
Como definir a Matemática

O número de definições tentadas para a Matemática, por filósofos
e matemáticos ilustres, sobe a mais de meia centena.
Citemos, para distrair o leitor curioso, duas dessas definições
absurdas mas curiosas e paradoxais. É sempre interessante acom-
panhar os analistas nesse burlequear pelos domínios da Lógica e
da Fantasia.
Dentro de um espírito acentuadamente transracionalista, podemos
sublinhar a definição formulada pelo francês G. Itelson, autor de
várias memórias sobre a Lógica Matemática. Escreveu o filósofo
Itelson:

A Matemática é a Ciência dos elementos ordenados.

Surge a dúvida: Que elementos ordenados são esses?
É igualmente interessante, mas despida de qualquer sentido lógico,
a definição tentada pelo analista J. G. Frasmann:

Matemática é a Ciência da livre associação e desassociação.

Essas duas definições (que não definem coisa alguma) podem ser
lidas no livro de Phillippe Chaslin Essais sur le Mécanisme Psy-
chologique dos Operations de Ia Mathématique Purc, Paris, 1926.
No livro Le Raisonnément Mathématique (Paris, 1945, pág. 124)
de R. Daval e G. T. Guilbaud encontramos a seguinte e originalís-
sima conceituação da Matemática:

Matemática é a arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes.

Asseguram Daval e Guilbaud que essa definição foi formulada
pelo célebre filósofo francês Henri Poincaré.
Essa pseudodefinição não passa, certamente, de uma blague de
Poincaré. Não podemos tomá-la a sério — assegura Octacilio
Novais, matemático brasileiro, antigo professor da Escola Po-
litécnica.
Uma vez aceita a fantasia de Poincaré, poderíamos concluir:

Matemática é a arte de dar nomes diferentes à mesma coisa.

Para muitos matemáticos, inventar definições estranhas para a
Matemática é um passatempo como outro qualquer.
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6
Definições Euclidianas

A ANÁLISE DA OBRA DE EUCL1DES CONSTITUI UM

DOS PONTOS ALTOS DO ESTUDO DA MATEMÁTICA.

OFERECEMOS AOS LEITORES RÁPIDOS COMENTÁRIOS,

SEM CARÁTER FILOSÓFICO, DAS VINTE E TRÊS DEFI-

NIÇÕES EUCLIDIANAS. A FALTA DE UM ESTUDO DESTA

NATUREZA IRIA CONSTITUIR SENSÍVEL LACUNA NESTA

ANTOLOGIA.

As vinte e três definições básicas, iniciais, apresentadas por
Euclides em seus Elementos, embora já expungidas dos livros di-
dáticos pelos autores modernos, oferecem inequívoco valor histó-
rico e devem merecer a atenção de todos os professores e
estudiosos da Matemática.

Vamos transcrever as definições do famoso geômetra alexan-
drino seguindo a tradução espanhola publicada e anotada pelo Dr.
Juan David Garcia Bacca, acrescentando alguns comentários que
possam elucidar o leitor.1

D. 1 — Ponto é aquilo que não tem partes.

Inicia Euclides apresentando, com a maior
simplicidade, a definição de ponto. Trata-se de

1. Cf. Dr. Juan David Garcia Bacca, Elementos de Euclides, México,
1944, O livro do Dr. Bacca é precedido dos Fundamentos da Geo-
metria, por David Hilbert. O texto espanhol é baseado no texto grego,
segundo J. L. Heiberg e H. Menge. P, Barbarín, em seu livro La
Geométrie Non-Euclidienne (Paris, 1928, 3.a ed., pág. 16), aponta as
principais análises feitas das definições euclidianas; Clebsch-Linde-
mann. Mansion, Cayley, Klein, Poincaré etc.
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uma definição negativa. Dentro das concepções
modernas, diríamos: Ponto é o espaço sem dimen-
sões; ou ainda espaço com zero dimensões. Mo-
dernamente o ponto figura entre os conceitos não
definidos.

No livro Problemas Usuais do Desenho Linear e Geométrico,
do Prof. Teodoro Braga, publicado em 1930 — vinte e dois
séculos depois de Euclides — ainda se encontra esta definição
absurda: "Ponto é o vestígio sem dimensão alguma."

