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RESUMO
ESTRUTURAS DA ÁLGEBRA
Investigação fenomenológica sobre a construção do seu conhecimento
A investigação enfoca a interrogação como se revela o pensar no
movimento da construção do conhecimento das estruturas da Álgebra.
Os procedimentos considerados apropriados para essa investigação, após
exaustiva

análise,

foram

pautados

na

hermenêutica

filosófica.

Essa

modalidade de pesquisa qualitativa fenomenológica aponta como significativa
uma análise encaminhada segundo um movimento dialético possibilitado pela
estrutura da pergunta e da resposta. Respostas conduzidas por análises
fenomenológicas de obras relevantes de autores considerados importantes na
ciência do mundo ocidental, mais especificamente nas regiões de inquérito da
História da Matemática, Filosofia da Matemática, Matemática, Educação,
Educação

Matemática

e

Filosofia.

O

movimento

da

construção

do

conhecimento das estruturas da Álgebra foi colocado em epoché. Essa análise
contribuiu para com a construção do denominado texto-solo.
O

texto-solo

é

construído

mediante

a

articulação

de

atividades

matemáticas presentes na construção/produção das estruturas da Álgebra.
Essas atividades foram organizadas de modo retroativo durante a pesquisa
realizada, partindo do momento presente em direção ao circunstancial
propulsor das estruturas da Álgebra. Esse texto é o solo de um segundo
momento de análise que busca compreendê-lo expondo o movimento dialético
que se dá na estrutura das perguntas e respostas que conduzem toda a
investigação.
Da articulação dessas perguntas e respostas chegou-se a três categorias
abertas: Os modos de doação das estruturas da Álgebra, As estruturas das
presenças – estruturas da Álgebra-ser humano e O modo de ser matemático
do ser humano. A análise das categorias abertas revelou características
essenciais das estruturas da Álgebra e o pensar que se dá como cógito
fenomenológico no movimento da construção de seu conhecimento.
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Da clareira que se fez, ao vislumbrar-se esse cógito fenomenológico e ao
direcionar esse entendimento para o fazer do professor de Matemática, abriuse a possibilidade de uma Pedagogia que assume a postura fenomenológica
tanto no que diz respeito às relações de pessoas e instituições como no que
diz respeito à construção do conhecimento humano de mundo.

Palavras-Chaves:

Hermenêutica,

Cógito

Fenomenológico,

Fenomenológica e Filosofia da Educação Matemática
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Pedagogia

ABSTRACT
Phenomenological Investigation of the Construction of Knowledge
Regarding Structures of Algebra
This study focused on the question, How is thinking revealed in the
movement of the construction of knowledge about structures of algebra?
The procedures considered to be most appropriate for this study, after
exhaustive

analysis,

phenomenological,

were

based

qualitative

on

philosophical

research

hermeneutics.

This

emphasizes

the

approach

meaningfulness of an analysis that follows a dialectic movement, made
possible by the structure of the question and the response - responses guided
by phenomenological analyses of the relevant works of authors considered to
be important in science in the Western world, specifically in the fields of
Mathematics History, Philosophy of Mathematics, Mathematics, Education,
Mathematics Education, and Philosophy. The movement of the construction of
knowledge of structures of algebra was placed in epoché. The analysis
contributed to the construction of the so-called grounded text.
The

grounded

text

is

constructed

through

the

articulation

of

mathematical activities present in the construction/production of structures of
algebra. These activities were organized in a retroactive manner during the
study, beginning with the present moment and moving in the direction of the
circumstantial propeller of the structures of algebra. This text is the soil of a
second moment of analysis that seeks to understand it, exposing the dialectic
movement that takes place in the structure of the questions and responses that
guide the entire investigation.
Through the articulation of these questions and responses, we arrived at
three open categories:

the modes of donation of the structures of algebra;

the structures of the presences – structures of algebra-human being; and the
mathematical way of being of the human being. The analysis of the open
categories revealed essential characteristics of the structures of algebra and
the thinking that occurs as phenomenological cogitation in the movement of
the construction of knowledge about them.
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From the clearing that is created, upon shedding light on this
phenomenological cogitation, and directing this understanding to the practice
of the mathematics teacher, possibilities were opened up for a pedagogical
approach that assumes a phenomenological posture, with respect to the
relations between people and institutions, as well as the construction of
human knowledge in the world.

Key-words:

Hermeneutics,

Phenomenological

Cogitation,

Phenomenological Pedagogy and Philosophy of Mathematics Education.
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ZUSAMMENFASSUNG
ALGEBRAISCHE STRUKTUREN
phänomenologische Untersuchung ihres Erkenntnisaufbaus
Bei der vorliegenden Untersuchung geht es um die Frage, wie sich das
Denken in der Bewegung des Aufbaus der Erkenntnis der algebraischen
Strukturen offenbart.
Nach

umfassender

Analyse

wurde

als

für

diese

Untersuchung

angebrachtes Vorgehen die philosophische Hermeneutik angesehen. Diese Art
qualitativer phänomenologischer Untersuchung weist als signifikant eine
Analyse aus, die im Sinne einer dialektischen Bewegung durch die Frage- und
Antwortstruktur ermöglicht wird. Die Antworten stützen sich dabei auf
phänomenologische Analysen bedeutender Werke von in der westlichen Welt
allgemein anerkannten Wissenschaftlern, mit besonderer Berücksichtigung
derer, die ihre Untersuchungen auf Gebiete wie Geschichte der Mathematik,
Philosophie der Mathematik, Mathematik, Erziehung, Mathematik-Erziehung
und Philosophie gerichtet haben. Die Bewegung des Aufbaus der Erkenntnis
der

algebraischen

Strukturen

wurde

dabei

von

einer

Epoché-Haltung

begleitet. Diese Analyse trug zur Erstellung eines so genannten Grund-Textes
bei.
Der Grund-Text geht aus der Artikulation mathematischer Aktivitäten
hervor, wie sie im Aufbau bzw. in der Erstellung algebraischer Strukturen
anzutreffen sind. Diese Aktivitäten wurden während der Forschungsarbeit
rückwirkend organisiert, d.h. ausgehend vom gegenwärtigen Moment verlief
die Untersuchung in Richtung auf den Antriebsumstand der algebraischen
Strukturen

zu.

Dieser

Text

bildet

die

Grundlage

eines

zweiten

Untersuchungsmoments, der jenen zu verstehen versucht, indem er die
dialektische Bewegung herausstellt, die in der die ganze Untersuchung
bestimmenden Struktur von Fragen und Antworten zum Ausdruck kommt.
Aus der Artikulierung dieser Fragen und Antworten ergaben sich drei
offene Kategorien: Die Arten und Weisen des Gegebenseins algebraischer
Strukturen; die Strukturen der Vergegenwärtigung – Strukturen der Algebra
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im

Menschen;

und

die

mathematische

Seinsweise

des

Menschen.

Die

Untersuchung der offenen Kategorien brachte wesentliche Grundzüge der
algebraischen Strukturen und des Denkvorgangs an den Tag, der sich als
phänomenologisches Cogito in der Bewegung des Aufbaus seiner Erkenntnis
erweist.
Mit der aus der Andeutung dieses phänomenologischen Cogito und aus
der Ausrichtung dieses Verständnisses auf das Tun des Mathematiklehrers
entstandenen Lichtung eröffnete sich die Möglichkeit einer Pädagogik, die die
phänomenologische Haltung sowohl hinsichtlich der Beziehungen zwischen
Menschen und Institutionen als auch im Zusammenhang mit dem Aufbau der
menschlichen Weltkenntnis anwendet.

Schlüsselwörter:

Hermeneutik,

Phänomenologischer

Cogito,

Phänomenologische Pädagogik und Philosophie der Mathematik-Erziehung
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Capítulo I

INTRODUÇÃO
A ESTRADA NÃO PERCORRIDA
Duas estradas bifurcavam-se num bosque dourado,
E triste por não poder percorrer ambas,
Sendo viajante, muito tempo permaneci ali
Contemplando uma delas, tanto quanto pude,
Até que ela se dobrou na curva encoberta por arbustos.
Então, tomei a outra da mesma forma,
Certo de que estaria fazendo tão boa escolha
Porque era gramada e desejava ser usada;
Ainda que por trilhar a estrada
Esta já se iria desgastar.
E ambas, igualmente, naquela manhã ali.
As folhas não haviam sido pisadas por passo algum.
Ah! então, deixei a primeira para um outro dia!
Sabendo, porém, como um caminho leva para outros
caminhos,
Duvidei se algum dia voltaria.
Disse tudo isso com um suspiro
Pois anos após, então,
Duas estradas bifurcavam-se num bosque e Eu,
Eu percorri aquela menos usada.
Esta foi a diferença!
Robert Frost (tradução livre) 1

Se é que a introdução de uma tese de doutorado tem que cumprir o papel
de início do trabalho, que seja esta introdução o início da compreensão do
caminho que será percorrido e, que ao ser percorrido, constrói-se.
A compreensão do caminho deve ser entendida como o ato de apoderar-se
da intenção total que deve ir além da subjetividade de um pesquisador que

1

interroga, permitindo enfocar a maneira do interrogado expressar-se em
perspectivas, olhadas nas possíveis formas de vivências daquele que interroga
ao estar com os outros.
Para esclarecer o que identifica o caminho, que ora se inicia, será
descrita

a

construção

da

interrogação,

como

fruto

das

vivências

da

pesquisadora junto aos seus companheiros de pesquisa, próximos e distantes.
Também

serão

explicitados

os

aspectos

filosófico-científicos

dessa

interrogação, pois é ela que contribui com a construção do caminho.

1. A CONSTRUÇÃO DA INTERROGAÇÃO
Mesmo
que
a
fonte
seja
desconhecida, ainda assim o regato
flui.
Poincaré

Em 1997 terminava o meu primeiro trabalho 2 sobre a construção do
conhecimento

matemático

abordada

numa

perspectiva

fenomenológica

merleau-pontiana. Esse trabalho esclareceu-me algumas características da
Matemática e de sua construção, sobre as quais teço alguns comentários. A
Matemática, matizada pelas idéias de MERLEAU-PONTY, mostrou-se como
sendo um objeto cultural, no sentido de que ela é um objeto construído pelo
processo civilizatório. Isto quer dizer que a Matemática é no e do horizonte
social.
Assim compreendida, a Matemática se torna uma expressão viva do
mundo cultural, pois a civilização em que está inserida se manifesta também
pelos objetos culturais e a construção do objeto cultural matemática está na
coexistência de consciências e unidades intersensoriais que compõem a
significação intersubjetiva da experiência do fenômeno matemática.

1

MA RTI NS, Joel. Um en foqu e fenom eno lóg ico do currícu lo: Educa ção como Po íesis. Org :
V itór ia H e le na Cunh a Espó sito . São Pau lo : Cor tez, 1992, p . 90.
2
KLU TH, Ver ilda Sper id ião. O que a contece no encon tro sujeito-ma te má tica? D is s er ta ç ã o
d e Me str ado. UNESP, Rio Claro, 1997.
2

A significação intersubjetiva, por existir na coexistência, está presente
na compreensão de cada sujeito que compõe um polo dessa relação
intersubjetiva e que desenvolve o percebido em modalidades de compreensão,
interpretação e comunicação. Esses desdobramentos enraizados no solo
histórico-cultural possibilitam a idealização e a construção com sentido dos
objetos

culturais.

