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A análise infinitesimal é o ramo da matemática qua
maior êxito tem alcançado nas aplicaçSes às ciências
da natureza, o é por isso, também, o mais extenso, o
mais rico, o mais fecundo, deixando a perder de vista
a álgebra ou a geometria. Não é portanto de estranhar que a sua exclusão completa do programa dos
liceus — como acontecia na reforma de 1936 — viesse
a produzir graves perturbares no ensino global das
matérias cientificas. Sem ter adquirido a mínima
familiaridade com os conceitos de infinitésimo e de
derivada, o aluno, ao entrar na universidade, passava
bruscamente a ter de assimilar o método infinitesimal
em todas as minúcias e com os requintes de subtilizarão lógica que cem anos de crítica exaustiva lbe
infligiram, quási desfigurando a sua primária feição
intuitiva. Contemporaneamente, o mesmo aluno era
forçado a aplicar o referido método em cursos volumosos de física e de química, em que se fala de integrais, de gradientes e de outras finuras — quando ele
ainda mal se entendia com as derivadas e estava bem
longe de saber o que é um integral.
O resultado era de prever. Queixavam-se os alunos
de que lhes era exigido muito mais do que as suas possibilidades lhes permitiam d a r — e mal sabiam os alunos até que ponto estava com eles a razão. Queixavam-se os mestres de que os alunas vinham pessimamente preparados do liceu — e também os mestres,
vamos lá, tinham a sua razão.
Evidentemente, a solução não estava em baixar o
nível do ensino universitário. A solução estava simplesmente em regressar ao estado de coisas anterior a
1936, com os eventuais ajustamentos requeridos pela
evolução da ciência e dos métodos de ensino. E foi
isto afinal o que, numa hora feliz, se decidiu fazer na
reforma de 1948. Estou certo de que todos os que se
interessam verdadeiramente pelo ensino das ciências

em Portugal hão-de ter sentido, nesse momento, íntimo regosijo, por verem que o bom-senso acabou por
triunfar.
Não faltou depois, e não falta (a história de «O
velho, o rapaz e o burroi>...) quem protestasse contra
a enormidade que ó apresentar a alunos do liceu conceitos tão delicados como o de infinitésimo e o de
derivada. Que se trata de conceitos delicados, ninguém
o pode contestar; mas quanto a serem inacessíveis a
rapazes de 15 ou 16 anos, temos de falar. . .
Não, senhores de pouca fé 1 As grandes ideias criadoras são sempre assim: o seu efeito sobre a mente
juvenil é comparável ao do ar forte^da montanha, que
primeiro entontece, mas depois estimula e avígora.
Dá-se o choque inicial — e logo depois começa a lenta,
subterrânea germinação de ideias que só o tempo e a
sã pedagogia podem levar a bom termo. Ilá que semear com antecedência as intuições primeiras para
que a colheita se possa fazer no momento oportuno.
O aluno que compreende facilmente é aquele que já
meditou sobre o assunto, e para quem os novos ensinamentos são uma resposta luminosa a interrogações
que ficaram latentes no espírito. Quando se não faz
a sementeira — o que se pode colher? líro pedagogia,
como na ciência, é por aproximações sucessivas que
se deve proceder, imitando, de certo modo, a evolução
histórica da ciência. É preciso que o aluno comece
por compreender em primeira aproximação...

