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Plácido F. A. Andrade

18 de janeiro de 2007

Escolhemos o 5o postulado de Euclides como o eixo de apresentação
de uma pequena, e algumas vezes dramática, parte da História do Pensa-
mento Cient́ıfico que sempre pairou sobre a Matemática até se dissolver
na teoria chamada Geometria Riemanniana.

Não nos arriscaremos a apresentar a História da Geometria, área
que diz respeito àquele postulado, apenas exporemos um ponto de vista
e fatos relacionados com o controverso axioma. Fatos que descrevem
dois mil anos de busca pela comprovação de uma idéia monoĺıtica sobre
o espaço f́ısico e que, quando da sua rúına, interferiu no desenvolvi-
mento da Matemática. Por não ser um tratado sobre o assunto, exis-
tirão omissões, mas o intuito é ressaltar o belo modelo de Poincaré para a
Geometria hiperbólica, uma Geometria não-Euclidiana cuja descoberta
foi demorada em conseqüência de muitos fatores internos e externos à
Matemática.

O espaço hiperbólico de Poincaré tem importância histórica singu-
lar. Primeiro, ele foi constrúıdo dentro de uma moldura Euclidiana,
portanto, a sua consistência é eqüivalente à consistência da Geometria
Euclidiana, feito que encerrou uma questão que se arrastava por décadas.
Segundo, o modelo satisfaz aos axiomas de Hilbert para a Geometria Eu-
clidiana exceto, é claro, ao 5o postulado. Por último, os planos do espaço
hiperbólico, discos de Poincaré, são modelos para os planos hiperbólicos
axiomáticos.

Não nos restringiremos a uma apresentação factual. Pretendemos
destacar o fio condutor que direcionou parte do trabalho de muitos
matemáticos desde a Grécia Antiga até o fim do século XIX.
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O autor é responsável pelos comentários a seguir enquanto os fatos
históricos utilizados para corroborá-los foram coletados, principalmente,
nos livros de Boyer [Boy], Wolfe [Wol], Barbosa [Bar] e na página da
Internet [www].

Essas notas são o caṕıtulo de introdução ao texto [And].

1 A Geometria Euclidiana

Euclides organizou numa obra, Elementos, praticamente, todo o conhe-
cimento de Matemática básica da sua época. Em treze livros1 estabe-
leceu o mais duradouro plano de ensino que se tem not́ıcia. Em essência,
sua proposta para o ensino de Geometria e Aritmética sobrevive até os
dias de hoje nos textos do Ensino Básico.
A obra foi escrita por volta de 300 aC ao
ser convidado a ser (o primeiro) professor
de Matemática do Museu de Alexandria. O
Museu criado por Ptolomeu I, um dos ge-
nerais de Alexandre, tornou-se o maior cen-
tro acadêmico da época, superando a rival
Academia de Platão, em Atenas.

Para mensurar a importância histórica desse personagem, citaremos
a opinião de Boyer [Boy] elegendo-o como um dos três mais influentes
professores de Matemática da História, junto com o francês Gaspar
Monge (1746 − 1818) e o alemão Félix Klein (1849 − 1925).

Ao desenvolver a Geometria, Euclides fixou como ponto de partida
um sistema axiomático com cinco postulados2 (o que se pode) do qual
são deduzidas todas as proposições geométricas.

Axiomas de Euclides para a Geometria

1o
Pode-se traçar uma reta ligando quaisquer dois pontos.

2o
Pode-se continuar qualquer reta finita continuamente

1O termo livro tem o significado de caṕıtulo.
2Na ĺıngua Portuguesa axioma e postulado têm o mesmo significado.
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em uma reta.

3o
Pode-se traçar um ćırculo com qualquer centro e qual-

quer raio.

4o
Todos os ângulos retos são iguais.

5o
Se uma reta ao cortar duas outras, forma ângulos in-

ternos, no mesmo lado, cuja soma é menor do que dois

ângulos retos, então as duas retas, se continuadas, en-

contra-se-ão no lado onde estão os ângulos cuja soma

é menor do que dois ângulos retos.

O sistema axiomático é creditado a Eudoxo
de Cnido (±408 aC − ± 355 aC), membro
da Academia de Platão. Eudoxo transportou
para a Matemática a teoria de afirmações de
Aristóteles (± 384 aC − 322 aC) feita para a
Filosofia, baseada em noções comuns, noções
especiais e definições.

Talvez, o último postulado possa ser cre-
ditado a Euclides, pelo menos com essa
redação.

2 Um modelo para o espaço

Certemente, ainda não surgiu um povo mais intelectualmente compe-
tente que os gregos antigos e devemos agradecê-los por tal postura cuja
consequência foi um rico legado para a humanidade. Dos ritos religiosos
tribais eles extráıram linguagens art́ısticas como o Teatro, a Dança e a
Poesia. Das observações da experiência humana e da natureza criaram
a Filosofia e algumas das ciências atuais, como a Matemática e a F́ısica.
Devemos a eles o processo dedutivo que hoje direciona o que entende-
mos por conhecimento cient́ıfico. Para a manutenção e desenvolvimento
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desses conhecimentos criaram escolas, por vezes, não subordinadas aos
templos religiosos e ao poder local. Algumas delas estavam imbúıdas de
vários prinćıpios e valores que regem os atuais Institutos de Pesquisas e
Universidades.

Para os gregos antigos, a Matemática estava envolta em misticismo.
Etimologicamente, a palavra Matemática significa o que é aprendido.
Para eles, existiam verdades absolutas que transcendiam ao homem e
que podiam ser descobertas. O fazer Matemática não produzia conheci-
mentos, significava o caminhar na direção de verdades eternas e somente
por ela, a Matemática, era posśıvel tal façanha.

Sem esforço algum, percebe-se a origem emṕırica dos quatro pri-
meiros postulados, eles são descrições simples e claras das técnicas uti-
lizadas na agrimensura antiga. Tais processos técnicos foram adotados
como os prinćıpios mı́nimos para o desenvolvimento de uma teoria apro-
priadamente denominada Geometria, termo cujo significado etimológico
é medição de terras. Com profunda sabedoria, os gregos recorreram a
uma das primeiras manifestações que marcam o ı́nicio da civilização, o
surgimento da agricultura ocorrida por volta de 10.000 aC, para desen-
volver a Geometria.

Com o acréscimo do 5o postulado, o homem elaborou o primeiro e
mais duradouro modelo para o espaço f́ısico. Um modelo f́ısico deve
ser entendido como um conjunto de leis que regem a estrutura de um
sistema f́ısico do qual procura-se, a partir deles, explicitar dedutiva-
mente as propriedades do sistema. O sistema considerado na Geometria
Euclidiana é o espaço f́ısico e as leis são os postulados. Portanto, a Ge-
ometria Euclidiana tem o espaço como objeto de estudo, planos e retas
são subconjuntos utilizados para estudá-lo e merecem um tratamento
destacado.

A simplicidade dos postulados esconde o enorme esforço mental des-
prendido para realizar tal śıntese. Do ińıcio da agricultura até o sur-
gimento dos primeiros textos de Geometria transcorreram-se cerca de
nove mil anos. Entretanto, somente os gregos, por volta de 350 aC. con-
seguiram criar uma esplendorosa teoria. A naturalidade do que ”se pode
assumir” permitiu deduzir inúmeras propriedades. Ainda no século XIX
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eram demonstrados teoremas como o Cı́rculo de nove pontos3, consi-
derado por muitos, o mais belo teorema da Geometria Euclidiana. A
simplicidade também oculta uma série de suposições. Citaremos duas
delas.

i) Implicitamente está posto que o espaço, os planos e as retas são
ilimitados. Pelo menos, essa é a impressão que o 2o postulado
transmite e é com tal caráter que Euclides desenvolveu a teoria.

ii) Os postulados são extrapolações de experiências locais. Dos qua-
tro primeiros postulados, subentende-se que um procedimento rea-
lizado numa região do espaço pode ser repetido em qualquer outra
região, ou seja, o espaço é igual a si mesmo em todos os seus pon-
tos (isotrópico). Por isso, os três critérios de congruência para
triângulos não dependem do 50 postulado.