Esse

movimento

de

significação,

desdobramentos,

idealização e construção com sentido é que possibilita ao objeto cultural
matemática seu caráter de universalidade.
A

significação

intersubjetiva

por

ser

expressa

segundo

a

compreensão/interpretação de uma pessoa ou de um determinado grupo de
pessoas pode ser retomada por outros. Se assim não o fosse, qual seria a razão
do ato de ensinar

Matemática se ela não trouxesse em seu bojo a

possibilidade de compreensão/interpretação? Ou ainda, qual seria a razão de
ser das investigações históricas e antropológicas que se dão mediante objetos
culturais?
Dizer da elaboração do percebido enquanto construção dos objetos
culturais é assumir a percepção como primado do conhecimento. À percepção
atribuí MERLEAU-PONTY o status de logos em estado nascente, pois ela
comporta os princípios da imanência e da transcendência.
Imanência, posto que o percebido não poderia ser estranho
àquele que percebe; transcendência, posto que comporta
sempre um além do que está imediatamente dado. 3

Esses princípios se dão na relação homem-mundo. Uma relação fundante
e

intencional

que,

quando

descrita

pela

fenomenologia,

vai

além

da

afirmação: toda consciência é consciência de algo. Para MERLEAU-PONTY
essa afirmação não é nova, ela já estava presente no trabalho de KANT
intitulado Refutação do Idealismo. Ao tomar-se aqui a relação intencional
homem-mundo como fundante
Trata-se de reconhecer a própria consciência como projeto do
mundo, destinada a um mundo que ela não abarca nem possui,
mas em direção ao qual ela não cessa de se dirigir – e o mundo
3

MERLEAU- PONTY, Ma ur ice. O primado da p ercepção e sua s con s eqüência s filosó ficas.
Trad . Consta nça Mar cond es Cesar . Camp in as: p ap irus. 1990, p. 48 .
3

como este indivíduo pré-objetivo cuja unidade imperiosa
prescreve à consciência a sua meta. 4

Essa citação de Merleau-Ponty nos esclarece a afirmação não há homem
sem mundo e nem mundo sem homem, pois toma a consciência como uma
região originária da relação homem-mundo a qual possibilita a construção do
objetivo por intermédio do intersubjetivo e respectivas expressões de
compreensões, construindo os objetos culturais e, entre eles, a Matemática.
A experiência da realização do mestrado foi-me muito valiosa, porque
pude viver um distanciamento das questões que surgem na sala de aula, ao
buscar uma compreensão da Matemática e de sua construção no âmbito da
Filosofia e da Filosofia da Educação. Porém, esse distanciamento mostrou-se,
ao final do trabalho, como sendo uma aproximação realizadora, pois a
compreensão tecida sobre a Matemática e sobre a sua construção, acrescida de
outros estudos fenomenológicos que tratam desses assuntos, foi sendo
traduzida por mim, nos anos subseqüentes, em atividades de ensino para sala
de aula que tratam de conteúdos da Matemática focando-os

no primado de

sua construção e tomando como fundante a vivência do corpo-próprio. 5
Encontrava-me nesse momento, numa posição diferente daquela descrita
na frase de Poincaré, citada na abertura deste texto. Metaforicamente falando
A fonte do conhecimento matemático tornava-se cada vez mais clara para
mim. O que agora parecia-me obscuro é o curso do regato, isto é, o
conhecimento matemático constituído que flui e que, ao fluir, não diz mais só
da

fonte,

pois

se

deixa

modelar

pelas

encostas

e

embelezar

pelas

características geográficas do terreno, influenciando-o, modificando-o e
deixando-se modificar.
Assim, mal havia esclarecido algumas dúvidas sobre a construção do
conhecimento matemático e já se fazia presente, embora camuflada, a nova
pergunta que apontava para uma questão geral: como acontece a construção
do conhecimento matemático formal? Embora latente, ou seja, não formulada

4

MERLEAU- PONTY, Maur ice. Fenom eno log ia da Percepção . Tr ad. C ar lo s A lb er to
Ribeiro Mour a. São Pau lo : Mar tins fon tes, 1994, p. 16 .
5
Co rpo-própr io é a o r igem zero de u m pon to de v ista qu e d á u ma d eter min ad a o rie n tação
ao sistema de exper iência.
BICUDO, Mar ia Ap ar ecid a V igg iani. A con tribu ição da
fenomeno log ia à educa ção. In : BI CUDO & CAP PEL LET TI (Org s). Fenomeno log ia uma
visão ab rang en te da Edu cação . São Pau lo : O lho d águ a, 1999, p. 37 .
4

em linguagem proposicional, a pergunta incomodava-me e impelia-me à
busca.
Na época, interessei-me pela obra de BORNHEIM - Filosofar - O
pensamento filosófico em bases existenciais 6. Nessa obra, pude perceber o
filosofar como um acontecer constituído de complexas etapas que se articulam
e que têm um primado descrito como comportamento originante, a atitude
admirativa. Esta atitude é entendida como a vivência de uma significação
positiva e afirmativa do mundo, aquela que possibilita a vivência do real.
Nesta fase da leitura faz-se presente uma certa identificação entre o
filosofar entendido como um fazer filosofia e a construção do conhecimento
matemático entendido como um fazer matemática, pois ambos podem ser
compreendidos como tendo um primado, um solo originário. A partir daí
assumi a obra, não mais só por interesse, mas como um possível horizonte de
busca à pergunta latente.
Segundo BORNHEIM, a atitude admirativa caracteriza-se pelos seus
aspectos dogmáticos, pois há uma abertura, não crítica, de aceitação, que
acolhe o mundo como ele se mostra. Além disso, dá-se uma nitidez entre o eu
e o outro, solo propício para a configuração de diferenças e do surgimento da
distância,

elementos

esses

constituídos

por

atos

conscientes,

que

inevitavelmente vão compor numa outra etapa, a experiência negativa.
Conforme o autor, essa experiência negativa, enraizada no egocentrismo,
nos afasta da realeza do mundo dada na atitude admirativa. Alguma coisa
dada na admiração perde-se de vista na experiência negativa fazendo surgir
dúvidas

sobre

ela.

Na

experiência

negativa,

o

filosofar

perde

sua

característica de relação. Consciência, nessa etapa, é só separação. Mas é a
própria experiência da separação que possibilita a abertura de horizonte para
a reconquista do mundo. Esta reconquista só é possível quando se ultrapassa a
experiência

negativa,

vencendo

o

egocentrismo

que

torna

o

homem

prisioneiro de seu próprio inferno, limitando-se à sua particularidade.
E o único caminho para vencer essa prisão radica-se num ato
de conversão espiritual, numa autêntica metanóia, no sentido

6

BO RNHEIM, G erd A. In trodu ção ao Filo so far – O pensamen to filosó fico em ba ses
e x i s ten c ia is. São Pau lo : G lobo , 1998.
5

de estabelecer-se uma abertura para a realidade, superadora de
toda experiência negativa, descentralizadora do egocentrismo. 7

A experiência negativa é, portanto, uma etapa a ser superada. É preciso
reassumir a realidade pelo processo da negação da negação, isto é, a
conversão reafirmadora da realidade. O homem é chamado à sua plena
responsabilidade. A realidade não é mais uma realidade dada, nos moldes da
postura dogmática, da pura apropriação do real, mas sim, uma realidade
coerentemente conquistada.
Tudo deve ser reconquistado, e esta exigência de reconquista
vai determinar o novo sentido, próprio do filosófico, de
relacionar-se ao real: o sentido crítico, problematizador, que
distingue a pergunta filosófica. 8

Entendo que a reconquista do mundo, como descrita por BORNHEIM,
não possa se dar a partir de categorias analíticas pré-estabelecidas que se
voltam reflexivamente ao que foi dado na atitude admirativa e depois,
duvidado na experiência

negativa. Ao contrário disto, é preciso que se

encontre na própria experiência negativa uma direção que reconduza ao que
foi dado na atitude admirativa. Segundo o autor, essa direção é orientada pela
pergunta filosófica que traz consigo o sentido crítico e problematizador.
Esta obra trouxe-me um sopro de esperança. Deveria ser possível, como
ocorre com o pensamento filosófico, explicitar o conhecimento matemático do
pré-reflexivo ao reflexivo ou do pré-predicativo ao predicativo como um
regato que flui, que deixa-se permear, mas que, apesar de tudo, ainda sabe de
sua fonte, como foi feito com a Filosofia na descrição do filosofar.
Segundo BICUDO
Conhecimento pré-predicativo, ou pré-reflexivo ou antepredicativo são expressões usadas por Merleau-Ponty para
dizer da compreensão existencial que ainda não foi tematizada
e desdobrada em ações de análise e reflexão. Diz de uma

7
8

Id em, ib idem, p . 1 0 8 .
Id em, ib idem, p . 1 2 6 .
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compreensão apenas manifesta ao próprio sujeito e ao outro de
maneira não proposicional. 9

O

predicativo

expressa

compreensão

elaborada

numa

linguagem

proposicional abrangendo, portanto, o sentido percebido pelo sujeito, os
significados atribuídos e aqueles disponíveis histórico-culturalmente.
Ao vislumbrar a semelhança entre a Filosofia e a Matemática mediante as
idéias aqui expostas, entendi que havia um salto de compreensão sobre a
construção do conhecimento matemático a ser dado, semelhante àquele da
conversão filosófica.
Seria preciso sair da postura dogmática assumida frente ao conhecimento
matemático instituído, colocá-lo em dúvida, perder vínculos estabelecidos,
pois a vivência da separação ao ser superada permite a abertura para as
evidências e seus desdobramentos lingüísticos culturais que formam ou
compõem

ou

constituem

a

região

de

inquérito

designada

histórico-

culturalmente matemática. A superação passou a fazer parte das minhas
preocupações.
Em 2001, freqüentei o curso de Filosofia da Matemática, no qual tive a
oportunidade de refletir sobre Matemática sob a visão de vários filósofos.
Esse curso descortinou-me um modo novo de abordar essa ciência e, também,
a

posicionar

histórico-filosoficamente

os

conhecimentos

que

eu

havia

construído.
Até então, esse movimento de superação do dado, tomado aqui como a
Matemática instituída cientificamente, era efetuado na trilha da abertura que
textos/obras de autores fenomenológicos da Filosofia da Educação me
permitiam. A partir de então, minha compreensão abriu-se com a leitura de
outros filósofos como

PLATÃO, ARISTÓTELES, DESCARTES e KANT,

assim como: LEIBNIZ, FREGE, WEYL e muitos outros.
Pude ver minhas preocupações educacionais alinhadas à Filosofia da
Matemática e, principalmente, à Filosofia da Matemática Husserliana, que se
mostrou em sintonia com o que eu buscava, embora ainda como uma pergunta

9

BI CUDO, Mar ia Ap arecid a V igg ian i. O p ré-p red ica tivo na construção do conhecim en to
g eomé tr ico . In : BI CUDO & BO RBA (Orgs). Edu cação matemá tica pesquisa em mo vimen to .
São Pau lo : Cor tez, 2004, p. 80 .
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latente: como acontece a construção do conhecimento matemático formal, não
se perdendo de vista o conhecimento científico que ainda sabe de sua fonte?
Embora houvesse ampliado o campo de leitura e interpretação sobre a
Matemática, ainda assim, a interrogação não se punha proposicionalmente.
Foi preciso vivenciar situações de sala de aula para que a pergunta latente
encontrasse terreno fértil para assumir a forma de interrogação.
Como professora das disciplinas de Álgebra Abstrata e de Educação
Matemática em um curso de Licenciatura em Matemática, pude notar algumas
dificuldades apresentadas pelos alunos. Primeiro, aquelas que se referem ao
entendimento de conceitos algébricos fundamentais como: o que vem a ser
uma variável? Como se referir a uma operação matemática caso não esteja
definida a sua lei de composição? O que é isto: uma operação qualquer? O
que

é

isto:

operações

definidas

em

um

conjunto,

com

determinadas

propriedades definindo uma estrutura? Qual é a matéria desta estrutura? Onde
está sua concretude? Em segundo lugar, as dificuldades relativas ao destaque
das idéias principais de textos e a compreensão dos eixos de interpretação
colocados pelo escritor como guias para fazer-se entendido pelo leitor, quer
seja tratando-se de textos matemáticos, na intenção de apresentar uma
demonstração matemática ou de definir um objeto matemático, quer seja
tratando-se de textos da Educação Matemática, na intenção de suscitar
interpretações. Além disso, os alunos mostravam-se com dificuldades de
perceber os elementos que organizam e compõem uma teoria.
Em resumo, os alunos apresentavam uma dificuldade muito grande “em
entrar no texto”, ou melhor dizendo, em apropriar-se da articulação do texto e
interpretá-lo. Dava-me a impressão de que as palavras e os símbolos não os
tocavam, não os afetavam e que eles se sentiam muito mal com isso, como se
estivessem mutilados, desprovidos de algo que lhes era familiar. O que quero
dizer é que os alunos davam a impressão de terem consciência de que o que
estava sendo dito não era ouvido. Sentiam a presença do outro lado da
paisagem, mas não enxergavam a ponte para sua passagem.
Embora as dificuldades dos alunos constituissem, para mim, como
professora,

uma

grande

preocupação

que

me

levava

a

reformular

constantemente as aulas, a buscar alternativas tanto teóricas quanto práticas,
a bisbilhotar novas bibliografias, não eram elas que me moviam como
8

pesquisadora. As dificuldades são barreiras que se apresentam a todo ser
humano sob diversas maneiras e em diversos contextos. Elas podem sim, ao
serem

superadas,

exercerem

o

papel

de

alavanca

na

construção

do

conhecimento, fortificando-nos.
As dificuldades dos alunos colocavam-me “cara a cara” com a minha
indagação, ou seja, como acontece a superação da experiência negativa no
processo da construção do conhecimento da Matemática. Percebi-me na
perplexidade. Essa constatação iluminou uma possível região de inquérito
coerente com a pergunta latente. A região se abriu para que explicitações
sobre o modo de a superação se dar fossem expressas predicativamente, ou
seja, em um modo de pensar já reflexivo.
Coloca-se, assim, o pano de fundo revelador do foco da minha
perplexidade: dá-se a admiração. Vivo o sentido de abertura, aquele que nos
afasta do pessimismo ingênuo, que nos cega, levando-nos a crer que nada há
de novo sob o sol, que constrói um comportamento negativo diante da
realidade. Ao contrário disto, o sentido de abertura revelou-se-me em uma
atitude receptiva, de disponibilidade, de simpatia. Na atitude da admiração
não há abismos.
Quem ad mira não se dissolve na realidade que admira, nem
esta se desfaz naquele. Pois, bem ao contrário, o que
caracteriza a admiração é o reconhecimento do outro como
outro, e porque eu o reconheço enquanto tal posso admirar-me.
Não se trata de confusão, e sim de um respeito cujas raízes
mergulham em uma inocência ingênua e piedosa. 10