*

Reproduzir exactamente a evolução histórica é
impossível — j á M. de La Palisse era capaz de o dizer.
Os criadores do cálculo infinitesimal estão bem longe
do rigor lógico exigido nos nossos tempos de crítica
inexorável. Veja-se a nTeoria das funções analíticas»
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ile Lagrange: as eu as demonstrações fazem sorrir pela
ingenuidade dos processos. Percorrer no ensino os
mesmos passos vacilantes seria simplesmente uma
tolice.
Mas a matemática não é só lógica; a matemática é
um produto humano, intimamente ligado às necessidades
do homem, à sua existência sobre este planeta. Ensinar
matemática sem mostrar a origem e a finalidade dos
conceitos á como falar de cores a um dal tónico: è
construir no vazio. Especulações matemáticas quo,
•pelo menos de início, não estejam solidamente ancoradas
em intuições, resultam inoperantes, não falam ao espirito, não o iluminam.
O ideal seria conciliar o máximo de intuitioidade
com o máximo de racionalidade. E por isso mesmo que
não há uma fórmula para efectuar esta conciliação ê
que a pedagogia é mais uma arte da que uma ciência.
E é por isso também que se torna tão melindroso
escrever livros de matemática para os liceus. Entre
nós, agora então, duplamente difícil, por causa daquele interregno de 12 anos, que afastou os professores dos assuntos da análise.
Este afastamento já se traduziu de maneira eloquente nas deficiências do compêndio de álgebra que
foi adoptado para os C,° e 7.° anos dos liceus e que
tanto tem dado que falar. Ao lê-lo, fica-se com a impressão de que o autor procurou refazer a sua cultura
matemática no prazo de que dispunha para apresentar
o livro a concurso — e é muito provável que ele, autor,
já se tenha apercebido dos inconvenientes da sua precipitação.
Não quero com isto insinuar que não houvesse entre
os actuais professores quem pudesse fazer melhor,
O que me parece incontestável é a necessidade de
organizar reuniões pedagógicas de professores do
ensino secundário e do ensino superior, em colóquios,
conferências, etc., à semelhança do que se faz lá fora.
Seria oportuno rever o plano que, neste sentido, foi
apresentado há quatro anos ao Instituto para a Alta
Cultura pelo Professor Hugo Ribeiro, e de que já se
tinha falado anteriormente na Gazeta de Matemática
fn.° 26).
*

•

A análise infinitesimal assenta essencialmente sobre
os conceitos de função e de limite. E é sobretudo nesta
base que reside a delicadeza do problema pedagógico
do que nos estamos ocupando. Felizmente, têm-se feito
grandes progressos no sentido da clarificação dos
fundamentos da análiso. E é hoje mais fácil do que
outrora aquela conciliação da lógica com a intuição
a que já nos referimos. Mas todo o cuidado é pouco
para não cair em qualquer dos extremos...

O que desde logo se observa, na teoria dos limites,
é que a linguagem se torna mais intuitiva, quando se
fala de «limite duma variável* em vez de «limite duma
sucessão» ou de «limite duma função». Mas é preciso
ter presente que não faz sentido falar de limite duma
variável independente; na realidade, ó de limites de
funções que se trata sempre; — funções de variável
inteira (sucessões) oo funções de variável real.
Consideremos uma variável real a;» função da variável natural u a cada valor de n corresponde um
determinado valor de x„; assim, a 1 corresponde x , ,
a 2 corresponde sc5, etc. Os valores de xu dispostos
por ordem crescente dos índices formam uma sucessão,
xl
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de que a variável xn se diz o termo geral.
Matematicamente, nenhuma distinção pode existir
entre «variável
e «sucessão de termo geral
porquanto as duas expressões resultam equivalentes
em qualquer proposição da teoria. Mas a verdade è
que, psicologicamente, os dois conceitos se distinguem:
o primeiro parece ligado à ideia de tempo, enquanto o
segundo parece ligado à ideia de espaço (A
poderíamos ainda chamar «variável ordenadas, se esta
expressão não fosse usada hoje na literatura matemática com um significado muito mais amplo).
Posto isto, a teoria elementar dos limites para as
variáveis em questão (isto é, para as sucessões) pode
desenvolver-se com uma grande simplicidade. E há
toda a vantagem, do ponto de vista pedagógico, em
que, ao conceito de limite, se anteponha o conceito de
infinita sim o. Cumpre-nos prestar aqui justiça ao programa actua], que coloca o estud» dos infinitésimos
antes do estudo dos limites —o que tem provocado
críticas injustas da parte de vários professores.
O conceito de infinitésimo é formalmente mais simples
quo o conceito de limite: «Diz-se que a variável xm è
um infinitésimo, quando, dado um número positivo S,
por toais pequeno que este seja, existe sempre uma
ordem n,, tal que se tenha | x„ | < S, para todos os
valores de n superiores a n, » . (A ordem n, depende
em geral de S, sendo tanto maior quanto menor for 5).
Claro está que, na prática do ensino, esta definição
deve ser psicologicamente preparada com exemplos
graduados; parece-me até que conviria começar por
definir as noções de «variável limitada», de «variável
crescente» e de «infinitamente grande», comparando-as entre si.
A definição de limite duma sucessão pode ser dada
imediatamente a seguir àquela de infinitésimo;
«Diz-se que a variável I , tem por limite o número a
quando as„—a é um infinitésimo». Nenhum inconveniente em formular a definição directa, É claro que
se impõe, nesta altura, recorrer a exemplos concretos

