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Ao Reflorir Suave das Rosáceas

AS ROSÁCEAS SÃO CURVAS BEM CURIOSAS QUE O

GEÔMETRA ESTUDA POR MEIO DE FÓRMULAS E DE

EQUAÇÕES. APARECEM, COM MUITO DESTAQUE, EM

UM DOS CAPÍTULOS DA MATEMÁTICA DENOMINADO

ÁLGEBRA ORNAMENTAL. É CLARO QUE TODO PRO-

FESSOR DE MATEMÁTICA DEVE CONHECER, E CONHE-

CER BEM, AS CAPRICHOSAS ROSÁCEAS COM SUAS

SINGULARIDADES GEOMÉTRICAS.

Em séria dificuldade ficará, certamente, um professor de
Matemática se um aluno, altamente motivado, o interpelar sôbre
a definição de uma curva elementar, muito conhecida, que deno-
minamos rosácea.

A pergunta, bastante impertinente, poderia ser formulada
nos seguintes termos:

— Que se chama, em Geometria, uma rosácea?

Em outras palavras:

— Qual será a definição certa, e logicamente perfeita, do
ponto de vista geométrico, para a curva que chamamos rosácea?

Ou ainda:

— Em que condições uma curva algébrica, ou transcendente,
poderia ser incluída na família das rosáceas?

A verdade é a seguinte:

O Prof. Francisco Vera, cm seu Dicionário da Matemática,
não define, e nem mesmo cita, as rosáceas; Glenn James, em
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Mathematics Dictionary, refere-se à rosácea de três folhas three
leafed rose) e apresenta, para essas roses, as suas respectivas
equações polares, mas não oferece o menor esclarecimento sobre
as formas, singularidades e atributos geométricos de tais curvas,

O escritor português Júlio de Castilhos (1830-1908), em seu
livro Lisboa Antiga, publicado em 1879, incluiu uma pseudo-
definição de rosácea, que foi copiada e recopiada durante mais de
meio século por dicionaristas inescrupulosos:

Rosácea — Figura simétrica terminada em circunferên-
cia e apresentando, mais ou menos, analogia com a rosa.

Do ponto de vista geométrico essa definição não passa de
um disparate; é totalmente inaceitável. É um modelo perfeito de
definição tola e sem sentido. Nem mesmo chega a dar uma ideia
do conceito que pretende caracterizar.

Os arcos de curva, fechados, que formam a rosácea são cha-
mados "folhas da rosácea", ou simplesmente "folhas".

É claro que uma rosácea pode ter duas, três, quatro ou mais
folhas. Quando a rosácea apresenta uma folha única é chamada
rosácea degenerada.

Em certos casos a rosácea apresenta uma infinidade de folhas.

Alguns professores de Desenho falam em rosácea de três
folhas, rosácea de quatro folhas etc. Aludem, porém, a certas
figuras construídas com traçados de arcos de circunferências. Mas
essas curvas, ou esses arranjos geométricos, dentro da Análise
Matemática, não podem ser aceitos como rosáceas. Propomos,
para essas curvas, ou entrelaçados de curvas, a denominação de
rosálidas. A rosácea, como é fácil provar, não pode ser obtida, em
seu traçado contínuo, com régua e compasso. A verdadeira rosá-
cea não é, nem pode ser euclidiana, isto é, admitir a construção
com régua c compasso.

No clássico e citadíssimo compêndio Desenho Geométrico
Elementar, de Mello e Cunha, encontramos indicações precisas
sobre a rosa de três folhas e a rosa de quatro folhas, que o
autor ensina a construir mas não ensina a definir. É claro que
essas rosas, inventadas pela fantasia do desenhista, c feitas a
compasso, muito longe estão das verdadeiras rosáceas. Seriam,
como já dissemos, rosálidas, mas não rosáceas.

Preocupado com o rigor adstrito às leis da Lógica, apresenta
o matemático para a rosácea uma definição puramente analítica:

Chama-se rosácea a uma curva cuja, equação polar é
da forma:

r = a sen.mu (A)

na qual r é o raio polar, u o ângulo polar, a um parâmetro
constante real e positivo, e m um número real que pode ser
racional ou irracional.

É essa a definição que encontramos em J. Rey Pastor, Geo-
metria Analítica.

Essa mesma definição poderá ser lida na obra monumental,
sobre curvas, do geômetra português Gomes Teixeira. Aconselha-
mos ao leitor curioso consultar, também, a tal respeito, o italiano
Gino Loria, em seu estudo sobre as curvas algébricas.

Há curvas que apresentam folhas, ou que são formadas de
folhas c que não são rosáceas. A lemniscata de Bernoulli, por
exemplo, com duas folhas, para o geômetra, não pertence à famí-
dia das rosáceas. Só seria uma rosácea no sentido de Rey Pastor
(veja definição).