O 5o postulado chegou até nós conhecido como postulado das pa-
ralelas. A explicação histórica é bem conhecida. Utilizando apenas os
quatro primeiros postulados é posśıvel provar até a 31a proposição do
Livro I dos Elementos: por um ponto fora de uma reta passa pelo menos
uma reta que não a intercepta. O útimo postulado garante a unicidade
da paralela!
O escocês John Playfair (1748 − 1819),
um geômetra que fez uma tradução
dos Elementos para o Inglês, observou,
talvez inspirado naquela proposição,
que o postulado poderia ser substitúıdo
por uma afirmação não condicional sem
que a teoria fosse alterada. Ele é o
responsável pelo substituto: por um

ponto fora de uma reta passa

uma única reta que não a inter-

cepta.
Em sua homenagem, o 5o postulado também é conhecido como pos-

tulado de Playfair. É perfeitamente plauśıvel que os gregos tivessem
conhecimento desse substituto.

3Creditado ao alemão Karl Wilhelm Feuerbach (1800−1834), publicação de 1822.
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3 A necessidade do 5o postulado

Dos cinco postulados, o último é, claramente, diferente dos demais, é o
único condicional. A redação segue a estrutura utilizada no enunciado
de uma proposição, não faltando o ”se” e o ”então”, a hipótese e a tese.

Euclides não o utiliza nas demonstrações4 das primeiras 28 proposi-
ções do Livro I, nas quais deduz propriedades elementares de triângulos.
Na 29a proposição inicia os preparativos para o ataque final à 32a onde
provará que a soma das medidas dos ângulos de um triângulo

é igual a π. Este fato é facilmente visualizado colando três triângulos
iguais feitos de cartolina, técnica heuŕıstica empregada nas Escolas do
Ensino Fundamental. Portanto, a proposição de número 32 é validada
empiricamente.

Como já comentado, a 31a Proposição garante que por um ponto fora
de uma reta passa uma reta que não a intercepta. Entretanto, não é
posśıvel deduzir a partir dos quatro primeiros postulados que ela é a
única reta possúındo essa propriedade. Aı́ reside o ponto crucial da teo-
ria Euclidiana e os gregos tinham consciência da relatividade do modelo.
Para provar a proposição seguinte sobre os ângulos de um triângulo é
necessário a unicidade! O postulado das paralelas impõe a unicidade.

O 5o postulado não é uma lei natural nem é evidente por si mesmo,
é uma decisão intelectual imposta para validar uma teoria adaptando-a
a um fato constatado empiricamente.

Apesar da genealidade e beleza com as quais os quatro primeiros
axiomas foram imaginados eles não foram suficientes para descrever o

4Na ĺıngua Portuguesa o significado de prova e demonstração são iguais.
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modelo absoluto do espaço que os gregos acreditaram existir. Eliminar
o 5o postulado do sistema axiomático significa que o modelo ali exposto
não foi criado, mas descoberto. Reduźı-lo a uma proposição e prová-lo
seria a confirmação de que não houve a participação humana na ide-
alização do modelo. O modelo seria uma obra divina, uma verdade
absoluta e eterna e que foi, apenas, descoberto pela razão.

A Matemática grega já tinha sido salva por Eudoxo, um dos maiores
matemáticos antes de Arquimedes (287 aC − 212 aC). Eudoxo contornou
brilhantemente a questão dos incomensuráveis, mas foi intranspońıvel
para os gregos eliminar o postulado. É posśıvel imaginar o desgosto e
a frustração de Euclides ao transformar o que seria a 29a proposição de
seu livro em um axioma. Restou-lhe a esperança que no futuro alguém
apresentasse uma prova para sua proposição.

Para consolo de Euclides, podemos dizer que ele produziu Ciência,
no mais puro sentido do termo. Caso o 5o postulado fosse prescind́ıvel,
os gregos teriam criado uma relação de dogmas pela qual tudo seria ex-
plicado. Eles elaboraram uma teoria que apreende muitos fenômenos e
aquilo que não foi deduzido forneceu o motivo para a criação de teo-
rias mais abrangentes, mesmo que para isso milhares de anos fossem
necessários.

A demonstração do postulado-proposição desafiou os matemáticos
por vinte e três séculos. Hoje, sabemos que o mais longe que se pode
chegar nessa direção, utilizando-se apenas os quatro primeiros axiomas,
é provar que

a soma das medidas dos ângulos de
um triângulo é menor que ou igual a π.

4 Em busca do modelo absoluto

A busca pela constatação do modelo absoluto para o espaço passou a
ser uma obsessão e não tardou a surgir os candidatos ao Panteão.

Até o século XVIII, pouqúıssimos tentaram, mesmo timidamente,
especular sobre um outro modelo. Entre esses raros homens encontra-se
Papus de Alexandria (290 − 350), outro excepcional matemático, que
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considerou o sistema mais simples posśıvel. Papus assumiu apenas os
axiomas de incidência, os dois primeiros da lista.

Pela atitude, ele é considerado o pai da Geometria projetiva uma
teoria que, embora singela, possui teoremas surpreendentes.

Uma segunda proposta, a do astrônomo alemão Hohannes Kepler
(1571 − 1630) sugerindo o acréscimo de pontos ideais ao modelo Eu-
clidiano para expressar o encontro de paralelas, não foi levada em conta
pela ortodoxia cient́ıfica reinante na época.

A esmagadora maioria acreditou na idéia absolutista optando por
demonstrar o postulado. Muitas delas foram publicadas e algumas
aceitas por longos peŕıodos. As que mais sobreviveram utilizavam um
argumento óbvio, todavia, o óbvio sempre era um substituto do 5o pos-
tulado utilizado sem demonstração.

Da mais antiga delas, quem nos dá conta é o filósofo, matemático e
historiador Proclus Diadochus (411 dC − 485 dC). No seu Comentário
sobre Euclides, uma das principais fontes sobre a história da Geometria
grega, Proclus relata que Ptolomeu I, o general, apresentou uma prova
falsa e insinua qual o erro cometido. O argumento principal de Ptolomeu
seria: uma reta que intercepta uma segunda reta também in-

tercepta todas as retas paralelas a esta segunda.

Proclus aventurou-se nesse terreno apresentando também uma pseu-
do-prova na qual ele utilizou o substituto de Playfair: por um ponto

fora de uma reta incide uma única reta paralela que não a

intercepta.

O persa Nasir Edin (1201 dC − 1274 dC), astrônomo, matemático
e editor de uma versão do Elementos para o árabe, deixou registrada
uma outra pseudo-prova utilizando os quatro primeiros axiomas. Ini-
cialmente, ele mostra a existência de um retângulo e arremata a
exposição deduzindo que a soma das medidas dos ângulos inter-

nos de um triângulo é igual a dois ângulos retos. Todos são
substitutos.

O matemático inglês John Wallis (1616 − 1703) também fez sua
tentativa. Em 1663, Wallis publicou um artigo com uma prova cujo ar-
gumento principal era o substituto: dado um triângulo é posśıvel
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construir um outro triângulo semelhante com a área arbi-

trariamente grande.