D. 2 — Linha é o comprimento sem largura.

Essa definição euclidiana, a segunda dos
Elementos, ainda é negativa. Na moderna axio-
mática é inaceitável. A linha (de um modo geral)
poderia ser considerada como trajetória de um
ponto no plano ou no espaço de três dimensões.

As definições de ponto e linha, por serem
negativas, foram criticadas na Antigüidade. Proclo
defendeu-as assegurando que para os conceitos
primitivos as definições negativas são mais apro-
priadas.

D. 3 — Os extremos de uma linha são pontos.

De acordo com Proclo, apontado como o pri-0
meiro comentarista de Euclides, a definição n.° 3
seria: "Os extremos de uma linha limitada são
pontos."2 Empregava Euclides a palavra linha para
designar:

2. Proclo — Filósofo e matemático grego (438-485), nasceu em
Constantinopla e faleceu em Atenas. Sua obra mais famosa é o
Comentário do primeiro Livro de Euclides, com a qual contribuiu
valiosamente para a História da Matemática. Sem o engenho de
Proclo a figura de Euclides não teria o menor relevo no passado
Contra Proclo moveram os cristãos atenienses impiedosa campanha,
pois o sábio geômetra era pagão e dirigia a Escola de Atenas, Homem
simples, culto e dotado de elevado espírito de tolerância e bondade.
O seu discípulo Marino via sempre, pairando sobre a cabeça de Proclo,
uma luz suave (Cf. Michel, P., 131).
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1o) linha ilimitada nos dois sentidos;
2o) linha tendo uma origem, mas não tendo

extremidade;
3o) linha tendo origem e tendo extremidade

(linha limitada).

Uma circunferência (curva fechada) não teria
extremos no sentido euclidiano.

D. 4 — Linha reta é a que repousa igualmente sobre todos
os seus pontos.

Essa definição tem sido retalhada de todas
as maneiras, pela crítica dos teóricos. Proclo foi
levado a concluir que a definição euclidiana de
reta exprimia apenas o seguinte: "A porção m de
uma reta entre dois pontos A e B, dessa reta, é
igual à distância AB entre esses pontos."

O Padre Manoel de Campos, na sua singula-
ríssima obra didática Elementos de Geometria
Plana e Sólida (Lisboa, 1735), vai além de Eu-
clides e amontoa, sob a forma de definição, indi-
cações sobre a reta. E escreve: 'Linha reta é a
que corre diretamente de um termo a outro, isto
é, sem torcer para nenhuma parte; ou, como diz
Arquimedes, a mais breve que se pode tirar entre
dois pontos; ou, como diz Platão, cujos pontos
extremos fazem sombra ou escondem os interme-
diários."

E conclui:
— Tudo vem a ser o mesmo.

Sim, o Padre Campos tem razão. Tudo vem a ser o mesmo,
mas com o sacrifício integral do rigor e da precisão da linguagem
matemática.

D. 5 — Superfície é aquilo que só tem comprimento e
largura.

43



Esbarramos com outra definição negativa, e,
por isso mesmo, visada pela crítica da Antiguidade.
Defendeu-a Proclo insistindo em afirmar que as
definições negativas são as mais indicadas para
esclarecer conceitos primitivos. O sábio comenta-
dor recorda que Parmênides havia definido as
primeiras e últimas coisas por meio de negações.

Aristóteles dá outras definições (não menos
deficientes) dos entes primitivos mas admite (De
anima, III, 6, 430) que muitas vezes se tenha va-
lido da forma negativa para definir um cego —
apontando-o como o ser privado de vista, e sente-
se capaz de aceitar o ponto como o elemento
privado de partes. Beppo Levi crê que, tendo em
vista as definições de número e unidade (que
figuram no Livro VIII) poder-se-ia interpretar a
primeira definição de outro modo: "Ponto é aqui-
lo do qual é absurdo conceber partes."

D. 6 — Os extremos da superfície são linhas.

No texto original podemos ler: "Os extremos
de uma superfície são retas." Há um equívoco
qualquer do tradutor grego. O erro não é de Eu-
clides. É claro que o extremo de uma superfície
pode ser uma curva; êsse extremo pode ser até um
ponto. (Caso de uma superfície cônica limitada
num vértice.)