Entendo, então, que a admiração ingênua como afirmação do outro, do
diferente como diferente, revela uma outra característica: a presença de atos
de consciência que se distinguem da experiência do pasmo, que se revela
como um perder-se de si mesmo ou da experiência da surpresa, que desarma e
descontrola. O pasmo e a surpresa, assim como a admiração, estão, segundo
BORNHEIM, ligados ao primeiro despertar da vida consciente, porém os dois
primeiros referem-se tanto a um significado positivo quanto negativo,

10

BO RNH EIM, Ge rd A . In trodu ção ao Filoso fa r – O
e x i s ten c ia is. Op. cit., p. 40 .
9

p en samen to filosó fico em bases

enquanto a admiração refere-se exclusivamente ao que tem uma significação
positiva, afirmativa.
Foi preciso a vivência da admiração para que minha perplexidade se
expusesse, constituindo o ambiente propício para sua formulação. Minha
perplexidade, pontuando o contexto em que se instalou claramente para mim,
mostrava-se em relação ao fato de a Álgebra revelar-se compreensível para
alguns e inatingível para outros. Isto levou-me a questionar O que aconteceu
com aqueles que construíram a Álgebra Abstrata? Penso que deveriam ver
com

clareza

suas

acontecimentos

da

evidências
superação

algébricas.
da

Deveria

experiência

entender

negativa

são

que

os

momentos

especiais para pessoas especiais? Ou, ainda de modo mais restrito, há
momentos exclusivos para pessoas exclusivas?
As informações a respeito da construção do conhecimento algébrico que
circulam nos mais variados meios de comunicação, quer seja no meio
acadêmico-científico da Matemática e da Educação ou até mesmo nos
diálogos informais, na sala dos professores, levaram-me a conjeturar qual
seria o sentido de abstração na construção/produção da álgebra abstrata. É
certo

que

aqui

estou

frente

à

Matemática

entendida como

corpo

de

conhecimento veiculado e validado na civilização do mundo ocidental.
O complexo formado pelas constatações expostas, quando assumido em
sua positividade, sugere perguntas como: de que abstração falamos quando
falamos de Álgebra Abstrata? Existem diferentes modos de abstração no
processo de construção da Álgebra Abstrata? Esse processo não seria somente
aquele concernente ao próprio movimento do pensar que se desenrola em
torno de percepção, abstração, nomeação e tantos outros atos?
Todas estas perguntas, frutos da articulação e da reflexão de vivências e
de estudos sobre Matemática, Filosofia da Matemática e História da Álgebra 11
e mais precisamente da Álgebra Abstrata, aquela que trata das estruturas

11

V er p ar te deste estudo em: K LUTH, V er ilda Sp er id ião. Pesqu isando a construção do
conhecim ento a lgéb r ico: um m ergu lho na h istória . Ana is do V S e min ár io de H is tó r ia d a
Matemá tica, UN ESP, Rio Claro, 2003.
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algébricas 12, constroem a interrogação dessa tese: como se revela o pensar no
movimento da construção do conhecimento das estruturas da Álgebra?
Tendo essa interrogação como norte, minha caminhada vai em direção à
superação da experiência negativa, na construção/produção 13 do conhecimento
das estruturas da Álgebra.
Percebo que meu foco é aquela superação. Intencionalmente, busco
compreendê-la. Esse é o trabalho que proponho. Ao fundo, sempre está minha
postura de educadora. As compreensões e insights que venha obter voltar-seão,

certamente,

para

o

trabalho

de

ensino

e

pesquisa

em

Educação

Matemática.
Os alunos? Foram vitais para ver com clareza minha perplexidade. Os
autores estudados também foram importantes para vislumbrar o caminho.
Agora, compete-me percorrê-lo. No final, espero encontrar a clareira,
conforme a ela HEIDEGGER se refere. Ou seja, esclarecer o modo ou os
modos pelos quais a superação na construção/produção do conhecimento das
estruturas da Álgebra ocorre.

2. A EXPLICITAÇÃO DA INTERROGAÇÃO
O
espírito
crítico
é
pois,
fundamentalmente, pergunta, e qualquer
que seja a sua origem, a pergunta
filosófica move-se sempre dentro de um
profundo sentido afirmativo. A pergunta é
a maneira de o filósofo permanecer aberto
ao mistério.
Gerd A Bornheim

Como se revela o pensar no movimento da construção do conhecimento
das estruturas da Álgebra? O sentido afirmativo da interrogação norteadora

12

V er p a r te d e s t e es tu d o e m: K L U TH , V e r i lda S p e r id ião . Ensa i o /Re senh a: M o d er n a lg eb r a
and Th e Rise of ma thematical Stru tur es. Revista Br asileir a de H istór ia da Ma te má tica –
Vo l. 4, n º 7 ( abr il/2004 – setemb ro /2004).
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clar eado e constru ído . A produ ção envo lv e, de cer to modo, esses aspecto s e se detém no
pro cesso d e ma ter ialização do produ to. A mb os estão in ter lig ados. Confor me exp licação d e
BI CUDO, em sessão de or ien tação.
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aflora já no primeiro movimento interpretativo. Ela toma como dadas, tanto a
existência de estruturas da

álgebra quanto a do pensar. A interrogação

apodera-se de um conhecimento sobre Álgebra, assim como da possibilidade
de um determinado modo de pensar, que constituirão o solo de investigação. É
sobre esse solo que a investigação há que proceder. Portanto, há a
necessidade de explicitar os significados de estruturas da

Álgebra e do

pensar e buscar ir além, efetuando a crítica.
O que são estruturas da Álgebra? Do ponto de vista científico, não há
dúvidas de que a Matemática, essa da ciência do mundo ocidental, é a área
responsável pelo estudo das estruturas da Álgebra, colocando à disposição
dados para a compreensão de sua razão de ser. A fim de manter a coerência no
espaço definidor da interrogação norteadora é, pois, nos textos da ciência
Matemática que se inicia o movimento de significação.
A apresentação das estruturas da Álgebra nos livros de Matemática dá-se
por meio de definições. Espera-se que, lendo-as e

possuindo um prévio

conhecimento de outras definições e teoremas, os significados das estruturas
da Álgebra possam vir à tona, como uma articulação de resultados plenos de
sentido

matemático,

dos

quais

possam

ser

deduzidas

asserções

que

constituirão a teoria num processo lógico-dedutivo, caracterizando-se como o
estudo das estruturas. Esse é o movimento do pensar que se mostra na
construção do conhecimento das estruturas da álgebra nos livros de Álgebra
em geral e, em particular, no livro que vinha sendo adotado no programa da
disciplina de Álgebra Abstrata que eu ministrava.
O procedimento de apresentação utilizado pelos autores que escrevem os
textos dirigidos a possíveis aulas inicia-se com a explicação de uma
definição, seguida de alguns exemplos numéricos ou não numéricos e,
posteriormente, outros encaminhamentos teóricos.
Um exemplo de apresentação:
Grupo
Definição: Seja G um conjunto não-vazio e (x, y ) a x ∗ y uma
lei de composição interna em G. Dizemos que G é um grupo
em
relação
a
essa
lei
se,
e
somente
se,
a) a ∗ (b ∗ c ) = (a ∗ b ) ∗ c, ∀a, b, c ∈ G , isto é, vale a propriedade
associativa;
12

b) existe e ∈ G de maneira que a ∗ e = e ∗ a = a, ∀a ∈ G , ou seja,
existe elemento neutro;
c) todo elemento de G é simetrisável em relação à lei
∀a ∈ G, ∃a'∈ G
tal
que
a ∗ a ' = a '∗a = e .
considerada:
Às vezes, por simplificação de linguagem, diz-se apenas “G é
um grupo” ou fala-se “grupo G “, o que pressupõe,
evidentemente, uma lei de composição interna em G (com as
propriedades citadas) sobre a qual não há nenhuma dúvida. 14

Um exemplo numérico: É fácil verificar que G = {1, -1} é um grupo em
relação

à

multiplicação

usual.

Pois

G

é

um

conjunto

não-vazio,

a

multiplicação está definida em G, vale a associativa, existe 1 ∈ G tal que
∀a ∈ G, a ⋅ 1 = 1.a = a e ∀a ∈ G, ∃a'∈ G tal que a ⋅ a ' = a '⋅a = 1 . Por se tratar de um
conjunto

finito

algumas

dessas

propriedades

podem

ser

facilmente

visualizadas na tabela a seguir.

.

1

-1

1

1.1 = 1

1 . (-1) = (-1)

-1

(-1) . 1 = (-1)

(-1) . (-1) = 1

Uma leitura cuidadosa dessa apresentação leva-nos a perceber uma certa
ambigüidade, pois ao se definir o grupo, tomou-se um conjunto não vazio,
uma lei de composição interna e três propriedades operacionais válidas nesse
conjunto e, ao mesmo tempo, por uma simplificação de linguagem, é afirmado
que o conjunto G com essas condições é um grupo. Essa apresentação pode
dar margens a dúvidas expressas na pergunta: O grupo é o próprio conjunto?
A definição de grupo é tratada de maneira um pouco diferente por
HERNSTEIN em seu livro Tópicos de Álgebra 15. Ele coloca essa definição
interligada, quase como uma conseqüência, ao estudo das composições de
funções no conjunto de aplicações bijetoras A(S) de um conjunto S. Para ele,
um conjunto G forma um grupo.
14

DOMINGUES, H yg ino H. & I EZZI, Gelson. Á lg ebra Mod erna. 3 ª e d . , 2 ª r e i mp r . S ã o
Pau lo : A tu al, 1982, p . 77.
15
HERSTEIN, I . N. Tóp icos d e Á lg ebra. Tr ad. A d a lb e r to P . B er g a ma s co & L . H . Ja c y
Mon teiro. São Pau lo : Po lígono, 1964, p. 30 .
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Definição: Diz-se que um conjunto G de elementos,não vazio,
forma um grupo se em G está definida uma operação binária,
denominada
multiplicação
e
indicada
por
tal
que:
a, b ∈ G
implica
que
a ⋅ b∈G
(fechamento)
(1)

(2) a, b, c ∈ G implica que a ⋅ (b ⋅ c ) = (a.b ).c (lei associativa)
(3) Existe um elemento e ∈ G tal que a ⋅ e = e ⋅ a = a para todo
a ∈ G (existência de um elemento unidade em G)
(4) Para todo a ∈ G existe um elemento a −1 ∈ G tal que
a ⋅ a −1 = a −1 ⋅ a = e (existência de inversos em G) 16

Apesar do autor evidenciar, na apresentação de seu livro, a idéia de que
grupo é um sistema de uma operação, de usar o verbo formar em vez do verbo
ser como o faz DOMINGUES e citar o teorema de Cayley 17, ao definir grupo
abeliano 18 denomina o grupo formado pelo conjunto, com a mesma letra usada
para designar o conjunto. Nesta apresentação percebe-se também uma
ambigüidade expressa na possibilidade da pergunta: Grupo é um sistema de
uma operação ou é o próprio conjunto?
No livro de MAC LANE intitulado Mathematics Form and Function 19,
encontra-se a seguinte definição de grupo:
Um grupo é um conjunto G equipado de três regras:
(i) Uma regra atribuindo a quaisquer dois elementos s, t de G
um elemento st, chamado seu produto, tal que o produto é
associativo, r(st) = (rs)t, todo r, s, t em G.
(ii) Uma regra determinando um elemento e ( a unidade, às
vezes escrito como e = 1) de G tal que, para todo t em G, te = t
(iii) Uma regra atribuindo a cada t em G um elemento t – 1 em G
tal que tt - 1 = e. 20