Para ilustrar a capacidade e competência de
Wallis, vale citar, embora não tenha relação
alguma com o assunto aqui tratado, uma bela
fórmula de sua autoria que permite aproxi-
mar o número π por racionais [Lan],

π

2
=

2.2.4.4.6.6.8.8.....
1.1.3.3.5.5.7.7....

.

Certamente, a mais importante tentativa até o século XVII ficou
sendo a do padre jesúıta e professor da Universidade de Pávia, Giovanni
Girolano Saccheri (1667 − 1733).

No ano da morte de Saccheri foi publicado um livro5 de sua autoria,
redescoberto em Milão em 1889, no qual ele registrou seu trabalho em
busca de uma prova para o 5o postulado.

Saccheri considerou um quadrilátero com dois ângulos retos e dois
lados opostos de mesmo comprimento, hoje conhecido por quadrilátero
de Saccheri, e passou a estudar os outros dois ângulos do quadrilátero.
Ele desejava provar que existe um retângulo

6 utilizando apenas os
quatro primeiros postulados de Euclides. Seu método de estudo foi por
redução ao absurdo, supondo que não existiam retângulos e, inutilmente,
tentou chegar a uma contradição. Na busca, demonstrou muitos resul-
tados de Geometria hiperbólica plana, não cometeu erros lógicos na ex-
posição e não encontrou contradição alguma. Com tudo isto em mãos,
Saccheri não acreditou que poderia existir uma Geometria que não fosse
a Euclidiana.

Por séculos, a Geometria Euclidiana foi um paradigma da civilização
ocidental. Dentro dessa moldura ocorreu o desenvolvimento da maioria
do conhecimento cient́ıfico. Para dificultar ainda mais o nascimento

5O livro tem o longo t́ıtulo em Latim, a ĺıngua cient́ıfica na época: Euclides ab omni
naevo vindicatus: sive conatus geometricus que stabiliuntur prime ipsa universdae
Geometriae Postulate

6
Exirtir um retângulo é um substituto do 5o postulado.
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de outras geometrias, muito dos aspectos da Geometria Euclidiana es-
tavam incorporados dogmaticamente à religião. Desse ponto de vista
são compreenśıveis as palavras do jesúıta Saccheri diante de sua obra.
Desanimadamente desabafou que seus resultados eram repugnantes à
natureza de uma reta. O excelente lógico perdeu a oportunidade de ser
reconhecido como o pai da Geometria hiperbólica ao sucumbir perante
o status quo.

Com a arenga entre os seguidores de Isaac Newton (1643 − 1727) e de
Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 − 1716) sobre a quem pertencia
o mérito da invenção do Cálculo, a Inglaterra optou por isolar-se da
Europa, em termos matemáticos. Aos poucos a ilha deixou de ser o
maior centro intelectual e o desenvolvimento da Matemática foi perdendo
impulso enquanto ganhavam forças as Instituições localizadas na França
e na Alemanha. A História da Geometria dos séculos XVIII e XIX tem
como seus principais personagens, matemáticos desses dois páıses, entre
eles, o parisiense Adrien-Marie Legendre (1752 − 1833).

Legendre morreu convicto do absolutismo da
Geometria Euclidiana e por quarenta anos es-
tudou o Teorema das paralelas, deixando uma
pseudo-prova utilizando o substituto: por

um ponto no interior de um ângulo

não raso é sempre posśıvel traçar uma

reta que encontra ambos os lados do

ângulo.

Legendre era conhecido como uma pessoa inflex́ıvel nas opiniões
mas também foi autor de teoremas cujas demonstrações são verdadeiras
pérolas pela simplicidade e clareza.

Sem saber, Legendre provou vários teoremas já demonstrados por
Saccheri, entre os quais, aquele afirmando que a soma das medidas dos
ângulos de um triângulo não pode ser maior que π. Ele fez impotantes
contribuições à Equações diferenciais, Cálculo, Teoria dos números e
Teoria das funções. Teve atritos com Gauss por causa de ineditismo de
resultados e participou da Revolução Francesa. Morreu pobre por ter
sua pensão cortada, em 1824, ao se recusar a votar num candidato do
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governo à Académie des Sciences, da qual era membro.

Como a lista é grande, somente relacionamos as tentativas que en-
volveram os substitutos mais conhecidos. Muitas outras utilizaram o
conceito de eqüidistância.

Um último personagem deve ser citado por
sua participação indireta na história da Geo-
metria hiperbólica. É o húngaro Farkas
Wolfgang Bolyai (1775-1856). Amigo ı́ntimo
de Gauss desde quando ambos eram estu-
dantes na Universidade de Göttingen, Wolf-
gang era apaixonado pelo Teorema das pa-
ralelas, chegando a apresentar provas a Gauss
que sempre as refutava.

Homem com múltiplos talentos, professor, músico, poeta e dramatur-
go, escreveu um livro em 1804 conhecido por Tentamem7, submetido em
1829 mas somente publicado em 1832. Tentamem continha um apêndice
de 24 páginas de autoria de seu filho János Bolyai, do qual falaremos
adiante.

5 O refluxo da idéia

Uma época histórica não se encerra abruptamente, existe um peŕıodo
de transição onde novos hábitos, atitudes, idéias, opiniões, etc. vão se
aglutinando, sufocando o passado e indicando outros rumos. Não foi
diferente quanto a postura dos matemáticos em relação ao Teorema das
paralelas. Seis décadas antes do falecimento de Legendre os sinais da
mudança já tinham surgidos.

Poucos de nós já ouviu falar do alemão Georg Simon Klügel (1739
− 1812). Todavia, ele fez contribuições à trigonometria, unificando
fórmulas e introduzindo o conceito de função trigonométrica. Foi o au-
tor de três de seis volumes de um Dicionário de Matemática, falecendo
antes de completá-lo. Os três volumes finais foram editados após sua

7Tentamem juventutem studiosam in elementa matheseos purae, elementaris ac
sublimioris, methodo intuitiva evidentiaque huic propria, introducenti.
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morte. Em 1763, Klügel publicou uma obra na qual examinava trinta
pseudo-demonstrações do 5o postulado. Nesse livro, Klügel apontou o
cerne da questão 8:
”a certeza da validade da hipótese Euclidi-
ana (5o postulado) não provém de uma série
de deduções rigorosas e sim de observações
experimentais”

Na época, muitos estavam envolvidos com o
postulado das paralelas, fato que mereceu um
comentário depreciativo do francês Jean Le
Rond d’Alembert (1717 − 1783), descrevendo
a situação como escândalo da Geometria e-
lementar.

Qualquer calouro em Geometria tinha a sua demonstração para o
Teorema das paralelas. Ainda hoje são remetidas demonstrações aos
professores de departamentos de Matemática para exame. O livro Sag-
gio di una bibliografia Euclidea, Parte IV, Bolonha 1890, relaciona 24
páginas de t́ıtulos de monografias relativas ao 5o postulado publicadas
entre os anos de 1607 e 1887! O fasćınio exercido pela questão vinha
desde os tempos de Euclides, mas somente com a invenção da imprensa
foi posśıvel conservar as inúmeras tentativas de prova. Entretanto, ao
problema tinha sido acrescentado outra vertente, já existiam dúvidas
sobre a possibilidade de uma prova.

O livro de Klügel chamou a atenção do súıço-alemão Johanna Hein-
rich Lambert (1728 − 1777) . Sem conhecer a obra de Saccheri, Lambert
iniciou o estudo com a mesma idéia. Ele escolheu como figura fundamen-
tal para seu estudo um quadrilátero com três ângulos retos, atualmente
conhecido como ”quadrilátero de Lambert”.