D. 7 — Superfície plana é aquela que repousa igualmente
sobre as suas retas.

Exprime a definição euclidiana que o plano
contém todas as retas que passam por dois de seus
pontos. O plano, no sentido euclidiano, "repousa"
nessas retas.

As definições de linha reta e de superfície
plana, segundo Euclides, são, na verdade, (afirma
Brunschvicg) enigmas ou maravilhas de profundi-
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dade. Com efeito, na opinião de Paul Tannery,
essas definições resultaram da técnica da arte de
construir e não podem ter, por conseguinte, mais
do que alcance empírico.

D. 8 — Ângulo plano é a inclinação de duas retas que,
num plano, tocam-se uma na outra, e que não
descansam as duas sobre a mesma reta.

Seria melhor: "Ângulo plano é a inclinação
recíproca de duas retas do plano que têm um ponto
comum e não estão sobre a mesma linha reta."
Não se explica a preocupação euclidiana de aludir
ao ângulo plano. Como seria o ângulo não plano?
Aceitaria Euclides o ângulo nulo? O ângulo nulo,
como sabemos, é definido por extensão de con-
ceito. O mesmo acontece com o ângulo de meia
volta.

D. 9 — Quando as linhas que formam o ângulo são retas,
o ângulo é chamado retilíneo.

Não aceitamos, em Geometria, como ângulo
(ou no sentido de ângulo), o chamado ângulo cur-
vilíneo, tão citado pelos professores de Desenho.
O ângulo curvilíneo não é propriamente ângulo,
mas sim uma figura (bem diversa do ângulo)
denominada ângulo curvilíneo. Para dois ângulos
curvilíneos não podemos estabelecer o conceito
de igualdade e nem o conceito de soma.

Alguns autores, descurados em seus trabalhos,
ainda consideram os ângulos curvilíneos como
ângulos (no sentido euclidiano).

D. 10 — Quando uma reta levantada sobre outra forma
ângulos contíguos (adjacentes) iguais (um ao
outro) cada um desses ângulos é reto, e a reta
levantada se chama perpendicular em relação
àquela sobre a qual está levantada.
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Estabelece Euclides, nessa definição bastan-
te confusa, vários conceitos: levantar uma reta,
ângulos contíguos, ângulos iguais, ângulo reto e
perpendicularísmo. Não se admitiria hoje esse
amontoado de noções dentro de uma única de-
finição.

D. 11 — Ângulo obtuso é o maior que o reto.

Não esclarece Euclides como se deveria
apreciar a grandeza do ângulo. Não compara
ângulos; não alude à abertura de um ângulo. Em
Euclides, como já assinalamos, não havia (em
relação à linguagem) a menor preocupação de
rigor.

D. 12 — Agudo é o menor que o reto.

Aqui também se assinala a despreocupação
de rigor do geômetra alexandrino.

D 13 — Limite é o extremo de uma coisa.

Não se preocupava Euclides, como já disse-
mos, com o rigor das definições. A definição 13, I
dentro da axiomática de Hilbert, não teria
sentido. Como poderia o geômetra alexandrino
apontar o extremo de uma esfera? Qual seria
o extremo de uma elipse?

D. 14 — Figura é aquilo que é compreendido por um li-
mite ou por vários.

Observa Heath que o genial alexandrino
excluía do conjunto das figuras a reta, o plano,
o ângulo etc. Considera Euclides as figuras
(triângulos, quadriláteros, círculos etc.) como
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elementos comparáveis, isto é, entre os quais é
possível estabelecer-se a igualdade e soma.

A definição euclidiana de figura, dentro da
axiomática moderna, não tem sentido.

D. 15 — Círculo é a figura plana limitada por uma só
linha, que se chama periferia, respeito a qual as
retas que sobre ela incidem, de um dos pontos,
colocados no interior da figura, são iguais entre
si.

Na Geometria de Euctides, publicada em
1735 pelo Padre Manoel de Campos, a definição
de círculo aparece bastante alterada: "Círculo é
uma superfície plana compreendida por todas
as partes por uma só linha, dentro da qual há
um ponto A do qual todas as retas que se tiram
à extremidade são iguais. A dita extremidade
se chama "Circunferência" ou "Periferia".