MAC LANE afirma que essa definição de grupo pode ser vista como uma
definição

de

um grupo

“abstrato”

quando

16

o

G

for

um conjunto

de

Id em, ib idem, p. 31
Teo rema d e Ca yley: Todo grupo é iso morfo a u m subgrupo d e A(S) p ar a u m S
conven ien te. Idem , ib ide m, p . 73.
18
D ef in ição : todo grupo G é d ito abeliano (ou co mu tativo) se p ar a todo a,b per tencen te a
G, a . b = b . a . Id em, ib id em, p . 31.
19
MA C LANE, Saund er s. Ma th ema tic s Fo rm and Fun c tion. New York : Spr ing er Ver lag ,
1986.
20
A g roup is a set G equ ipp ed w ith thr ee ru les, as fo llows: ( i) A ru le assign ing to an y two
e l e me n t s s, t o f G o n ele me n t s t, c al l e d th e ir p r o d u c t, su ch t h a t th e p r o d u c t i s a ssoc i a t iv e,
r ( s t) = ( r s ) t, f o r a l l r , s , t in G. (ii) A ru le assign ing an elemen t e (th e un it, often written as
17
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transformações, pois as transformações esquecem que transformam coisas e
usam somente as propriedades da composição.
O autor exemplifica que um grupo de transformação é grupo e acrescenta
que segundo o teorema de Cayley, a recíproca é verdadeira, todo grupo pode
ser considerado como um grupo de transformação que é um sub-conjunto das
aplicações de um conjunto.
Porém, as transformações não são as únicas origens de grupos, como
visto no exemplo numérico dado acima: o conjunto G = {1, -1}. Neste caso,
segundo a definição do autor, o G é um conjunto e G é um grupo. Além disto,
o produto é comutativo portanto, G é um grupo abeliano.
Vê-se

assim,

que

a

ambigüidade

levantada

inicialmente,

quando

explicitada por MAC LANE, deixa vir à tona a complexidade dos processos
que levam a resultados matemáticos, entendendo aqui a própria definição
como um resultado matemático.
Implicitamente
isomorfismos,

estabelecem-se

criam-se

analogias,

procedimentos.

As

provam-se
conquistas

equivalências,
realizadas

na

Matemática se entrelaçam, produzindo um emaranhado de dependências,
dando a impressão que seus resultados

não aceitam uma outra ordenação e

interpretação que não aquela da lógica-dedutiva que constrói sua teoria, pois
cada conquista projeta-se sobre o conhecimento já construído e posto à
disposição, dando-lhe novas dimensões teóricas.
Em decorrência deste modo de produzir conhecimento, as definições
apresentadas permeiam e deixam-se permear pelos resultados de outros
campos da Matemática, alargando seu espectro e dando margens para que
sejam consideradas como da região algébrica, mas também como um objeto do
corpo de conhecimento da Matemática como um todo.
Esse primeiro levantamento sobre uma estrutura da Álgebra, ainda que
feito somente no âmbito do conhecimento da Matemática (da ciência do
mundo ocidental) e

na dimensão de uma literatura restrita a três livros de

Matemática, explicita a importância de revelar-se a superação da experiência
negativa no processo da construção do conhecimento das estruturas da
Álgebra, pois percebe-se que cada autor de livro faz uma escolha ao definir
e = 1 ) o f G s u c h tha t , f o r a l l t in G . t e = t . ( i i i) A r u l e a s s ig n i n g to e a c h t i n G a n e le me n t t - 1
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grupo. Os autores constroem explicações compactadas e, muitas vezes, são
obrigados a deixar de revelar aspectos ou supô-los conhecidos e talvez mais
do que isto, supô-los entendidos, criando regiões obscuras para aqueles que
não estejam familiarizados com a Matemática.
Ao tomar-se as estruturas da Álgebra como tema dessa tese, não se
pretende esclarecer a complexidade dos processos que levam a resultados
matemáticos, nem tão pouco tem-se a pretensão de pensar o que o matemático
pensou. Tem-se em mente algo mais simples. Pretende-se encontrar no corpo
de conhecimento matemático, mais especificamente no corpo de conhecimento
da Álgebra, uma direção que permita tecer um fio condutor composto de
atividades
ocorrências

matemáticas,
que

se

de

evidências,

mostrem

de

tencionadas

idéias,
à

de

estratégias,

de

construção/produção

do

conhecimento das estruturas da Álgebra.
Numa linguagem metafórica, a tarefa a ser realizada pela pesquisa será
um trabalho de mineiro que explora a mina matemática e que não tem a
pretensão de explorar a mina toda, mas sim, encontrar um filão que expresse
o movimento da construção/produção do conhecimento das estruturas da
Álgebra e que ao expressá-lo possibilite uma explicitação do pensar que nele
se revela.
Em decorrência do exposto, a questão que se coloca nesse momento é: o
que significa pensar?
A palavra pensar é usada no cotidiano em vários sentidos. Ela pode
expressar a busca de alguma idéia, quando por exemplo alguém diz: Ainda
não sei como fazer isto. Estou pensando.
A palavra pensar, além de expressar a busca de idéias ou soluções pode
também ser colocada como algo voluntário e deliberado, quando se afirma por
exemplo: eu não fiz o exercício de física. Eu não queria pensar; Eu não sei o
que vou fazer, e não quero pensar, agora,

sobre isto.

Ou ainda: Não me

incomode, eu quero pensar.
Existem também situações que contextuam o significado de pensar como
uma forma de concentração que se relaciona com o estado físico da pessoa:
Eu fui mal na prova. Eu não conseguia pensar, eu estava com dor de cabeça.

in G su ch that tt - 1 =e. Ide m, ib id em, p . 2 3 .
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Ou como um apelo amoroso de memória na letra da música: Pense em mim,
chore por mim, liga para mim. Não, não liga pra ele.
E, certamente, existem muitos outros significados de pensar impregnados
nos fazeres da cotidianidade que poderiam ser citados.
No dicionário da língua portuguesa 21 a palavra pensar significa: 1.
Formar ou combinar no espírito pensamentos ou idéias; 2. Fazer reflexões;
refletir,

raciocinar;

3)

reflexionar,

meditar;

cismar;

4)

Fazer

tensão,

tencionar, cogitar; 5) estar preocupado, ter cuidado; 6) lembrar-se, imaginar;
7)

avaliar

pelo

raciocínio,

julgar;

8)

tino,

prudência.

Alguns

desses

significados são imediatamente reconhecidos como próximos àqueles da
cotidianidade. Porém, há aqueles que necessitam de maiores esclarecimentos,
como por exemplo: formar ou combinar no espírito pensamentos ou idéias;
fazer tensão, tencionar, cogitar, imaginar, julgar, tino, prudência.
Segundo uma pesquisa feita por CHAUI 22 a palavra pensar procede de um
verbo latino, o verbo pendere, que significa ficar suspenso, suspender, pesar,
examinar, ponderar. Nesse sentido de pendere, pensar é suspender o
julgamento, comparar, avaliar, examinar e ponderar idéias e opiniões,
caracterizando-se mais como uma atividade sobre idéias e opiniões já
existentes do que como criação ou produção de um ponto de vista, de uma
opinião ou do vislumbre de uma idéia.
A autora ainda afirma que nos textos filosóficos escritos em latim são
empregados dois outros verbos para dizer pensar: cogitare e intelligere.
Cogitare significa considerar atentamente e meditar. Pensar, nesse sentido,
quer dizer colocar algo diante de si e considerá-lo atentamente.

Intelligere

significa colher entre, escolher entre, reunir entre vários. Pensar como
intelligere

significa

aprender,

compreender.

Pensar

como

cogitare

e

intelligere aproxima-se das características de atos de produção e criação.
A busca pelos significados da palavra pensar revela dois modos de gerar
pensamentos: aquele da articulação das idéias e opiniões já existentes e
aquele da produção e criação de algo. Pensar, assim compreendido, significa
tornar possível os pensamentos.

21

Novo D icion ár io Aurélio da Língu a Por tugu esa. 2ª ed ição . Rio d e Jan e iro : Nov a
F r o n t e ir a, 1 9 8 6 .
22
CHAUI , Ma r ilen a. Conv ite à Filo so fia. São Pau lo : Á tica, 1994, p. 151-152.
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Para HEIDEGGER, há dois tipos de pensamentos, “cada um justificado e
necessário em seu próprio modo: o pensamento calculador e o pensamento
meditativo.” 23

Para o autor, o pensamento calculador se dá quando conta-se com
condições que são dadas e que são levadas em consideração com a intenção de
servir-se delas para algum propósito específico, seja no ato de planejar,
pesquisar ou organizar.
O pensamento calculador não está fundamentado necessariamente nos
números. Esse pensamento se caracteriza muito mais pela atitude humana
frente aos dados, do que com a natureza dos dados. O pensamento calculador
nunca pára, ele ocorre de um prospecto para o seguinte. Ele nunca recolhe. O
pensamento meditativo é reflexivo e busca compreensão. Ele não tem pressa,
sabe aguardar sua oportunidade com a mesma singeleza que o agricultor
espera o nascimento e amadurecimento da semente.
Assim, o pensamento meditativo não se presta para a realização de
negócios e tem uma aparência de estar acima do alcance da compreensão
comum. Porém, segundo HEIDEGGER o pensamento meditativo não precisa
ter altas pretensões. A meditação pode ser sobre coisas da vida cotidiana ou
sobre aquilo que chama a atenção humana. Cada pessoa segue o caminho do
pensamento meditativo segundo seu modo de ser e de seus horizontes. Isto
porque o homem é um ser pensante, um ser meditativo.
O

autor

adverte

que,

quando

o

homem

coloca-se

a

mercê

dos

pensamentos calculadores, ele põe em risco a autoctonia de suas obras. Isto
quer

dizer

que

as

obras

humanas

poderiam

ganhar

características

imprevisíveis para os próprios seres humanos que a realizam, como por
exemplo, as características que surgem das obras humanas geradas pela
técnica. O autor afirma ainda que a revolução tecnológica
/.../ poderia de tal modo fascinar, enfeitiçar, deslumbrar e
iludir o homem que o pensamento calculador viesse, algum
dia, a ser aceito e praticado como o único modo de pensar. 24

23

HEIDEGGER, Martim. Um d iscurso comemo rativo. Tra d . Ma r i a A p are c id a V ig g i an i
Bicudo . Leopo ld ianv m – r ev ista d e Estudo s e Co mun icações. V X, nº 28, ago s to 1983, p.
21.
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HEIDEGGER não se coloca, em momento algum, contra a técnica e
afirma ser uma miopia considerá-la do mal porém, proclama a necessidade de
seu entendimento, pois ela impõe uma nova relação com as coisas da vida.
Passa-se a encarar o mundo pelo seu lado técnico, causando um encobrimento
das obras humanas e uma debandada do pensar. A debandada do pensar deve
ser entendida no sentido de que o homem não está realizando por inteiro a
arte de pensar. Para o autor a reconquista do pensamento meditativo significa
uma

abertura

para

a

compreensão

das

características

que

advêm

do

pensamento calculador e uma busca à autoctonia das obras humanas. Na obra
de HEIDEGGER
A arte de pensar é dada por um modo extraordinário de sentir e
escutar o silêncio do sentido, nos discursos das realizações.
No pensamento não somos apenas enviados a remissões e
referências. Não está na semântica ou na síntaxe a
originalidade do pensamento. Uma paixão mais originária do
que toda semântica ou qualquer sintaxe, a paixão do sentido,
toma posse de nosso ser e nos faz viajar por dentro do próprio
movimento de referir, de remeter, de enviar. 25

Que modo é esse de pensar que propõe restaurar a autoctonia das obras
humanas buscando seu sentido? Seria esse modo de pensar uma possibilidade
de aproximar-me do modo de ser das estruturas da Álgebra? Seria esse modo
de

pensar

uma

possibilidade

de

restaurar

a

autoctonia

as

estruturas

Algébricas conhecendo suas raízes enquanto objeto da Álgebra

e no

movimento de sua construção/produção? O que significa esse pensar quando
entendido como arte de pensar?
A compreensão desse modo de pensar é buscada em aulas ministradas
pelo filósofo Martin Heidegger no curso de inverno de 1951–52 e no curso de
verão de 1952, na Universidade de Freiburg.
Para Heidegger, a questão o que significa pensar? é abordada na medida
em que pensamos, e que para que esta investigação seja bem sucedida é
necessário que estejamos dispostos a desenvolver o modo meditativo de
pensar. Numa linguagem metafórica, aprender a pensar é como aprender a

24

Id em, ib idem, p . 2 7 .
LEÃO , Emma n u e l Carneiro. Apr e sen ta ção. I n : HEIDDEGER, Ma r tim. S e r e T e m p o.
Trad . Má rcia d e Sá Cavalcan te . 4ª ed. Petrópo les: vozes, 1993, p. 13 .
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nadar. Não se aprende a nadar conhecendo um tratado sobre nadar, só se
aprende a nadar, nadando, saltando na correnteza da água e na correnteza
permanecendo a salvo.
Porém, no momento em que nos entregamos ao aprendizado do pensar,
afirmamos que

estamos dispostos a aprender a pensar, ou seja, exercitar a

arte de pensar. Isto quer dizer que pensar não é algo que possa ser comparado
a um instrumental pronto e acessível, do qual conheço o manejo, do qual
conheço a lógica e a organização.
A razão, o ratio, desdobra-se no pensar. Como ser vivo
racional, o homem precisa poder pensar, se ele quiser. 26

Lembrando que o apelo de HEIDEGGER sobre o pensar é aquele de um
pensar que também contempla pensamentos meditativos e assumindo a
afirmação que a razão surge no pensar

pode-se entender que o homem se

realiza enquanto ser racional na medida em que consegue realizar a arte de
pensar.