Ao contrário de Saccheri, Lambert não procurou contradições e de-
duziu, acertadamente, que se não existir quadrados numa geometria9, a

8Conatuum praecipuorum theoriam parallelarum demonstrandi recensio.
9Um substituto do axioma hiperbólico Por um ponto fora de uma reta passam

mais de uma reta que não a intercepta.



13

área ∆ de um triângulo é dada por10

∆ = k(π − α − β − γ),
onde α, β e γ são as medidas dos ângulos in-
ternos do triângulo e k > 0 é uma constante.

Anos depois, Gauss conjecturou, em carta
particular, que o valor de k seria uma
constante universal, uma conjectura falsa.
Percebe-se nessa opinião a idéia atávica do
modelo absoluto. Lambert também provou
que nessa geometria

a soma dos ângulos do triângulos decrescem quando a área cresce.

Já se sabia que na esfera a área ∆ de um triângulo esférico vale

∆ = k(α + β + γ − π),

onde k é um valor positivo que depende do raio da esfera.

O teorema na esfera S
2, um modelo para

a Geometria Eĺıptica, é conhecido como
Teorema de Girard (Albert Girard 1590 -
1633, Flamengo), embora exista uma demon-
stração mais antiga dada por Menelaus de
Alexandria (± 70 aC − ± 130 aC).

Hoje, o valor de ∆ é definido como sendo o
defeito do triângulo.

Na Geometria Euclidiana, o defeito é igual a zero para qualquer
triângulo. Num momento de grande intuição, Lambert conjecturou a e-
xistência de uma superf́ıcie cuja descoberta somente ocorreria um século
depois. Quem sabe, ”por temer a gritaria dos ignorantes”, como décadas
depois Gauss descreveria a reação às novas idéias, Lambert, cautelosa-
mente, comentou que uma geometria sem quadrados ocorre na superf́ıcie
de uma esfera de raio imaginário. Faltou a ele a pseudo-esfera, uma
superf́ıcie com curvatura gaussiana −1, que concretizaria os seus excep-

10Os resultados de Lambert sobre Geometria hiperbólica encontam-se no livro The-
orie der Parallellinien, escrito em 1766 e publicado após sua morte por G. Bernoulli
e C. F. Hinderburg.
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cionais resultados.

Lambert foi um excelente matemático mas seu brilho fica menor por
ter tido a pouca sorte de ser contemporâneo de expoentes como Leonard
Euler (1707 − 1783) e d’Alembert (dois que ficaram longe do Teorema
das paralelas). É de Lambert a prova que o número π não é racional.

Após duas décadas de tentativas, o alemão Johann Carl Friedrich
Gauss (1777 − 1855) terminou por se convencer que o axioma das para-
lelas era independente dos outros quatro.

Segundo seu próprio testemunho, ele deduziu
várias consequências de uma geometria na
qual por um ponto fora de uma reta pas-
sam mais de uma reta que não a intercepta.
Muitas de suas conclusões são semelhantes
àquelas obtidas por Saccheri e Lambert.

Gauss manteve suas idéias em segredo com receio dos comentários,
cautela que mais uma vez retardou o surgimento de uma geometria quali-
ficada por ele como não-Euclidiana11. O receio em publicar suas con-
clusões sobre o assunto tinha justificativas.

Prudentemente, Gauss publicava seus trabalhos somente quando es-
tavam bastante amadurecidos e após ter a certeza que não seriam en-
contradas imperfeições lógicas. Seu sinete pauca sed matura (pouca,
mas madura) é uma descrição precisa do perfeccionismo que tomava-
lhe o tempo necessário para desenvolver e publicar inúmeras idéias que
brotaram em sua mente prodigiosa e genial.

O seu diário de 19 páginas escrito no peŕıodo 1796 − 1814, no qual
encontram-se 146 enunciados, é considerado o mais precioso documento
da História da Matemática. Nele, Gauss registrou brilhantes e originais
descobertas, muitas delas nunca publicadas em vida. Nesse caderno, não
deixou registrado comentários sobre o Teorema das paralelas.

Outro hábito de Gauss era comunicar resultados em correspondências
pessoais dirigidas a outros matemáticos. Dezenas de excelentes resulta-
dos foram divulgados dessa forma. Esse hábito causava incômodos no

11Geometia hiperbólica é um termo cunhado por Klein.
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ambiente matemático da primeira metade do século XIX. Ao ser enun-
ciado algum desenvolvimento, freqüentemente, ocorria que Gauss tivera
a idéia antes e não a tinha publicado. Um exemplo é o Teorema de
Cauchy: a integral de linha de uma função anaĺıtica no plano complexo
sobre um contorno fechado é zero. Numa carta particular datada de
1824, Gauss tece comentários sobre o Teorema das paralelas.

Lamentavelmente, o elegante perfeccionista não utilizava a mesma
cautela ao apontar falhas nas obras alheias, comportamento que lhe
valeu atritos. Muito menos, era dado a elogios sobre os trabalhos de
seus pares.

Na época, o pensamento filosófico estava monopolizado pelas teoria
de Immanuel Kant (1724 − 1804) que reafirmava, de outra forma, o ab-
solutismo do modelo Euclidiano para o espaço. Kant tinha posto na sua
obra que a Geometria Euclidiana descrevia uma necessidade inevitável
da mente quando da construção do Conhecimento. Gauss não ousou
enfrentar essa teoria e, aparentemente, a falta de uma atitude incisiva
deixou marcas na sua alma.

Se Gauss perdeu a oportunidade de ser considerado o pai da Ge-
ometria hiperbólica, em compensação, nós devemos a ele a Geometria
Diferencial. O que não é pouco para o maior e mais brilhante dos alge-
bristas12.

6 Um mundo novo

A novidade contestatória surgiu fora dos am-
bientes intelectualmente viciados, longe dos
patrulhamentos. A ousadia veio da Hungria
e da Rússia, simultaneamente, e Gauss teve
participação nos dois acontecimentes, numa,
de forma desastrada e na outra, bastante dis-
creta.

Em 1823, aos 21 anos, o jovem engenheiro János Bolyai (1802 − 1860,
Hungria) escreveu eufórico para o pai, Wolfgang Bolyai, relatando que

12Gauss também foi inventor e deu importantes contribuições à F́ısica e à Astrono-
mia.
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”tinha descoberto coisas tão maravilhosas que me supreenderam ... do
nada eu criei um mundo novo e estranho”. János iniciava uma promis-
sora carreira de matemático propondo a, por ele denominada, Ciência
absoluta do espaço, mas foi abatido antes de concretizar seu destino.

Já na adolescência, János Bolyai interessou-se pelo Teorema das par-
alelas, contrariando o pai que, cansado de produzir provas erradas, pro-
feticamente, o tinha aconselhado por carta: Pelo amor de Deus, eu lhe
peço, desista! Tema tanto isso quanto as paixões sensuais porque isso
pode lhe tomar todo o seu tempo e privá-lo da saúde, paz de esṕırito e
felicidade na vida.

A desobediência custou-lhe caro.

Suprimindo o 5o postulado do sistema axiomático de Euclides, ele
provou um conjunto de teoremas que, hoje, forma a Geometria Neutra
ou Geometria Absoluta, um corpo de resultados comuns a ambas Geome-
trias, a Euclidiana e a hiperbólica. Foi além, ele modificou o 5o postu-
lado: por um fora de uma reta passam infinitas retas que não

a interceptam. Com isso, ele desenvolveu a Geometria hiperbólica
plana. Os resultados foram publicados em 1832 como apêndice do livro
Tentamem a convite do autor, o pai, Farkas Bolyai. Pela primeira vez,
alguém assumiu, publicamente, a possibilidade de um outro modelo para
o espaço.