Entre Euclides e o Padre Manoel de Cam-
pos há um intervalo de mais de vinte séculos!

Do ponto de vista didático, será preferível
definir primeiro a circunferência (como lugar
geométrico) e, depois, tirar a definição de círculo
como a porção de plano limitada pela circun-
ferência.

O Padre Campos julgava simplificar o ensaio apresentando
uma definição obscura e errada, pois fala em retas iguais.

D. 16 — Tal ponto se chama centro.

O centro do círculo, por sua importância,
mereceu de Euclides um destaque especial.

D. 17 — Diâmetro do círculo é uma reta qualquer que
passa pelo centro e cujas partes tenham seus ex-
tremos sobre a periferia do círculo. Ta! reta
divide o círculo ao meio.
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A definição é superabundante. Euclides des-
conhecia as palavras raio e circunferência (em
suas definições). O raio seria o semidiâmetro.

D. 18 — Semicírculo é a figura compreendida entre o
diâmetro e a periferia recortada pelo diâmetro.
Centro do semicírculo é o mesmo que do círculo.

O semicírculo preocupava os geômetras
gregos, pois aparecia nas chamadas lúnulas de
Hipócrates.

D. 19 — São figuras retilíneas as limitadas por linhas
retas, Triláteras, as compreendidas por três; qua-
driláteros, as por quatro; multiláteras, as limita-
das por mais de quatro.

No citado livro do Padre Manoel de Campos
(1735) já aparece a palavra polígono para desig-
nar uma figura de mais de quatro lados. Nesse
tempo as figuras retilíneas eram: os triângulos,
os quadriláteros e os polígonos.

Diz Euclides que as figuras retilíneas (po-
lígonos) eram limitadas por linhas retas, quando,
na verdade, são limitadas por segmentos de retas.
O erro do geômetra é perdoável, pois ainda em
1924 (século XX) podemos ler na Geometria
Elementar de F. T. D.: "Polígono é uma figura
plana limitada por retas."3 Essa heresia geomé-
trica foi formulada, vinte e um séculos depois da
morte de Euclides, por uma reunião de profe-
sores!

D. 20 — Entre as figuras triláteras é triângulo equilátero o
que tem os três lados iguais; isósceles, o que tem
somente dois lados iguais; escaleno, o que tem os
três lados desiguais.

3. Cf. Geometria Elementar de F. T. D., por uma reunião de pro-
fessores, Rio, 1924, pág. 17.
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Já nessa parte aparece a classificação dos
triângulos em relação aos lados. Toda essa parte
da obra de Euclides sofre um impacto violento
com o advento da Geometria Projetiva.

D. 21 — E ainda: Entre as figuras triláteras, é triângulo
retângulo o que tenha um ângulo reto; obtusân-
gulo, o que tenha um ângulo obtuso; acutângulo,
o que tenha os três ângulos agudos.

Dessa definição decorre a classificação dos
triângulos em relação aos ângulos. Seria melhor,
em relação ao triângulo acutângulo, dizer: é acu-
tângulo o que só tem ângulos agudos.

Ou ainda: Ê acutângulo aquele cujos ângu-
los são agudos,

É indispensável acrescentar — os três —
pois já sabemos que esses ângulos são cm núme-
ro de três.

D. 22 — Entre as figuras quadriláteros, o quadrado é a
figura equilátera e eqüiangular; o alterátero é
equianguíar, mas não equilátero, mas não retan-
gular; o rombóide é a que tem os lados e os
ângulos opostos iguais, sem ser equilátero nem
equit angular. As demais figuras quadriláteros são
chamadas trapézios.

Essa classificação, atualmente inaceitável, foi
adotada durante muitos séculos (até o século
XIX). A denominação rombo (em grego) desig-
nava uma espécie de pião que servia de brinque-
do para os meninos. Esse pião era formado por
dois cones iguais justapostos pela base. O
perfil desse pião lembrava o losango. Rhombo
seria, afinal, o movimento rápido de um corpo
que gira.

Alguns autores vão buscar num peixe car-
talagíneo, bastante conhecido, a origem do rom-
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3. Cf. Geometria Elementar de F. T. D., por uma reunião de pro-
fessôres, Rio, 1924, pág. 17.
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