Arte que se dá na medida em que o homem queira ficar com o

apreendido, queira ouvir o apreendido, isto é, não soltá-lo da memória e fazer
com

que

o

apreendido

permaneça

em

consideração

possibilitando

o

desabrochar da razão.
O pensável dá-se ao pensar enquanto permaneçe em consideração na rede
tecida pelos interesses, inter-esses, aqui entendidos como sendo ser, sob e
entre as coisas, colocar-se no meio das coisas e permanecer junto a elas.
Aprender significa fazer uma correspondência a tudo aquilo de essencial que
nos foi adjudicado.
Quando se pergunta o que significa pensar? não se pode querer alcançar
uma afirmação conceitual, nem tampouco uma definição do pensar, pois não
se pensa sobre o pensar, permanece-se fora da reflexão que faz do pensar seu
objeto.
O pensar sobre o pensar desdobrou-se no ocidente como
lógica. Ela trouxe um conhecimento particular sobre uma
maneira particular de pensar. /.../ 27
26

“D ie V ernunf t, d ie r atio, en tf altet sich im D e nken . A ls d as vernün ftig e Leb ensw esen
mu ß d er Men sch d enken könn en, wenn er w ill.” HEIDEGGER, Mar tin. Wa s h eiß t D enk en ?
Stu ttg ar t: Reclam, 2001, p. 3 .
20

Este

frutífero

conhecimento

particular

constituiu-se

na

chamada

logística, que passa a ser considerada como a única forma possível de uma
filosofia rigorosa, porque seus resultados e processos garantem uma utilidade
segura na construção do mundo técnico. Esta filosofia do futuro assume o
poder sobre o espírito (der Geist). A logística junta-se à Psicologia Moderna,
à Psicoanálise e à Sociologia formando, como filosofia do futuro, uma união
perfeita. Este discernimento não corresponde ao todo das realizações
humanas. Assim, aprender a pensar não é perder-se em reflexões sobre o
pensar. A luz que surge ao se pensar não vem da lanterna da reflexão. A luz é
própria do todo enigmático que presta-se ao pensar. “O pensar pensa, quando
ele corresponde à dúvida.”

28

HEIDEGGER chama a atenção para determinados julgamentos que são
considerados corretos contanto que correspondam aos fatos. Para análise
desses julgamentos, ele toma as representações e afirma que aceitamos como
correta a representação que atende ao objeto representado, e acrescenta que
“Há muito tempo iguala-se a exatidão da representação com a verdade, isto é, o ser
da verdade determina-se da exatidão da representação.”

29

Existem situações em que temos uma representação exata. Por exemplo,
se digo que hoje é domingo esta afirmação é correta caso ela direcione a
representação na seqüência da semana e encontre o hoje como domingo. A
seqüência é um sinalizador. Porém, existem situações nas quais não temos
sinalizadores, como é o caso da identificação de uma árvore florida no campo.
A nossa representação precisa fixar a direção no objeto. Caso o julgamento
seja incorreto, ou seja, a árvore florida não seja identificada, não se tem a
certeza do que não é verdadeiro. Pode ser que a árvore não esteja florida ou
de que a representação da árvore florida não seja exata. Isto leva a perguntas:
o que é a representação e aonde ela fica? Na cabeça? Na alma? Na
consciência? Assim como surgem perguntas sobre a existência do mundo. A
27

“D a s D enke n üb er d as Denk en h at s ich im Ab end land a ls ‘ Log ik’ en tfa lte t. S ie ha t
b esond er e K enn tn is se üb er ein e besond er e Ar t d es D enk ens zusamme n g ebracht.” Id em,
ib id em, p. 16.
28
“D as Denken d enk t, wenn es d e m Bed enk lichsten en tspr ich t.” Idem , ib id em , p . 1 7 .
29
“Man setzt seit langem d iese Rich tigk eit d e s Vorste llens mit d e r Wahrh e it g leich, d . h.
ma n bestimmt d a s W esen der Wahrheit aus der Rich tigk eit d es Vor s te llens.” Id em,
ib id em, p . 23.
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resposta que parece atender a todos os que da representação se ocuparam é a
de que o mundo é o todo do real enquanto possa ser por nós representado. Isto
leva a crer que o mundo é a minha representação. Segundo HEIDEGGER esta
foi a tônica de todo o pensar dos séculos XIX e XX.
A afirmação o mundo é a minha representação foi tratada por
Schopenhauer 30, em seu trabalho de 1818, Die Welt als Wille und Vorstellung
- O mundo como vontade e representação, como sendo uma sentença que se
iguala aos axiomas de Euclides, por ser uma afirmação que não pode ser
entendida tão logo ouvida, pois ela trata da relação entre ideal e real, ela ata
o mundo que está na cabeça na direção do mundo que está fora da cabeça e
constitui o caráter distinto da filosofia da modernidade. Nessa perspectiva a
existência do mundo está suspensa por um fio, o mundo é, toda vez, a
consciência na qual ele está inserido.
Pelo fato de a filosofia não ter encontrado uma unidade sobre a questão
da representação, as especulações filosóficas são abandonadas pelas áreas
afins como as da Psicologia e Fisiologia ao estudarem como as representações
se dão em seres vivos. Os pesquisadores adotam os procedimentos científicos
da modernidade impulsionados pela vontade que lança o ser humano para a
frente, para o futuro a qualquer custo, mesmo que seja preciso romper com as
raízes.
O questionamento heideggeriano sobre o que são as representações não
pretende fixar-se nas idéias postas pela ciência moderna nem tampouco saber
melhor daquilo que a ciência conhece. O que se pretende ao propor a Arte de
Pensar é despertar o que diz respeito à relação homem–mundo e que se
encontra encoberto no âmbito da ciência moderna. Portanto, pretende-se aqui
ficar fora do pensamento científico moderno. Pretende-se pô-lo em epoché.
HEIDEGGER afirma:
Nós estamos fora da ciência. Nós estamos em vez disto, por
exemplo, frente a uma árvore – e a árvore está na nossa frente.
Ela se apresenta para nós. A árvore e nós apresentamo-nos uns
aos outros, quando a árvore ali está e nós estamos em sua
frente. Nesta relação de um para o outro e um frente ao outro,

30

Cit. por H EID EGGER, Mar tin. Was h e iß t D en ke n? op. cit., p . 24.
22

são e estão a árvore e nós. Esta apresentação não se trata de
representação, que em nossa cabeça vibra. 31

Sem

dúvida,

ao

assumir

a

postura

heideggeriana,

que

é

a

fenomenológica, escapa-se do distrito da ciência natural pois, quando se está
frente à árvore, não se é só cabeça, só mente, nem tampouco a árvore é só
flor, só tronco, nem se está só sem mundo e sem os outros com quem se é (e
está) no mundo.
As ciências da Física, Psicologia e Fisiologia quando orientadas pela
Filosofia das Ciências, aquela que ao projetar-se para o futuro esquece o
passado, não tomam nenhuma árvore como verdadeira e real, ao contrário,
tomam-na como um vazio, como um esquema, porém, ao colocarmo-nos frente
ao mundo o deixamos onde ele sempre esteve e está, tornando possível a
apresentação do mundo ao homem e do homem ao mundo, ocorrendo a relação
intencional homem-mundo que constitui um solo, o Lebenswelt 32, que pode
revelar aquilo que ainda não se sabe sobre o mundo e o homem.
Nessa perspectiva, o horizonte do significado do pensar no movimento
da construção das estruturas da Álgebra se modifica. Ele extrapola o distrito
do pensar matemático científico instituído no modo de ciência da civilização
ocidental, pois sabe-se que o pensar não se dá independente daquilo que se
pensa, daquele que pensa, dos outros que pensam, e nem tão pouco é uma
reflexão sobre o que está instituído segundo determinadas categorias.
Pensar, como Arte de Pensar, é, desde o início, um movimento que
ocorre naqueles que pensam na presença e na permanência do pensável.
Pensar as estruturas da Álgebra, nessa perspectiva, não significa pensar as
estruturas melhor do que os matemáticos a pensam ou pensaram, mas buscar

31

“W ir s tehe n aus s erhalb der W iss en sch af t. W ir s teh en s ta tt d e sse n z.b . vor e in e m
b lüh enden Bau m – u nd d er Bau m steh t vor uns. Er stellt sich un s vor. Der Bau m und wir
stellen uns einand er vor, indem d e r Bau m d a steh t und w ir ih m g e genüb er steh en. In d ie
Beziehung zu einand er-vor einand er g estellt, sind der Bau m und w ir. Be i d iesem Vor s te llen
h andelt es sich also nich t u m ‘Vor stellung en’, d ie in un ser e m Kopf h eru ms chw irr en. ”
Id em, ib id em, p . 2 5 .
32
Sobr e L eb en swe lt, mundo-v id a, v er KLU TH, Ver ilda Sper id ião. A Rede de S ign ificados:
Iman ência e Tran scend ência: a Red e d e S ign ificação. In : BI CUDO, Ma r ia Apar ecida
V igg i an i. Fenomeno logia – Con fron tos e Avanços. São Pau lo : Cor tez, 2000. L eb en sw e l t
a p r e s en ta- se co mo u ma p r i me i r a d e t er mi n a ç ão i n ten c io n a l e m b u sc a d o con c eito ; é o so lo
no qu al toda exper iên cia acon tece.
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aquilo que ainda não se esclareceu do pensável que se mostra ao se defrontar
com o movimento de sua construção/produção.
Para que tal intento seja realizado é preciso que as estruturas da Álgebra
se apresentem como um todo e encontrem aqueles que a tomem em sua
totalidade. Junto a este espetáculo, pano de fundo dessa pesquisa, que não se
dá

sem

espectador,

movimento

da

poder-se-á

construção

do

vislumbrar
conhecimento

o

fenômeno
da

do

estrutura

pensar
da

no

álgebra,

indagando pela sua estrutura e pelas relações que o constituem, explicitando o
seu acontecer e seu modo de ser.
O grande desafio imposto pela interrogação norteadora da pesquisa é que
o espetáculo tem que acontecer e que esse acontecer possa exprimir e
legitimar as estruturas da Álgebra no movimento de sua construção/produção.
Para tanto, as estruturas da Álgebra, historicamente construídas, têm que se
fazer presentes, darem-se como pensável à pesquisadora, para que a luz do
pensável ao ser pensado ilumine. É preciso reconstruir a realeza (autoctonia)
das estruturas da Álgebra no caminhar investigativo. A necessidade da
reconstrução impõe a busca de procedimentos.
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Capítulo II

PROCEDIMENTOS E SEUS FUNDAMENTOS
O mundo é o acontecimento apropriador
de clareira e iluminação. O iluminar
claro, que pensa o sentido e reúne com
concentração e recolhimento, o iluminar
que conduz para o livre, esse iluminar é
um descobrir.
Martin Heidegger

O procedimento de uma investigação pode ser entendido como um modo
de proceder. A prática desse modo de proceder pode vir a ser um método,
passível de ser reproduzido no deslanchar da pesquisa. Assim, qualquer que
seja o modo de proceder do pesquisador, nele está sempre presente o gérmen
de uma técnica.
A técnica é usualmente entendida como um conjunto de regras que
determinam um procedimento a ser executado. Assim, ao se questionar a
técnica tem-se duas respostas imediatas: “Uma diz: técnica é meio para um fim.
A outra diz: técnica é uma atividade do homem.” 33 Nessas afirmações pode-se

notar

tanto

as

características

instrumentais

da

técnica,

quanto

suas

características antropológicas que, ao serem consideradas, expõem os limites
de tudo que é técnico. Segundo HEIDEGGER, a técnica não é igual a sua
essência,

ou

seja,

as

suas

características

básicas

e

a

determinação

instrumental da técnica não mostram essas características. Ela propicia a
constatação do certo e do exato,

sem que necessite, previamente, clarear o

que constitui o cerne de seu modo de ser.