Antes da publicação de Tentamem, o pai remeteu a Gauss uma cópia
do Apêndice e solicitou-lhe uma avaliação. A vaidade e a surpresa por
alguém lhe ter ombreado provocou um comentário arrasador de Gauss
reinvidicando para si a primazia: Se eu começasse com a afirmação de
que não ouso louvar tal trabalho, você, é claro se sobressaltaria: mas não
posso proceder de outra forma, pois louvá-lo significaria louvar a mim
mesmo, visto que todo o conteúdo do trabalho, o caminho que seu filho
seguiu, os resultados aos quais ele chegou, coincidem quase exatamente
com as meditações que têm ocupado minha mente por trinta a trinta e
cinco anos. Por isto mesmo, encontro-me surpreso ao extremo.

Gauss continuava sua carta discorrendo sobre si. Afirmava que pre-
tendia escrever sobre o tema mas não desejava publicá-lo em vida pois
seriam poucas as pessoas que entenderiam. Finaliza a carta agradecendo



17

o trabalho poupado: Assim, estou muito surpreso de ter sido poupado
deste esforço e muito feliz de que tenha sido o filho do meu velho amigo
que passou à minha frente de forma tão extraordinária. Noutra carta a
um matemático reconheceu que o jovem geômetra Bolyai é um gênio de
primeira ordem.

O desgosto de János Bolyai foi profundo, perdeu a paz de esṕırito
e a felicidade na vida. Em lugar de elogios e reconhecimento veio o
desapontamento por não obter a glória do ineditismo. Chegou a sus-
peitar que o pai tivesse confidenciado suas idéias a Gauss. De fato, ao
receber o esboço das idéias de Bolyai, por prudência, Wolfgang remeteu-
as a Gauss para exame antes de decidir editá-las, mas consta que elas
nunca chegaram. János nada mais publicou, embora tenha continu-
ado suas pesquisas por toda a vida comparando as semelhanças entre
as trigonometrias esférica e hiperbólica e estendendo suas idéias para o
espaço. Entre seus pertences pessoais, ainda hoje guardados, encontram-
se mais de vinte mil folhas manuscritas.

De qualquer forma, Tentamem tem o imprimátur datado em 1829
(permissão de autoridade religiosa para imprimir texto submetido à sua
censura), ano no qual Lobachevsky publica no obscuro Mensageiro de
Kazan o artigo Sobre os prinćıpios da Geometria.

Nicolai Lobaschevsky (1793 − 1856),
orfão de pai aos sete anos, freqüentou
a Universidade de Kazan sob grandes
dificuldades financeiras. Aos 21 anos
passou a ser membro do corpo docente
dessa Universidade, aos 35 anos, foi
nomeado reitor e é considerado o maior
matemático russo do seu tempo.

Como muitos, Lobaschevsky acreditou na existência de uma prova,
inclusive divulgou em 1826 Uma demonstração rigorosa do Teorema das
paralelas. Surpreendentemente, três anos depois já tinha trocado de
ponto de vista e publicou o seminal artigo no Mensageiro de Kazan
onde assume como 5o postulado: por um ponto fora de uma reta

pode-se traçar duas retas que não a interceptam.

Lobaschevsky tinha consciência da revolução que a, por ele deno-
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minada, Geometria imaginária, iria provocar. Solitariamente enfren-
tou as resistências. Ao contrário de János Bolyai, insistente e lenta-
mente divulgou e desenvolveu sua geometria, imputada de ”Geometria
de Lobaschevsky”, em três livros escritos em várias ĺınguas entre 1835 e
1855. Em 1842, foi eleito membro da Sociedade Cient́ıfica de Göttingen
com o apoio de Gauss expresso em cartas reservadas, mas sem elogios
públicos.

Entre muitos pontos importantes estudados por Lobaschevsky des-
taca-se o desenvolvimento de identidades trigonométricas hiperbólicas
em triângulos hiperbólicos e o estudo da situação limite: quanto menor
o triângulo hiperbólico mais as identidades hiperbólicas se aproximam
das identidades trigonométricas Euclidianas.

Até aquele momento, o impacto causado pela obra de Lobaschevsky
somente é comparável àqueles provocados pela Teoria dos incomen-
suráveis de Eudoxo e pela Teoria heliocêntrica de Copérnico. Com ela,
uma parte da Teoria Kantiana trincou de cima a baixo.

Lobaschevsky morreu em 1856, cego e amargurado. Em vida, rece-
beu pouco reconhecimento dos pares. Na morte, sua obra não era lem-
brada como o estopim da revolução que estava ocorrendo na Matemática.

7 A revisão da idéia

O destino reservou para Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826 −
1866) o privilégio de mudar radicalmente o conceito de espaço, o objeto
de estudo da Geometria. Esse homem t́ımido, fisicamente frágil e pro-
fundamente ligado à famı́lia, retribuiu com muito mais que o esperado.

Como todo herói, ele tem seus feitos. Filho de
um pastor luterano de uma aldeia alemã, aos
16 anos, Riemann já revelava aptidões para
a Matemática. Ao percerber sua capacidade,
o diretor do Ginásio emprestou-lhe uma obra
de Legendre sobre Teoria dos Números. O
adolescente leu o calhamaço de 900 páginas
em seis dias.
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Aos vinte anos matriculou-se na Universidade de Göttingen, foi aluno
de Gauss em cursos elementares, ficando quieto no seu canto. Um
ano depois transferiu-se para a Universidade de Berlim onde estudou
Variáveis Complexas.

Em 1849, retornou à Universidade de Göttingen para realizar o
doutorado sob a orientação de Gauss. Hoje, sua tese é parte substan-
cial da teoria chamada, com toda justiça, de Superf́ıcies de Riemann.
Em 1851, foi aprovada a mais brilhante e original tese de doutorado em
Matemática.

Por recomendação de Gauss, Riemann foi indicado como candidato
ao posto de professor (Privatdozent, posição probatória sem remunera-
ção) na Universidade de Göttingen. Riemann trabalhou trinta meses
em sua Habilitação, um exame consistindo de um trabalho de pesquisa
inédito e de três conferências, uma das quais é escolhida pelo corpo
docente, permitindo ao candidato indicar suas linhas de estudos na Ins-
tituição.

Na pesquisa, sobre representatividade de funções por séries trigo-
nométrica (Séries de Fourier), entre outros teoremas, ele provou a co-
nhecida condição de integrabilidade que leva seu nome.

Riemann preparou duas conferências sobre eletro-magnetismo e uma
terceira sobre os fundamentos da Geometria. Se persistisse alguma
queixa histórica para com Gauss por ter retardado o surgimento da
Geometria hiperbólica, isso ficaria superado por ter sido dele o pedido
para Riemann discorrer sobre o último tema.

Em 1854, os professores da Universidade de Göttingen presenciaram
a maior conferência probatória de Matemática já ministrada. Intitulada
Sobre as hipóteses que estão nos fundamentos da Geometria, somente
foi publicada dois anos após a morte de Riemann. Ela não continha
cálculos, apenas idéias que reformularam a Geometria.

Em termos atuais, Riemann propôs que os objetos a serem exa-
minados na Geometria fossem as variedades de dimensão n (espaços)
equipadas com uma métrica para determinar a distância entre pon-
tos infinitamente próximos, de onde surge a possibilidade de calcular
distâncias no espaço. Para ele, as retas seriam as geodésicas enquanto
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os planos deveriam ser as variedades de dimensão dois. Mais ainda, ele
propôs que o objetivo da Geometria fosse o estudo das propriedades do
espaço que decorrem da métrica.