Rosácea transcendente. É a
transrosácea. Pode ser cortada
por uma reta numa infinidade

de pontos.

Conclusão: a rosácea, definida analiticamente como curva
geométrica, pode ser algébrica ou transcendente. Será algébrica se
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o parâmetro m (veja equação A) fôr racional; neste caso o nú-
mero de ramos da curva é finito. Será transcendente quando o
número m fôr irracional; nesse caso o número de ramos da curva
será infinito.

Para atender à natural curiosidade do leitor apresentamos,
ilustrando êsse pequeno esboço de um capítulo de Geometria, três
rosáceas que são altamente curiosas.

Vemos, na primeira, com algumas folhas iniciais, uma
rosácea transcendente. Não se impressione com o caso. A curva
é transcendente. O seu traçado está apenas iniciado, pois essa
rosácea definida pela equação polar

r = a sen u

é transcendente e tem, portanto, uma infinidade de folhas, com
um ponto singular na origem e uma infinidade de outros pontos,
também singulares, de interscção dos ramos que se amontoam in-
definidamente. Uma reta encontra essa rosácea numa infinidade de
pontos reais ou imaginários. Essa rosácea, definida analiticamente,
com uma infinidade de ramos, de vértices c de eixos, é denomina-
da tramrosácea, nome bastante sonoro que significa rosácea trans-
cendente, isto é, aquela que figura entre as curvas transcendentes
como a ciclóide, a catenária, a espiral logarítmica etc.

O estudo completo c delicado da transrosácea só interessa ao
matemático teórico, pesquisador de coisas impossíveis, pois nem
mesmo na Arte Decorativa, ou na Pintura Moderna, o diligente
abstracionista poderia encontrar a menor aplicação para essa
curva fabulosa, de cem bilhões de ramos.

Representa a segunda figura uma bela, harmoniosa e perfeita
rosácea de quatro folhas, a tetrafoliada. É uma curva algébrica,
de singular beleza, que admite quatro eixos de simetria. A tetra-
foliada pode ser cortada por uma reta cm seis pontos, reais ou
imaginários.

O ponto em que os ramos se cortam, na interseção dos eixos,
é um ponto singular da curva; todos os outros pontos são pontos
ordinários.
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Esta rosácea é chamada a
tetrafoliada.

Entre os pontos ordinários precisamos destacar quatro que
são os vértices da tetrafoliada. Em cada vértice, ponto extremo
da folha, a tangente à curva é perpendicular a um dos eixos de
simetria da rosácea.

O ponto singular da tetrafoliada é um ponto múltiplo da
curva. Trata-sc, na verdade, de um ponto quádruplo. Assegura
o geômetra que, na tetrafoliada, o ponto singular é formado
por quatro pontos coincidentes. E isso que parece espantoso
para um literato, por exemplo, é um fato banalíssimo para o geô-
mctra. Quatro pontos de uma curva, e pontos bem distintos, for-
mando um ponto único!

Na terceira figura podemos admirar uma rosácea de três
folhas — a trifoliada —, definida em coordenadas populares pela
equação trigonométrica:

r = a sen 3u

É claro que para u = 0, nessa equação, resulta r = 0.
Obtemos, desse modo, as coordenadas do ponto singular da curva.
É um ponto triplo.

A trifoliada, com toda a sua simplicidade, apresenta três vér-
tices c três eixos de simetria e pode ser cortada por uma reta cm
quatro pontos reais ou imaginários. É a rosácea da perfeita
harmonia.
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Eis a famosa trifoliada. É
a rosácea da perfeita harmonia.

O escritor e matemático italiano Guido Grandi (1671-1742),
sacerdote católico, foi o primeiro a estudar as rosáceas. O nome
de rosáceas foi por êle atribuído a essas curvas com dois, três ou
mais ramos com um ponto comum,

Guido Grandi ingressou na Ordem dos Beneditinos e deixou
várias obras que tiveram larga projeção na História da Mate-
mática. O seu verdadeiro nome era Francisco Ludovico.

Esse notável monge, no jardim prodigioso da Matemática,
com o seu talento e sua dedicação, fêz reflorir as rosáceas.

Desenho ornamental no qual
vemos uma rosálida de quatro

folhas com um quadrado
entrelaçado.

39
O Simples Complicadíssimo e o

Não-Simples Corriqueiro
PARA 0 LEITOR NÃO-MATEMÁTICO, O "SIMPLES"

E O "NÃO-SIMPLES" SÃO CONCEITOS LÓGICOS E ACEI-

TÁVEIS, o " S I M P L E S " É A Q U I L O Q U E E S T Á T O T A L -

M E N T E ISENTO DE DIFICULDADES E COMPLICAÇÕES.