33

H EIDEGGER, Ma r tin . E n sa io s e C o n fe r ênc ia s. Trad . E mma n u e l Carn e iro L e ão, G ilv an
Fog e l, Mar cia Sá Cavalc an te Schubach . Petrópo lis: Vozes, 2002 , p. 11.
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Sabendo-se que a técnica é um meio e que “um meio é aquilo pelo que se
faz e obtém alguma coisa” 34, tem-se que admitir o surgimento de alguma coisa

pela técnica.

Isto quer dizer que a técnica deixa chegar à vigência o que

ainda não vigora. Pode-se, então, afirmar que a técnica não é um simples
meio. Para HEIDEGGER a técnica é uma forma de fazer surgir.
Era outro o lavradio que o lavrador dispunha outrora, quando
dis-por ainda significava lavrar, isto é, cultivar e proteger. A
lavra do lavrador não desafiava o lavradio. Na semeadura,
apenas confiava a semente às forças do crescimento,
encobrindo-a para seu desenvolvimento. Hoje em dia, uma
outra posição também absorveu a lavra do campo, a saber, a
posição que dispõe da natureza. E dela dispõe, no sentido de
uma exploração. A agricultura tornou-se indústria motorizada
de alimentação. 35

No mundo moderno, as coisas produzidas pela técnica tornam-se
disponíveis, significando muito mais do que mera provisão. Há um radical
pensar logístico fazendo surgir, segundo DAVIS & HERSH 36, o mundo
estocástico, regido por um sistema de elementos práticos e teóricos,
filosóficos e metodológicos, nos quais a incerteza, herança do pensar
cartesiano, é o aspecto dominante.
As estratégias das companhias de seguro, bem como as dos
fundos de previdência social, são postuladas com base em
noções aleatórias. As votações, as amostragens, as prévias
eleitorais,
as
provas
acadêmicas,
que
constituem
empreendimentos de grande vulto, são baseadas em noções
estocásticas. 37

Vê-se assim que a técnica pode desencadear produções que não mais se
reduzem ao mero fazer do homem. O homem já se encontra à disposição dos
descobrimentos quando se utiliza da técnica. Mais ainda, o homem pode
reduzir-se apenas a dispor a disponibilidade, ir reproduzindo como um
autômato.
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Constata-se que nos procedimentos está sempre presente a técnica e que
o desconhecimento das características fundantes do procedimento fazem com
que a utilização da técnica seja realizada de modo quase inconsciente
assumindo seus constructos, de modo natural, sem questionar suas entranhas.
Ao projetar-se para o procedimento de pesquisa as constatações sobre a
técnica que afirmam a existência do risco de deixar-se vir à vigência algo, do
qual não se sabe nada ou quase nada do seu surgimento, o conhecimento dos
fundantes do procedimento de pesquisa torna-se imprescindível para aqueles
que querem ver com mais nitidez os constructos gerados pelas suas pesquisas.
A pesquisa que assume esse compromisso de entendimento deve
interrogar seu procedimento em seus princípios e em seu primado a fim de
construir uma compreensão abrangente das possibilidades abertas pela
pesquisa. Nesse panorama, a pesquisa assume uma atitude filosófica frente a
seu procedimento. O pesquisar transforma-se em um filosofar.

1. SOBRE A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA
Esse panorama de pesquisa, ora vislumbrado, constitui-se em uma
diretriz

para

a

escolha

do

procedimento

da

pesquisa

norteada

pela

interrogação: como se revela o pensar no movimento da construção do
conhecimento das estruturas da Álgebra? Essa pesquisa processar-se-á
segundo uma hermenêutica filosófica, conforme explicitada por GADAMER 38.
“A analítica temporal da existência (Dasein) humana, que
Heidegger desenvolveu, penso eu, mostrou de maneira
convincente que a compreensão não é um modo de ser, entre
outros modos de comportamento do sujeito, mas o modo de ser
da própria pré-sença (Dasein). O conceito “hermenêutica” foi
empregado, aqui, neste sentido. Ele designa a mobilidade
fundamental da pré-sença, a qual perfaz sua finitude e
historicidade, e a partir daí abrange o todo de sua experiência
de mundo. Que o movimento da compreensão seja abrangente e
universal, não é uma arbitrariedade ou uma extrapolação
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construtiva de um aspecto unilateral, mas está, antes, na
natureza da própria coisa.” 39

GADAMER realiza uma investigação fenomenológica que coloca em
epoché os fenômenos compreensão e a maneira de interpretar
historicamente.

expressas

Como fruto dessa análise tem-se uma conceituação de

compreensão e interpretação corretas na medida em que sejam coerentes com
a natureza da presença 40 e uma reconceituação da tradição.
A tradição outrora entendida como um entrave para a interpretação de
textos e obras, converte-se em experiência veiculada pela linguagem,
possibilitando a compreensão/interpretação das obras humanas, no modo de
proceder no âmbito do círculo hermenêutico gadameriano que se dá na
estrutura da pergunta e da resposta constituindo aquilo que o autor chama de
autêntica conversação, que tem como pano de fundo o modo de ser das
presenças. Essas idéias serão explicitadas no decorrer desse capítulo.
Vislumbra-se,

nessa

obra,

duas

vertentes

que

encaminham

o

procedimento a ser desenvolvido por essa pesquisa. Aquela que diz da
tradição enquanto experiência, portanto, presença em mobilidade; e, aquela
que diz do modo de se aproximar da obra humana quando se quer
compreendê-la e interpretá-la, que é o modo interrogativo entrelaçado com a
possibilidade da resposta. Segundo BICUDO:
Interrogar o que é dito no texto, interrogar o tema, passa por
um trabalho hermenêutico que visa tirar do obscuro a
experiência primária homem/mundo, as formas de elas serem
39
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expressas lingüisticamente, os recursos usados pela mente
humana e que estão à disposição do contexto histórico e social
(tradição), carregados de significados ideológicos e já
padronizados pela sociedade, os quais, por si, obscurecem ou
modificam (roubam) o sentido daquela experiência de que o
texto fala. 41

A hermenêutica, quando tomada do ponto de vista filosófico, não está
sendo entendida como uma doutrina de métodos e técnicas das Ciências do
Espírito, e nem tampouco assumida em seu comportamento prático ao exercer
o papel de hermenêutica teológica e de hermenêutica jurídica, pois, há muito,
a problemática posta pela hermenêutica vem forçando os limites impostos
pelo conceito metodológico das ciências, levantando questões tais como: o
que é conhecimento científico? E qual é a verdade que ele promove?
O estudo do fenômeno da hermenêutica, realizado por GADAMER, a
partir da tradição histórica, procura reconhecer nele uma experiência da
verdade, explicitado pelo autor como uma experiência da presença, que seja
ela própria uma forma de filosofar.
GADAMER afirma que, para que se possa refletir sobre o que é verdade
nas Ciências do Espírito, é preciso haver um esforço, no sentido de entender o
universo da compreensão, procurando construir um novo relacionamento com
os conceitos que a própria Ciência do Espírito utiliza. Ele descreve o sentido
de suas investigações como sendo a busca do que é comum a todas as
maneiras de compreender e pretende
/.../ mostrar que a compreensão jamais é um co mportamento
subjetivo frente a um “objeto” dado, mas frente à história
efeitual, e isto significa, pertence ao ser daquilo que é
compreendido./.../
Toda
re-produção
é
imediatamente
interpretação, e quer ser correta enquanto tal. Neste sentido,
ela também é “compreensão.” 42

Assim, quando esta pesquisa tem a intenção de reconstruir a realeza
(autoctonia) das estruturas da Álgebra, tem-se à frente uma proposta de
reprodução que é interpretação e compreensão, ao buscar inspiração no modo
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da hermenêutica filosófica de Gadamer. A reflexão gadameriana realiza um
passeio nos meandros da história da hermenêutica, que assume o conceito
cunhado por HEIDEGGER de ser a compreensão uma característica da
presença, que abarca o caráter de projeto da compreensão e de futuro da
presença e que delineia sua historicidade possibilitando o colher “do comum”
das maneiras de se compreender e interpretar.
GADAMER inicia sua análise na pré-história da hermenêutica romântica,
quando a doutrina da arte de compreender e interpretar havia se desenvolvido
em dois diferentes caminhos: o teológico e o filológico. A hermenêutica
teológica é estimulada pelo fato de que os reformistas não viam a necessidade
da tradição cristã para a compreensão adequada da Sagrada Escritura, e a
hermenêutica filológica é estimulada porque a literatura clássica, por ter um
conteúdo de formação humana, sofria influência direta do mundo cristão e
dele queria se desvincular.
Ambas tratavam de descobrir o sentido original dos textos e para isto era
necessário aprender línguas “mães”, como o grego e o hebreu, assim como
aperfeiçoar o latim. Segundo Palmer 43, interpretar, em hermenêutica, teve,
desde sua origem, o significado de dizer, explicar e traduzir.
Na hermenêutica teológica, LUTERO e seus seguidores transferem um
velho conhecimento da retórica antiga, a relação circular do todo e das partes,
ao procedimento da compreensão. A relação tornou-se, para eles, um princípio
fundamental e geral que todos os aspectos individuais de um texto devem ser
compreendidos a partir do contexto, do conjunto e a partir do sentido unitário
para o qual o todo está orientado. Para eles, a Bíblia era a unidade, assim,
todos os outros textos deveriam ser interpretados segundo seu sentido.
Já na hermenêutica filológica o princípio fundamental era o de
compreender o texto a partir dele mesmo. Somente no século XVIII é que foi
reconhecido

que

para

compreender

adequadamente

a

Escritura

seria

necessário reconhecer a diversidade de seus autores e abandonar a unidade
dogmática de um padrão. A partir daí, segundo GADAMER, a interpretação
não mais se limita a aspectos gramaticais, mas também abrange aspectos
históricos.
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O velho princípio interpretativo de compreender o individual a
partir do todo já não podia reportar-se nem limitar-se à
unanimidade dogmática do cânon, mas dirigia-se à abrangência
conjuntural da realidade histórica, a cuja totalidade pertence
cada documento individual. 44

A partir daí não existem mais diferenças entre a interpretação de textos
sagrados e profanos. Há, então, uma hermenêutica elevada ao significado de
um órganon histórico. Ela passa a ser considerada como a arte da
interpretação correta das fontes históricas escritas, fazendo parte das
atividades da historiografia, que interpretava cada frase da fonte a partir de
seu contexto. Segundo GADAMER, a compreensão era tomada como uma
doutrina da arte a serviço da praxis do filólogo ou do teólogo.
Com

o

desenvolvimento

SCHLEIERMACHER,

que

busca

da

ciência

encontrar

hermenêutica

fundamentação

teórica

de
do

procedimento comum do teólogo e do filólogo, transcendendo os interesses e
buscando a compreensão do pensamento, é que o ponto central e nevrálgico da
hermenêutica se mostra: a compreensão. É ela então que se converte em
problema, pois SCHLEIERMACHER desloca a unidade da hermenêutica. Ele
/.../ não busca a unidade da hermenêutica na unidade de
conteúdo da tradição, a que se deve aplicar a compreensão,
mas a procura, à margem de todas especificidades de conteúdo,
na unidade de um procedimento que nem sequer é diferenciada
pelo modo como as idéias foram transmitidas, se por escrito ou
oralmente, se numa língua estranha ou na própria e
contemporânea. O esforço da compreensão tem lugar cada vez
que
não
se
dá
uma
compreensão
imediata
e
correspondentemente cada vez que se tem de contar com a
possibilidade de um mal-entendido. 45

Desta forma, SCHLEIERMACHER transforma o sentido da estranheza,
como sendo algo a ser superado pela hermenêutica, expandindo sua tarefa na
direção

do

diálogo

significativo,

pois

43

a

estranheza

está

ligada

à
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individualidade do tu. Segundo ESPÓSITO 46, a tarefa da hermenêutica em
SCHLEIERMACHER, será a de transcender a linguagem e aproximar-se do
pensamento do autor. Isso provoca um abandono gradativo da concepção de
identidade entre pensamento e linguagem. O fundamento último de toda a
compreensão será, portanto, sempre um ato divinatório da índole possibilitada
pela vinculação de todas as individualidades, dando origem ao método.
Cada qual traz em si um mínimo de cada um dos demais, e isso
estimula a adivinhação por comparação consigo mesmo. 47

O método da compreensão terá como meta tanto o que for comum a
todos, por comparação, quanto o peculiar de cada um por adivinhação. Para
SCHLEIERMACHER nada do que se deva interpretar pode ser compreendido
em um só golpe, certificando-se, assim, que se aprende a compreender em um
movimento circular, o que o leva a postular a importância de compreender um
autor melhor do que ele próprio ter-se-ia compreendido, ganhando um plus de
conhecimento e chegando a compreender a intenção inconsciente do autor.
Segundo GADAMER, a hermenêutica de SCHLEIERMACHER abrange a
arte

da

interpretação

gramatical

e

psicológica.

