teoria dos Conjuntos, pela universalidade do seu conteúdo, ofereceu uma nova
base para a axiomatização das diversas teorias
matemáticas. Os Grundlagen der Geometrie,
o n d e HILBBRT p u b l i c o u , em 1 8 8 9 , a
axiomatização completa da Geometria euclideana, começam assim : «Imaginemos três
sistemas diferentes de objectos, a que chamaremos pontos, rectas e planos*. Mas já anos
antes ele havia lançado a sua escandalosa
asserção: «em lugar de pontos, rectas e planos poderíamos dizer, sem qualquer inconveniente, mesa, cadeira e copo de cerveja
sublinhando assim o sentido puramente convencional daquelas designações.
O método axiomático e a teoria dos conjuntos abstractos foram pois as vias de acesso
que levaram algumas dessas teorias ao que
chamámos há pouco «um grau mais elevado
de abstracção».

ü GAZETA

DE

MA

TEMÁTICA

Para ser exacto, conviria fixar o sentido
com que se usam as palavras « m o d e r n o » ,
«abstracto», «clássico» e «concreto», atribuídas às teorias matemáticas.
Num excelente artigo sobre «Os métodos
modernos e o futuro das matemáticas concretas», o matemático francês UOCÍER G O D E IUENT, que no ano passado efectuou numa
série de conferências nesta Universidade do
Recife, propõe uma dupla classificação das
teorias matemáticas.
Por um lado, estas teorias agrupar-se-iam
em abstractas e concretas, por outro em clássicas e modernas. Teorias concretas seriam
aquelas que dizem respeito a entos de natureza especificada ; por exemplo, a Aritmética,
que trata das propriedades dos números, a
teoria das funções duma variável rea!, etc.
Teorias abstractas seriam aquelas em que se
faz abstracção da natureza própria dos entes
envolvidos na teoria, como, por exemplo, a
teoria dos grupos, a teoria dos espaços métricos, etc. Uma teoria clássica seria uma teoria
univalente, quer dizer, o domínio de entes a
que ela se refere à univocamente determinado ou determinado a menos dum isomorfismo. É o caso, por exemplo, da teoria do
espaço de HILBEKT, axiomatizada por v o s
N E Ü M À Ü S em 1 9 2 9 , Um espaço de H I L B E R T
pode considerar-se constituído por sucessões
de números cujos quadrados formam uma
série convergente ou, então, por funções
numéricas cujos módulos elevados ao quadrado são integráveis no sentido de L E B E S G Ü E .
Num caso tem-se o que se chama a realização
numérica do espaço, no outro, a sua realização funcional. Mas o campo de tais sucessões
e o campo daquelas funções são isomorfos,
isto é, pode estabelecer-se uma correspondência biunívoca entre sucessões, dum lado,
e funções, do outro, de tal modo que toda
proposição sobre sucessões é transposta numa
proposição idêntica sobre funções, mediante
aquela correspondência. A realização numérica e a realização funcional do espaço são,

assim, matematicamente indistinguíveis dentro da respectiva teoria. A teoria do espaço
de HILBERT, é, pois, uma teoria univalente,
o que equivale a dizer que o seu sistema de
axiomas é categórico ou completo.
U m a teoria multivalente será chamada
moderna. A teoria dos grupos, 6, nesse sentido, uma teoria moderna. LJasta notar que
existem grupos finitos e grupos infinitos, que
não serão, por conseguinte, isomorfos.
As teorias abstractas tanto podem ser
modernas c o m o clássicas, o que ficou claro,
por certo, nos exemplos apontados. O mesmo
se pode dizer das teorias concretas, embora
à primeira vista isso possa parecer contraditório.
Um exemplo duma teoria concreta multivalente é a dos funcionais analíticos d e
FANTAPPIÉ, recentemente despida das suas
particularidades acessórias e p o r vezes constrangedoras, e integrada na teoria mais ampla
dos espaços vectoriais topológicos. Apraz-me
registar a propósito, que esse trabalho foi
empreendido em Portugal e no Brasil, quase
simultaneamente, pelos matemáticos J O S É
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DIAS, respectivamente, que por algum tempo
foram discípulos de FANTAPPIÉ, o primeiro
em Iioma, o segundo em S . Paulo, e que
posteriormente, sob a influência de novos
métodos, deram àquela tarefa uma contribuição notável.
Convém acentuar, por outro lado, para
desfazer quaisquer possíveis equívocos, que
os matemáticos de lioje, mesmo aqueles que
se integram em escolas de axiomatização
sistemática, c o m o o célebre grupo BOUUBAKJ
em França, não repudiaram a criação de
teorias concretas, que continuam a surgir
de par com aa teorias abstractas. Um exemplo expressivo desta situação é o aparecimento, em 1948, da Teoria das Distribuições,
devida ao insigne matemático francês L A U K K N T
SCHWARTZ. Nascida de sugestões várias da
Física Matemática, esta teoria despertou um