Com sua proposta, Riemann retornou às origens da Geometria (medi-
ção de terras) destacando o conceito de distância ao evitar o ponto de
vista axiomático e fazendo uma das mais simples e profundas descobertas
registradas na História do Pensamento Cient́ıfico: a distância utilizada
no espaço determina o que entendemos por propriedades geométricas13 !

Possivelmente, Gauss foi o único professor presente a perceber a
verdadeira profundidade das idéias de Riemann. Ao final da conferência,
ele expressou sincero orgulho do aluno e deu seu aval à teoria proposta
fazendo eufóricos elogios a ela. Gauss, que morreria no ano seguinte,
pela primeira vez entusiasmou-se pela obra de um outro matemático.

Com Riemann, a Geometria apoiou-se na Análise e serviu de ins-
piração a muitos de seus teoremas, como, por exemplo, a Forma local
das imersões e a Forma local das submersões. Quatro décadas depois da
conferência, Poincaré criou a Topologia, área que estuda as propriedades
do espaço que não dependem da métrica. Hoje, é imposśıvel imaginar
um geômetra sem bons conhecimentos de Análise e Topologia.

Aos 33 anos, Riemann foi nomeado na cátedra de Lejeune Dirichlet
(1805 − 1859, Alemanha) que tinha sido de Gauss, vindo a falecer aos
40 anos v́ıtima da tuberculose, doença incurável na época.

Suas idéias precisaram de sessenta anos para serem totalmente a-
xiomatizadas. Somente em 1913, Hermann Weyl (1885 − 1955, Ale-
manha) estabeleceu a definição de variedade. Para convencer seus pares
da Teoria da Relatividade, Albert Einstein, amigo de Weyl, foi buscar
na Geometria Riemanniana a técnica e a linguagem necessárias14.

13Riemann também fez contribuições importantes à Teoria dos Números e à Análise.
14Weyl foi o sucessor da cátedra de Hilbert. O ocaso da Universidade de Göttingen,

como Instituição de ponta na Matemática, inicia-se em 1933 quando Weyl abandona
sua cátedra em protesto contra a demissão de colegas pelos nazistas e tranfere-se para
o Institute for Advanced Study em Princeton.
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8 A Matemática Moderna

Com os trabalhos de Bolyai e Lobaschevsky, a convição no modelo ab-
soluto ficou abalada. Recordamos que a F́ısica descobriu fenômenos que
não podem ser explicados dentro de uma moldura Euclidiana somente
décadas depois. Tal contestação, puramente intelectual, causou forte
efeito entre os geômetras, pois um objeto estudado por tantos corria
o risco de não existir e as verdades descobertas ao longo dos séculos
poderiam ser descrições do nada.

Com o abalo, surgiram duas perguntas que deveriam ser respon-
didas para a Geometria adquirir identidade própria, justificando sua
existência.

Qual o objeto de estudo da Geometria?

Caso exista tal objeto, qual o significado do termo existir?

A resposta para a primeira questão foi pragmática. Em essência,
Euclides e Bolyai-Lobaschevsky estudaram duas estruturas axiomáticas
diferentes e, delas, obtiveram verdades relativas por dedução lógica.
Portanto, um objeto de estudo deveria ter uma estrutura axiomática,
por mais artificial que seja, como algumas aparentam ser no momento
histórico de sua formulação, mas que, posteriormente, são utilizadas por
outras áreas para aplicações. Com isso, o fato não provocou rupturas,
o dilema dissolveu-se e o passado não precisava ser posto em dúvida. O
prinćıpio da axiomatização permeou-se pela Matemática.

Ainda restava a segunda questão. Aqui, a resposta foi mitológica,
socorreu-se na nebulosa figura de Pitagóras. Como tudo é número, e-
xistir para a Geometria significaria existir um conjunto numérico pos-
suindo as propriedades fixadas na axiomatização. Portanto, a Geometria
deveria ser aritmetizada, sua base seria os números. A aritmetização da
Análise, que estava se iniciando, criou força. Isso resolvia a parte Eucli-
diana da questão, pois o conjunto numérico R

3 é um modelo aritmético
para o espaço Euclidano que vinha sendo estudado, há décadas, pela
Geometria Anaĺıtica15. Em R

3, verifica-se todos postulados de Euclides,
15Geometria Anaĺıtica é uma técnica, não é um tipo de Geometria como aqui colo-

cado.
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sendo posśıvel reconstruir, aritmeticamente, toda a obra Euclidiana.

Os analistas, principalmente, encarregaram-se da aritmetização rea-
lizando um profundo estudo dos números reais. Giuseppe Peano (1858 −
1932, Itália) apresentou uma axiomatização para os naturais. O conceito
de função ficou sendo o centro das atenções e surgiu a necessidade de
precisar as inúmeras idéias que, hoje, encontramos nos cursos de Análise
e de Geometria. Tal tarefa ficou, praticamente, conclúıda por volta de
1930. Do caldeirão de criatividade e técnica que foi a segunda metade
do século XIX, emergiu a Aritmética Transcendente de Georg Cantor
(1845−1918, Alemanha) ampliando o significado de número.

Ao longo do século XIX, a Análise e a Geometria seguiram esses
dois prinćıpios. Entretanto, embora a Álgebra também tenha se anco-
rado no prinćıpio postulacional, descolou-se da aritmetização, percor-
rendo o caminho oposto. Em 1843, William Rowan Hamilton (1805
− 1865, Inglaterra), o Lobaschevsky da Álgebra, formulou a primeira
estrutura não aritmética, os Quatérnions, uma estrutura algébrica não
comutativa em relação à operação de multiplicação. Depois de Hamilton,
seguiram-se muitas outras. Com a fixação da estrutura de Grupo, toda a
Álgebra unificou-se e organizou-se em torno desse conceito, merecendo,
por isso, um nome mais adequado, Álgebra abstrata. Hoje, as estruturas
algébricas, em geral, não guardam qualquer relação com dados senso-
riais ou concretos. Apesar de tal independência criativa, várias delas
admitem ou são inspiradas em modelos numéricos e/ou geométricos.

Para a Geometria, Riemann propôs um método construtivo que
possibilita criar infinitos exemplos de espaços e sugeriu como estudá-
los, método, posteriormente, axiomatizado. A Matemática não tem
a obrigação de verificar que os espaços Rimannianos possuam alguma
relação com a Natureza f́ısica, ela própria legitima suas teorias. O Teo-
rema do mergulho de Whitney tem essa leitura existencial. Uma va-
riedade constrúıda com a axiomatização de Weil existe porque ela pode
ser mergulhada no conjunto numérico R

n. Da mesma forma, o Teorema
da imersão de Nash valida as variedades Riemannianas, legitimando toda
a disciplina Geometria Riemanniana.

... e a Matemática foi perdendo, ao longo século XIX, o status
de Ciência Natural para se tornar pura criação intelectual. Tornou-se
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Matemática Pura.

Essa transição contitui-se o legado dos matemáticos do século XIX
com os desenvolvimentos da Geometria Riemanniana, da Análise real
e da Álgebra abstrata, disciplinas reaproximadas com o advento da
Topologia no ińıcio do século XX. Hoje, não faz sentido um Bacharelado
em Matemática que não apresente as introduções à esses campos.

A criação de estruturas intelectuais ilustra os grandes segredos que
regem a produção do Conhecimento pela mente humana. Hoje, quanto
mais os matemáticos exacerbam-se na criação intelectual, sem reflexo
imediato na Natureza, mais dia ou menos dia, constata-se que tais for-
mulações foram, na maioria das vezes, premonitórias. Linguagem, Es-
trutura, Modelo, Teoria, ou Teorema servirão para estudar fenômenos
de toda ordem ou para concretizar aplicações em outras áreas.