A

extensão

de

seus

pensamentos leva à idéia da superioridade do intérprete sobre o seu objeto,
assim, os textos são considerados como puros fenômenos de expressão à
margem

da

sua

pretensão

de

verdade.

Na

hermenêutica

de

SCHLEIERMACHER, a obscuridade da história não causa problema, o que
causa problema é a obscuridade do tu.
Para GADAMER é espantoso o fato de que os historiadores tenham-se
apoiado nos trabalhos de SCHLEIERMACHER, chamados por ele de teoria
romântica da individualidade, pois a meta maior dos historiadores não é a
compreensão de um texto isolado, mas a compreensão da totalidade dos nexos
da história da humanidade. GADAMER encontra uma resposta a esta questão
nas articulações propostas por DILTHEY que realiza a transferência da
hermenêutica para a historiografia.
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Dilthey /.../ toma conscientemente a hermenêutica romântica e
a amplia até fazer dela uma historiografia e até uma teoria do
conhecimento das ciências do espírito. A análise lógica de
Dilthey do conceito do nexo na história representa, segundo a
questão em causa, a aplicação do princípio hermenêutico,
segundo o qual as partes individuais de um texto só podem ser
entendidas a partir do todo, e este somente a partir daquelas,
sobre o mundo da história. Não somente as fontes chegam a
nós como textos, mas também a realidade histórica é em si u m
texto que deve ser compreendido. 48

Tanto a compreensão da história universal quanto a compreensão do tu,
podem ser consideradas como a compreensão de uma individualidade estranha
que deve ser julgada a partir de suas peculiaridades, seus conceitos,
paradigmas, etc., porém, apesar disso, também pode ser compreendida nas
suas igualdades, porque o eu e o tu são momentos da mesma vida. Assim, as
ciências históricas somente continuam o pensamento iniciado na experiência
da vida. Seu ponto de partida é a significância de determinadas vivências que
fundamentam o nexo da vida, tal como ele se oferece ao indivíduo e pode ser
revivido e compreendido no conhecimento biográfico de outros indivíduos. Na
análise de GADAMER, os argumentos de DILTHEY tratam do viver e do
reviver do indivíduo. Ele desenvolve o modo como o indivíduo apreende um
contexto vital a partir do qual procura construir conceitos capazes de
sustentar o contexto histórico e seu conhecimento. “Ele dava razão à escola
histórica em que não existe um sujeito geral, mas somente indivíduos históricos” 49.

Os conceitos, construídos por ele, são conceitos vitais que diferem dos
da Ciência Natural, que lidam com sujeitos lógicos, pois permanecem em seus
conceitos a identidade de consciência e objeto. Seria então preciso construir a
fundamentação epistemológica das Ciências do Espírito que as interligassem
com o vivido. Para tanto, DILTHEY procura diferenciar desde o início as
relações do mundo espiritual das relações causais no nexo da natureza.
Segundo GADAMER, DILTHEY se apóia no trabalho inicial de HUSSERL,
Investigações Lógicas, e distingue o nexo estrutural, o nexo das relações

48
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internas, o qual DILTHEY chamou de significado, do nexo causal, sem
contudo atentar para o fato de que em HUSSERL.
/.../ toda consciência é consciência de algo; todo
comportamento é comportamento para com algo. O para quê
(wozu) dessa intencionalidade, o objeto intencional, não é para
Husserl um componente psíquico real, mas uma unidade ideal,
um intencionado (Gemeinstes) como tal. Neste sentido,
Husserl tinha defendido na primeira investigação lógica o
conceito
de
um
significado
ideal-unitário
face
aos
preconceitos do psicologismo lógico. 50

O que se pode compreender da hermenêutica proposta por DILTHEY, em
termos do velho princípio, a relação circular entre o todo e as partes, é que
ele toma a teoria da estrutura que constrói sua unidade a partir de seu próprio
centro, para explicar o fato de que se compreende um nexo estrutural a partir
de seu centro, que também atende às exigências do pensamento histórico de
compreender cada época histórica a partir de si própria e de não a medir com
o padrão de um presente estranho a ela. A partir de um núcleo pode-se, então,
construir um conhecimento histórico universal. Assim, o mundo histórico é
pensado como um texto a ser decifrado. A hermenêutica passa a ser mais do
que um instrumento. “É o medium universal da consciência histórica, para a qual
não existe nenhum outro conhecimento da verdade do que compreender a expressão
e, na expressão, a vida.” 51

Na análise de GADAMER, DILTHEY não menosprezou a significação da
experiência da vida, tanto individual quanto universal, porém o individual e o
universal são determinados de maneira privada, a partir de seus próprios
centros e mediante uma indução não-metódica, demonstrando a busca
incessante de uma descrição adequada da experiência no seio das Ciências do
Espírito e da objetividade que se pode alcançar com elas. Havia, portanto, a
ausência de uma sustentação epistemológica no trabalho de DILTHEY que
tecesse o “entre” do individual com o universal.
A crítica geral filosófica da época recai sobre o imediatamente dado, não
só com relação ao trabalho de DILTHEY, mas também com o trabalho de
HUSSERL, Idéias I de 1913. O que estava sendo realmente questionado, era o
50
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solipsismo 52 detectado nas idéias apresentadas nas obras destes pensadores.
As idéias fenomenológicas desvencilham-se lentamente desse julgamento,
com o aprofundamento do pensamento husserliano, realizado tanto por
HUSSERL, cujo tema de pesquisa era a vida e que se torna absolutamente
claro somente em Idéias II, publicado em 1952, quanto por HEIDEGGER,
cujo tema de pesquisa era o ser, na obra intitulada Ser e Tempo, publicada em
1927.
GADAMER vislumbra um elo 53 entre as obras de HEIDEGGER e
HUSSERL

e

afirma

intencionalidade,

que

como

HEIDEGGER

entendida

no

engajou-se
âmbito

da

na

investigação

da

Fenomenologia

de

HUSSERL 54 e pode, assim, tornar consciente
/.../ de maneira geral, a radical exigência que se coloca ao
pensamento em virtude da inadequação do conceito de
substância para o ser e o conhecimento histórico. 55

O

projeto

de

HEIDEGGER

de

uma

fenomenologia

hermenêutica

intitulada de hermenêutica da facticidade descreve a existência como
facticidade da presença. Ela não é passível de fundamentação nem tampouco
de dedução. Ela deve ser a base de todo o questionamento fenomenológico,
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pois ela é ser ao existir. Desta forma, HEIDEGGER estabelece a diferença
entre ser e ente, pois para ele o ser do ente não é outro ente.
Segundo GADAMER “A tese de Heidegger era: o próprio ser é tempo. Com
isso ele rompe todo o subjetivismo da mais recente filosofia” 56, aquela impregnada

do solipsismo. Como HEIDEGGER trata da facticidade que era apontada por
algumas correntes como um problema central do historicismo, pode-se, então,
dizer que a ontologia fundamental heideggeriana tinha como pano de fundo o
problema da história. Com isso, a diferenciação entre Ciências do Espírito e
Ciências Naturais já não faz sentido, pois
Compreender /.../ é a forma originária de realização da presença, que é ser no mundo. Antes de toda diferenciação da
compreensão nas diversas direções do interesse pragmático ou
teórico, a compreensão é o modo de ser da pré-sença, na
medida em que é poder-ser e “possibilidade”. 57

A compreensão e a interpretação só se realizam frente à totalidade da
estrutura existencial, quer seja no caso do conhecedor ter a intenção de
interpretar “o que aí está” ou de extrair das fontes “como realmente foi”.
HEIDEGGER tinha como intenção desenvolver a ontologia da pré-estrutura da
compreensão, a estrutura da presença. Para tanto, ele se aprofundou na
problemática da hermenêutica e das questões históricas. Ele deriva a estrutura
circular da compreensão a partir da temporalidade da presença. Isto acarreta
um novo e fundamental sentido à estrutura circular. Como HEIDEGGER
mesmo afirma:
O círculo não deve ser degradado a círculo vicioso, mesmo que
este seja tolerado. Nele vela uma possibilidade positiva do
conhecimento mais originário, que, evidentemente, só será
compreendido de modo adequado, quando a interpretação
compreendeu que sua tarefa primeira, constante e última
permanece sendo a de não receber de antemão, por meio de
uma “feliz idéia” ou por meio de conceitos populares, nem a
posição prévia, nem a visão prévia, nem a concepção prévia
(Vorhabe, Vorsicht, Vorbegriff), mas em assegurar o tema
científico na elaboração desses conceitos a partir da coisa, ela
mesma. 58
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O círculo descrito por HEIDEGGER tem um sentido ôntico e toda
interpretação correta projeta-se contra arbitrariedades e orienta sua vista “às
coisas mesmas”. Portanto, compreender um texto é sempre projetar-se e, no
surgir de um primeiro sentido no texto, o intérprete prelinear um sentido todo.
A tarefa da compreensão é a de elaborar projetos corretos e apropriados às
coisas, que por serem projetos são antecipações que se devem confirmar nas
coisas. Sendo assim, a compreensão atinge sua possibilidade maior de ser
quando as condições prévias com as quais se inicia não são arbitrárias.
Tem-se, assim, uma nova postura frente à tradição presente no texto. Já
não é mais necessário assegurar-se contra a tradição, mas manter afastado
tudo o que possa impedir de compreendê-la a partir da própria coisa, como os
preconceitos que não são percebidos e que não se tornam conscientes. Nesta
visão, os preconceitos não são por si só, necessariamente, positivos ou
negativos. Ao contrário, é por meio dos preconceitos fundamentais e
sustentadores que se realiza o sentido do pertencer, constituinte da tradição
do transmitido.
O tempo já não é mais, primariamente, um abismo a ser
transposto porque divide e distancia, mas é, na verdade, o
fundamento que sustenta o acontecer, onde a atualidade finca
suas raízes. A distância de tempo não é, por conseguinte, algo
que tenha que ser superado. Esta era, antes, a pressuposição
ingênua do historicismo, ou seja, que era preciso deslocar-se
ao espírito da época, pensar segundo seus conceitos e
representações em vez de pensar segundo os próprios, e
somente assim se poderia alcançar a objetividade histórica. Na
verdade trata-se de reconhecer a distância de tempo como
possibilidade positiva e produtiva do compreender. Não é um
abismo devorador, mas está preenchido pela continuidade da
herança histórica e da tradição, a cuja luz nos é mostrado o
transmitido. Não será exagero, se falarmos aqui de uma
genuína produtividade do acontecer. 59

A distância não atrapalha, ela permite a expressão do sentido de alguma
coisa que não está contida em um único texto, em uma única época histórica e
permite distinguir os preconceitos fundamentais e sustentadores. A realização
desta distinção é uma tarefa hermenêutica. Ela se efetua à medida que os
59
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preconceitos daquele que compreende tornem-se conscientes e sejam postos
em suspensão. Pôr em suspensão significa seguir a estrutura da pergunta, que
abre e mantém aberta as possibilidades. Nesta perspectiva, o pensamento
histórico tem que pensar ao mesmo tempo a sua própria historicidade. O
objeto histórico é uma relação constituída tanto da realidade histórica como
da

realidade

do

compreender

histórico.

Portanto,

uma

hermenêutica

apropriada ao objeto em questão deve desvelar, na própria compreensão, a
realidade da história.
A realidade da história se dá pelos interesses que não se restringem aos
fenômenos históricos e as obras transmitidas, mas também ao efeito dos
mesmos na história. Os efeitos são geralmente considerados como um mero
complemento

do

questionamento

histórico.