O "NÃO-SIMPLES" SERÁ O CONTRÁRIO CHEIO DE

COMPLEXIDADES E CONFUSÕES. PARA O MATEMÁTICO

ESSES DOIS CONCEITOS APRESENTAM INVERSÕES BEM

CURIOSAS, COMO PODERÃO VER NOS EXEMPLOS QUE

APRESENTAMOS.

Olhe bem, meu amigo,
para as curvas A c B repre-
sentadas no desenho.

Qual delas, na sua opi-
nião, é a mais simples?

A sua resposta, pelo
que supomos, é imediata:
entre as curvas A e B do
desenho, a mais simples é a
curva A, que parece com um
laço, ou talvez com um
6 meio retorcido. A outra
curva, cheia de voltas e ví-
ravoltas, é complicadíssima.
Lembra, de momento, um de-
senho futurista, ou a suposta
trajetória de um vírus aluci-
nado. Qual é, na sua opinião, a curva

simples? A curva A ou a curva B
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Pois está inteiramente enganado.
Para qualquer matemático a curva simples é a curva B, que

não tem ponto duplo; a curva A, que apresenta um ponto duplo, é
uma curva não-simples. (O ponto duplo é aquele em que a curva
corta a si própria.)

Temos, assim:

A — curva não-simples;
B — curva simples.

O conceito de simples, para o matemático, pode ter, como
acabamos de ver, um sentido bastante singular.

Assim, a fórmula que resolve a equação do 3º grau, com
frações expoentes e radicais duplos, para o mais modesto dos ma-
temáticos, é uma fórmula algébrica simples e elementar:

Eis a chamada fórmula de Cardan que resolve a equação

cúbica da forma

x2 + px + q - 0

Para o matemático essa fórmula é tão simples, tão harmo-
niosa que chega a ser poética.

Tão simples, tão corriqueira, que foi por um matemático
italiano enunciada em versos. Esses versos tinham, dentro da mé-
trica impecável, imagens poéticas de rara beleza.

Apontemos, meu amigo, para a originalíssima equação com
uma incógnita:

xx = x

Tudo nela é incógnita: x elevado a x é igual a x!
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Essa equação que parece simples, banalíssima (tem uma
solução imediata: x = 1) é, entretanto, de análise complexa,
difícil, transcendente. Apresenta duas raízes infinitas, reais, repre-
sentadas por dois números inteiros com uma infinidade de alga-
rismos. (Um desses números termina em 76 e o outro em 25.)

O cálculo dessas duas raízes, reais e inteiras, exige uma
análise longa, trabalhosa e complicada. Sabemos como essas raízes
terminam mas só com um tempo infinito será possível calculá-las.

Deixemos a Álgebra com suas equações c observemos a
Geometria.

A curva mais simples é o círculo e, no entanto, a relação
entre a circunferência e o diâmetro é expressa por um número
transcendente, o famoso número Pi.

Vemos, assim, que em muitos casos a simplicidade da Mate-
mática oculta armadilhas perigosas para o calculista e segredos
que assombram o pesquisador.

O que é simples para o leigo pode ser de alta complexidade
para o matemático.

CURIOSIDADES

Ensinando Matemática

O Prof. Octacilio Novais, que durante mais de quarenta anos
lecionou Matemática na antiga Escola Politécnica do Rio de Ja-
neiro, disse-nos certa vez:

— Sei que o meu dever é ensinar Matemática de uma forma
clara, agradável, interessante, educativa e útil. Procuro, pois,
cumprir com o meu dever.

O Prof. Novais, parecia, pelas obras que deixou, pelos inúmeros
discípulos que formou, seguir o roteiro do grande médico e artis-
ta Alberto Schweitzer (Minha Vida c Minhas Ideias, pág. 132):

Sempre achei que para cumprir com o dever é preciso
fazer um pouco mais que o dever.
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Planos paralelos

Expressão geométrica bastante feliz poderia ser assinalada nos se-
guintes versos do brilhante poeta Djalma Andrade, da Academia
Mineira de Letras:

Dois planos paralelos não se encontram,
Mas tu bem vês que a Geometria mente:
Quantos planos fizemos nós dois juntos
Para encontrar-nos paralelamente?

A Geometria e o espaço

Eis um pensamento famoso atribuído a Kant, filósofo alemão
(1724-1804):

A Geometria é uma ciência de todas as espécies possíveis de
espaços.

E Louis Alexandre Couturat, matemático francês (1868-1914),
dizia:

A Geometria, em geral, passa ainda por ser a ciência do
espaço.