O drama causado pela queda dos dogmas Euclidianos extrapolou
o palco e fluiu para as Ciências da Natureza. Hoje, essas disciplinas
estão baseadas em modelos intelectuais de onde decorrem as teorias,
teorias pasśıveis de refutação. Os experimentos são tentativas dirigidas
para refutar o modelo, em todo ou em parte, ou para robustecê-lo. O
empirismo, a observação e a experiência, deixaram de ser (ou nunca
foram) a fonte do desenvolvimento e adotou-se a postura oposta à pos-
tura grega. Crer numa teoria que tudo explica não é próprio das Ciências
da Natureza, elas são não-dogmáticas (mas são axiomáticas) e, por isso,
inesgotáveis. A verdade nunca é apreendida totalmente.

A diferença entre elas e a Matemática ficou clara. Embora também
seja uma criação intelectual, a Matemática não tem a necessidade labo-
ratorial, mas, em contrapartida, precisa validar uma teoria exibindo um
exemplo dentro dos fundamentos atuais para dar existência à estrutura
que foi postulada.

9 Em busca da validação

Faltava construir um modelo aritmético para a Geometria de Bolyai-
Lobaschevsky. Uma Geometria que ficou sendo chamada de Geometria
hiperbólica e cuja axiomatização é idêntica à axiomatização da Geome-
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tria Euclidiana, exceto no 5o postulado: Por um ponto fora de uma

reta passam duas retas que não a interceptam
16.

A primeira tentativa foi do italiano Eugênio
Beltrami (1835-1900). Em 1868, ele apresen-
tou um modelo contido em R

3 para o plano
hiperbólico axiomático. Essa variedade (su-
perf́ıcie) é obtida pela revolução da tractrix
em torno de seu eixo, superf́ıcie chamada de
pseudo-esfera.

Na verdade, a pseudo-esfera não é uma superf́ıcie no sentido Rieman-
niano, ela tem ”quina”, mas sua curvatura Gaussiana com a métrica
induzida de R

3, fora da quina, é igual a −1.

Entretanto, essa superf́ıcie cuida apenas dos axiomas relativos ao
plano hiperbólico. Nesse exemplo, as retas são as geodésicas e a pseudo-
esfera é o plano. Era necessário exibir um modelo numérico para o
espaço hiperbólico axiomático no qual os ”planos” fossem subconjuntos
modelos para o plano hiperbólico axiomático.

Com a obra de Bolyai-Lobachevsky, surgiu um terceira questão,
agora, acerca da consistência da Matemática. Hoje, sabe-se que é im-
posśıvel estabelecê-la. A fé na consistência da Geometria Euclidiana
apoia-se na tradição, faz dois mil e quinhentos anos que ela é estudada e
nunca se encontrou contradição interna. Embora o exemplo de Beltrami
fosse um exemplo incompleto, com ele, passou-se a acreditar que era
posśıvel construir um modelo para o espaço hiperbólico axiomático, e,
indiretamente, mostrar a independência do 5o postulado.

Alguns exemplos foram propostos, como o do alemão da Universi-
dade de Göttingen, Félix Klein (1849 − 1945). O exemplo foi rechaçado
por suspeita de circunlóquio lógico, suspeita dif́ıcil de se dar crédito
conhecendo-se a sua biografia17.

A proposta de Klein foi uma tentativa de unificar todas as geometrias
axiomáticas clássicas num único modelo aritmético. Do ponto de vista

16Isso implica que passam infinitas retas que não a interceptam.
17O autor não conhece o exemplo.
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postulacional, a unificação foi alcançada por Hilbert18.

10 Poincaré

”Quando Gauss morreu em 1855 pensava-se em geral que nunca mais
existiria um universalista em Matemática - alguém que estivesse igual-
mente à vontade em todos os ramos, puros e aplicados. Se alguém a
partir dáı provou que essa idéia estava errada, esse alguém foi Poincaré
pois ele considerou toda a Matemática como seu domı́nio.”

É com esse elogioso paralelo que Carl Boyer [Boy] faz a apresentação
de Henri Poincaré (1864 − 1912, França), um dos matemáticos mais
criativos de todos os tempos.
Poincaré escreveu mais que qualquer outro
matemático do século XX, embora tenha
morrido, subitamente, aos 58 anos, no auge
de sua capacidade intelectual.
Graduou-se em Engenharia de Minas pela
École Polytechinique (1875) e trabalhou no
Departamento de Minas até falecer. Obteve
doutorado em Ciências pela Universidade de
Paris (1879), onde adquiriu Cátedra.

Poincaré sofria de ”hiperatividade intelectual”. Como professor de
Sorbonne, ministrava um tópico diferente em cada ano letivo: capilari-
dade, elasticidade, óptica, eletricidade, telegrafia, teoria quântica, teoria
da relatividade, cosmogonia, probabilidade e muitos outros. A qualidade
da apresentação e a capacidade investigativa era tal que, em muitos ca-
sos, as aulas logo apareciam impressas como trabalho cient́ıfico19.

Sua tese de doutorado em Equações diferenciais foi a mais profunda
contribuição à teoria das funções automorfas, até hoje. Ao contrário
de Gauss, que foi uma criança precoce, um ex́ımio calculista e pouco
empolgado com o magistério, Poincaré não tinha aptidões para cálculos

18Os axiomas de Hilbert estão na última seção.
19Os três maiores escritores da Matemática foram Leonard Euler, no século XVIII,

o francês Augustin Louis Cauchy, no século XIX, e Poincaré, no século XX.
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laboriosos, revelou-se como gênio na idade adulta e exerceu o magistério
plenamente. Entretanto, a dificuldade com cálculos nunca foi obstrução
para o seu trabalho, mostrando que para ser um grande matemático
não é necessário ter facilidades com os números, há outros aspectos
mais relevantes do talento matemático inato [Boy]. Sua tese estuda
existência de soluções, e não métodos de resolução, interessava-se pelo
aspecto qualitativo e não pelo aspecto quantitativo do problema. Sua
obra e seu estilo garantem a ele um lugar de destaque na História da
Matemática e outro na História do Pensamento Cient́ıfico por antecipar
o Estruturalismo, metodologia de estudo que veio a surgir em outras
disciplinas, somente décadas depois.

Em 1894, Poincaré definiu Grupo fundamental e no ano seguinte
publicou o livro ”Analysis situs”, o primeiro tratamento sistemático de
Topologia. Ele é considerado o criador da Topologia algébrica, atual-
mente, um dos ramos fundamentais da Matemática, bem como, é o pai
da Teoria de funções anaĺıticas de várias variáveis.

Sua colaboração não ficou restrita a essas áreas. Ele deu importantes
constribuições à Geometria algébrica, Sistemas dinâmicos, Probabili-
dade, Mecânica celeste (6 volumes), Filosofia da Matemática, Filosofia
das Ciências, etc. Além de tudo, foi escritor de artigos cient́ıficos popu-
lares. Era um conquistador, não um colonizador, descrição talhada por
um contemporâneo.

Para quem faleceu aos 58 anos e somente trabalhava em pesquisa
quatro horas por dia, a nós, não é posśıvel mensurar o seu talento criativo
e sua capacidade de trabalho.

O modelo proposto por Poincaré para a Geometria hiperbólica a-
xiomática foi desenvolvido entre 1882 e 1887 . A construção pode ser
compreendida por um aluno regular do Ensino Médio.

a) O termo espaço significa o conjunto aritmético

D
3 = {(x, y, z) ∈ R

3; x2 + y2 + z2 < 1},
ou seja, o espaço é a bola unitária canônica do R

3, sem incluir S
2

(a esfera canônica de raio 1).

b) O termo plano significa um conjunto obtido por interseção de D
3



27

ou com um plano do R
3 que contém a origem, ou com uma esfera

de R
3 ortogonal à esfera canônica S

2.

c) O termo reta significa o conjunto formado pela interseção de dois
planos descritos acima.

Com essas definições, verifica-se todos os postulados da Geometria hiper-
bólica utilizando-se apenas os postulados Euclidianos. Dessa forma, se
for posta alguma dúvida sobre a sua consistência, ela também recairá so-
bre a consistência da Geometia Euclidiana. Por ironia, a obra Euclidiana
ficou mais sólida, passou do topo para os fundamentos da Matemática.

Uma métrica conveniente (diferente da métrica induzida do R
3) faz

com que os planos hiperbólicos tenham curvatura igual a −1. O ex-
emplo adapta-se perfeitamente às propostas de Riemann. Com essa
métrica em D

3, as retas são as geodésicas do espaço quando considerado
como variedade Riemanniana e os planos são subvariedades totalmente
geodésicas.

A esfera imaginada por Lambert para ser um modelo da Geometria
hiperbólica axiomática sempre existiu! O que não existia, no seu tempo,
era o conceito de métrica.

11 O desfecho

Desde a Renascença, os matemáticos foram
coletando propriedades assumidas e uti-
lizadas por Euclides sem que tenham sido
provadas ou postuladas.

Em 1899, David Hilbert (1862 − 1943, Ale-
manha) professor da Universidade de Göttin-
gen, publicou um sistema axiomático para a
Geometria Euclidiana onde preenchia todas
as lacunas deixadas por Euclides.

Brilhantemente, ele distribuiu os axiomas por grupos possibilitando
axiomatizar todas as geometrias clássicas, Projetiva, Eĺıptica, Afim,
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Hiperbólica e Euclidiana, bastando para isso suprimir grupos ou fazer
modificações menores num ou noutro axioma.

O sistema axiomático da Geometria hiperbólica é semelhante ao sis-
tema da Geometria Euclidiana proposto por Hilbert, exceto no 5o pos-
tulado, no qual não é exigido a unicidade, [WW].

Axiomas da Geometria hiperbólica plana

I Termos indefinidos

1. Ponto, reta, plano, pertence, está entre e con-

gruência.

II Axiomas de incidência

1. Para cada dois pontos distintos existe uma (única)

reta que os contém.

2. Toda reta contém pelo menos dois pontos.

3. Existem pelo menos três pontos que não estão sobre

uma mesma reta e todos os pontos estão sobre o

mesmo plano.

III Axiomas de Ordem

1. Se um ponto B está entre A e C, então os três pon-

tos pertencem a uma mesma reta e B está entre C
e A.

2. Para quaisquer dois pontos distintos A e C, existe

pelo menos um ponto B pertencente à reta AC tal

que B está entre A e C.

3. Se três pontos distintos estão sobre uma mesma re-

ta, não mais que um ponto está entre os outros dois.

4. (Pasch) Sejam A, B e C três pontos que não estão

sobre uma mesma reta e seja l uma reta do plano

que não contém algum dos três pontos. Então, se

l intercepta o segmento AB, ela também intercepta

o segmento AC ou o segmento BC.
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IV Axiomas de Congruência

1. Se A e B são dois pontos numa reta l e A′
é um outro

ponto de uma reta l′, não necessariamente distinta

da anterior, então é sempre posśıvel encontrar um

ponto B′
em (um dado lado da reta) l′ tais que os

segmentos AB e A′B′
são congruentes (�).

2. Se um segmento A′B′
e um segmento A′′B′′

são con-

gruentes a um mesmo segmento AB então os segmen-

tos A′B′
e A′′B′′

são congruentes entre si.

3. Sobre uma reta l, sejam AB e BC dois segmentos da

mesma que, exceto por B não têm pontos em comum.

Além disto, sobre uma outra ou a mesma reta l′,
sejam A′B′

e B′C ′
dois segmentos que, exceto por B′

não têm pontos em comum. Neste caso, se AB � A′B′
e BC � B′C ′

, então AC � A′C ′
.

4. Se ∠ABC é um ângulo e se

−−→
B′C ′

é um raio, então

existe exatamente um raio

−−→
A′B′

em cada lado de B′C ′
tal que ∠A′B′A′ � ∠ABC. Além disto, cada ângulo

é congruente a si mesmo.

5. Se para dois triângulos ∆ABC e ∆A′B′C ′
as con-

gruências AB � A′B′
, AC � A′C ′

e ∠BAC � ∠B′A′C ′

são válidas, então a congruência ∠ABC � ∠A′B′C ′
é

satisfeita.

V Axioma das Paralelas

1. Seja l uma reta e A um ponto não em l. Então e-

xistem duas retas no plano que passam por A e não

interceptam l.

VI Axiomas de Continuidade

1. Axioma de Arquimedes: Se AB e CD são segmentos,

então existe um número natural n tal que n cópias

de CD contrúıdas contiguamente de A ao longo do

raio

−−→
AB passará além do ponto B.
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2. Axioma da Completude da Reta: Uma extensão de

um conjunto de pontos sobre uma reta com suas

relações de congruência e ordem que poderiam pre-

servar as relações existentes entre os elementos

originais, bem como as propriedades fundamentais

de congruência e ordem que seguem dos axiomas

acima (menos o das Paralelas), é imposśıvel.

Para axiomatizar o espaço deve-se acrescentar ao sistema os seguintes
axiomas.

Axiomas da Geometria hiperbólica espacial

VII Axiomas sobre planos

1. Em todo plano existem ao menos três pontos não

colineares.

2. Nem todos os pontos pertencem ao mesmo plano.

3. Três pontos não colineares pertencem a um único

plano.

4. Se dois pontos de uma reta pertencem a um plano,

então toda a reta está contida no plano.

5. Se dois planos têm um ponto em comum eles têm um

segundo ponto em comum.

Uma das particularides do sistema proposto por Hilbert é a não
utilização do conceito de distância. É claro, na modelagem de uma
geometria axiomática como variedade Riemanniana, a distância deve
ser utilizada para o estudo das geodésicas.

Após a publicação dessa proposta, foram estabelecidos outros sis-
temas eqüivalentes. Num deles, devido a George David Birkhoff (1864-
1944), a axiomatização dá forte enfâse ao conceito de distância.
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O sistema axiomático para a Geometria Euclidiana que mais se di-
fundiu pelos livros do Ensino Básico, naqueles livros nos quais os autores
preocupam-se com um mı́nimo de axiomatização, foi o SMSG (School
Mathematics Study Group). Esse sistema foi proposto na década de
1960 por uma equipe de professores americanos coordenados por Ed-
ward G. Beagle. Com o lançamento pela União Soviética do primeiro
satélite artificial, surpreendido pelo fato, o Governo Americano decidiu
reformular o ensino de Ciências nas escolas, uma das estratégias de um
plano mais geral que procurava recuperar o atraso cient́ıfico-tecnológico
em relação aos russos. Foram nomeados vários grupos de trabalho
para atualizar os curŕıculos escolares. O SMSG foi um desses grupos.
No final daquela década, muitas escolas brasileiras adotaram livros de
Matemática, F́ısica e Qúımica elaborados por tais grupos.
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dade de Braśılia, (1972).

[Wol] Wolf, H. E.; Introduction to Non-Euclidian Geometry ; Holt,
Rinehart and Winston, Inc. (1945).

[WW] Wallace, E. C. e West, S. F.; Roads to Geometry ; 2nd ed.
Prentice-Hall, Inc. (1998).



32 REFERÊNCIAS
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