Suas

análises

são

tecidas

paralelamente à compreensão dos fenômenos. Porém
Quando se quer compreender um fenômeno histórico a partir
da distância histórica que determina nossa situação
hermenêutica como um todo, encontramo-nos sempre sob o
efeito dessa história efeitual. 60

A história efeitual fixa antecipadamente o que se mostra como objeto de
investigação, podendo obscurecer a verdade, o sentido deste fenômeno.
Assim, sempre que uma obra, uma tradição, tiver que sair da obscuridade, dáse a necessidade da consciência da história efeitual, que é, em primeria
análise, consciência da situação hermenêutica, e a exigência do seu
questionamento.
Para GADAMER a consciência da história efeitual tem a estrutura da
experiência, e se dá na unidade de saber e efeito. Ao realizar-se uma
experiência com um objeto, não se tem noção nítida das coisas, e desta
negatividade é que se adquire um saber abrangente. Isto quer dizer que a
experiência que vivemos transforma o nosso saber, a tal ponto que não é
possível passarmos duas vezes pela mesma experiência. Dizer ter passado por
uma experiência é dizer que a vivemos. Deste modo, aquilo que antes era
inesperado agora é previsto, originando o efeitual. Pode-se, então, dizer que
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compreensão é uma forma de efeito. A essa estrutura de experiência,
GADAMER dá o nome de dialética.
Aquele que experimenta se torna consciente de sua
experiência, torna-se um experimentador: ganhou um novo
horizonte dentro do qual algo pode converter-se para ele em
experiência. 61

Como experimentador, ou melhor dizendo, experienciador, o homem
toma consciência de sua finitude, ele encontra seu limite no poder fazer e na
razão planificadora. A autêntica experiência é, assim, experiência da própria
historicidade que para alcançar a autenticidade terá que refletir a estrutura
geral da experiência, aquilo que tem a ver com a tradição. No entanto, a
tradição não é um acontecer que se possa conhecer pela experiência direta, ela
é linguagem e fala por si mesma.
/.../ Estamos convencidos de que a compreensão da tradição
não entende o texto transmitido como a manifestação vital de
um tu, mas como um conteúdo de sentido, desvinculado de
toda atadura para com os que opinam, para com o eu e o tu. Ao
mesmo tempo, o comportamento com relação ao tu e ao sentido
da experiência que nele tem lugar tem que poder servir à
análise da experiência hermenêutica; pois também a tradição é
um verdadeiro companheiro de comunicação, ao qual estamos
vinculados como o está o eu e o tu. 62

Portanto, a consciência histórica, que quer compreender a tradição, não
pode deixar-se levar pela maneira metódica e crítica da pesquisa que se
aproxima das fontes, como se elas fossem um escudo de proteção dos seus
próprios juízos e pré-conceitos. É preciso que se pense também a própria
historicidade, caracterizando-se, portanto, como consciência da história
efeitual, cujo correlato na experiência do tu é experenciar o tu como tu, não
desconsiderar sua pretensão e deixar falar algo por ele, ter a abertura de
deixar valer em si algo contra si, se necessário o for, mesmo que não haja
nenhum outro que disto reclame. Dá-se a abertura para compreender o outro.
O correlato na experiência hermenêutica é deixar valer a tradição em suas
próprias pretensões.
61

Id em, ib idem, p . 5 2 2 .
39

A consciência da histórica efeitual vai mais além da
ingenuidade de comparar e igualar, deixando que a tradição se
converta em experiência e mantendo-se aberta à pretensão de
verdade que lhe vem ao encontro nela. A consciência
hermenêutica
tem
sua
consumação
não
na
certeza
metodológica sobre si mesma, mas na própria disposição à
experiência que caracteriza o homem experimentado face ao
que está preso dogmaticamente. 63

Há de se esclarecer, portanto, como GADAMER indaga e descreve a
estrutura lógica da abertura que caracteriza a consciência hermenêutica. Em
toda

experiência

encontra-se

pressuposta

a

estrutura

da

pergunta.

O

experenciar não se dá sem o perguntar. Faz-se, portanto, necessário uma breve
explicitação sobre a pergunta.
É essencial de toda pergunta que ela tenha um sentido. Sentido entendido
como orientação, direção a algo. O interrogado ao ser perguntado é visto sob
uma determinada perspectiva. O logos que desenvolve esta perspectiva do
interrogado é sempre já resposta e só tem sentido no sentido da pergunta.
Todo perguntar e todo querer saber pressupõem um saber que
não se sabe, mas de maneira tal que é um não saber
determinado o que conduz a uma pergunta determinada.” 64

Tem-se a presença de algo que não quer integrar-se nas opiniões
preestabelecidas, chega-se, com isso, a um momento em que a pergunta se
impõe e não se pode mais permanecer agarrado às opiniões alheias postas.
A pergunta é a arte de conduzir um diálogo autêntico. Constitui uma
dialética e, como tal, os interlocutores, a pergunta e a resposta não se
ignoram na conversação, revelando a estrutura de pergunta e de resposta
como compreensão.
É verdade que, ao compreender uma obra humana ou um texto, é o
intérprete que os compreende e que os traz à fala, a partir de si próprio,
porém orientado pela pergunta que se refere à resposta latente na obra ou no
texto. Se por um lado, o texto tem que ser entendido como resposta a pergunta
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que pergunta, por outro lado, a latência de uma resposta pressupõe uma
pergunta, aquela que o texto responde. E mais, pressupõe que aquele que a
formule tenha sido alcançado e interpelado pela própria tradição.
O que a ferramenta do “método” não alcança tem de ser
conseguido e pode realmente sê-lo através de uma d isciplina
do perguntar e do investigar, que garante a verdade. 65

Verdade

entendida

como

o

desvelamento

do

sentido,

ou

seja,

a

compreensão a que se chega ao expor o afirmado ao processo contínuo,
cuidadoso - porque metódico e crítico, de tirar as vendas ou véus que
encobrem o sentido.
Ao assumir como pano de fundo a hermenêutica filosófica gadameriana,
investigar a interrogação: como se revela o pensar no movimento da
construção do conhecimento das estruturas da Álgebra? construirá uma
trajetória livre de métodos, porém rigorosa ao exercer a disciplina de
perguntar que permite a construção da conversação autêntica, dialética, das
perguntas que surgem no desenrrolar da pesquisa com as suas respostas
latentes, passíveis de compreensão nas obras humanas.
Obras humanas, pensadas agora como textos, que serão evidenciados à
medida que eles se apresentem como uma possibilidade de resposta latente à
pergunta formulada. O modo investigativo, assumido nesta pesquisa fica,
assim, caracterizado como aquele que se sustenta na estrutura de resposta e de
pergunta, enquanto compreensão.
A filosofia hermenêutica de GADAMER possibilita compreender as
estruturas da Álgebra como uma tradição, como uma obra humana, como
experiência hermenêutica. Tomá-la como tal, é colocar-se no movimento de
consciência da história efeitual da Álgebra Abstrata. Álgebra, agora, pensada
como um texto matemático inserido na tradição da Matemática, como
fenômeno histórico, sujeito aos significados ideológicos que constituem sua
historicidade, uma historicidade inserida na historicidade da Matemática, e,
portanto, na historicidade humana.
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Em conseqüência da constatação de que a Álgebra possa ser considerada
como um fenômeno histórico inserido na tradição Matemática, o procedimento
de pesquisa tornar-se-á mais claro ao se esclarecer o significado de História
assumido nessa pesquisa.

2. SOBRE O APRIORI UNIVERSAL DA HISTÓRIA
As idéias heideggerianas que explicitam a historicidade do ser, em seu
primado como ser-no-mundo, acontecer da presença que se projeta delineando
o vir-a-ser e ter-sido e que dá a dimensão temporal ao ser, são entendidas e
espandidas na afirmação de BICUDO ao descrever o significado de história
presente na fenomenologia:
Movimento vital da pre-sença que sendo no mundo coexiste
com outros seres, projetando no tempo e no espaço suas
possibilidades de ser. Possibilidades essas entrelaçadas ao
horizonte histórico constituído pelas formações originais e
pelas sedimentações efetuadas pela tradição e pelas expressões
manifestas na linguagem. 66

Os elementos incorporados pela autora sobre a História dizem respeito à
tradição histórica enquanto experiência hermenêutica que é linguagem e,
como tal, importa e transmite as sedimentações culturais efetuadas. Idéias
coerentes ao pensamento gadameriano exposto anteriormente. Ainda segundo
BICUDO,

a

história

flui

temporalmente

modificando-se,

mas

concomitantemente retém-se algo - as sedimentações - que se estabelece
mediante sínteses de transição portadoras de modos de pensar e de fazer de
uma comunidade. Isto não quer dizer que a história se faça de maneira
cumulativa,
Como se fosse constituída por soma de partes justapostas, mas
que se estrutura pela organização possibilitada pelas
interrogações
interrogadas
as
quais
conduzem
as
interpretações dos efeitos e contextos, permitindo a
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formulação de concepções que, por sua vez, articulam a visão
de sua totalidade. 67

Na visão fenomenológica de história, aquela que comporta uma visão de
mundo e de homem construída a partir da relação intencional homem-mundo
que tem o Lebenswelt (mundo-vida) como fundante e que é tradição passível
de ser vivida, está presente a possibilidade da compreensão dos nexos
históricos da humanidade que constituem uma história universal legitimada
pelo Lebenswelt (mundo-vida) solo de todas as vivências. Lembrando
GADAMER, entender os nexos históricos da humanidade é a meta maior dos
historiadores.
Uma vez posto como a História, enquanto Ciência do Espírito, está sendo
compreendida na trajetória da pesquisa do: como se revela o pensar no
movimento da construção das estutruras da Álgebra? é importante explicitar
como as idéias que descrevem a história universal como tradição nas Ciências
do Espírito, articulam-se com a Ciência Matemática, por ser a Álgebra um
campo desta ciência, e quais possibilidades abrem-se com esta articulação, ao
se tomar a Álgebra como um texto matemático inserido na tradição da
Matemática ocidental, tanto do ponto de vista histórico e filosófico, quanto
das possíveis contrubuições que essa articulação possa trazer para os
procedimentos da pesquisa.
No horizonte dessa articulação, surgem perguntas que se referem
diretamente à natureza dos objetos matemáticos e de seu estabelecimento na
vida cultural, tais como: de que continuidade se fala quando afirmamos que a
Matemática é contínua? O que seria a Matemática para mostrar-se contínua,
sem ser uma soma de partes justa postas? O que seria a Matemática para
mostrar-se não inteiramente dependente de pressupostos conceituais e nem
tampouco impermeabilizada às influências de novas formas de pensamento?
Como podemos descrever sua duração no tempo e nas diversas civilizações?
Como considerar as suas mais diversas formas de expressão? Como falar de
sua trajetória histórica?
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Edmund Husserl (1859-1938) dá respostas a estas questões no campo da
fenomenologia, em um anexo datado de 1936, intitulado: Die Urstiftung und
das Problem der Dauer. Der Ursprung der Geometrie, em português O
estabelecimento e o problema da duração. A origem da Geometria, no qual
ele explicita uma filosofia histórica das ciências tomando como exemplo a
Geometria. O texto, porém, refere-se a todas as disciplinas 68 que se ocupam
com as estruturas matemáticas existentes no espaço-tempo puro. Este texto é
um dos componentes de um trabalho mais amplo que busca compreeender a
crise da Ciência Européia Contemporânea.
É preciso abrir-se um parênteses para explicitar-se alguns detalhes que
mobilizaram HUSSERL a articular as idéias expostas nesse artigo. Segundo a
análise de STEINER 69 sobre as idéias husserlianas, o projeto da Ciência
Ocidental se faz em torno da questão: Pode-se através da doxa, da mera
opinião, galgar o saber verdadeiro, episteme?

Junto a isso desenvolve-se

também a idéia de humanidade européia - europäischen Menschentum 70
expressão que se torna estranha para o próprio europeu.
Nessa análise, STEINER evidencia o engano da Ciência Moderna ao
assumir o conhecimento absoluto como aquele sem relativismo. A articulação
das idéias fenomenológicas que apontam para esse engano têm como princípio
que a toda visão (Sicht) é necessário uma orientação (Ansich 71) ou seja, a
objetividade só pode ser esclarecida pela subjetividade constituinte.
Isto quer dizer que o conhecimento absoluto, como conhecimento
objetivo é ele próprio relativo a outro conhecimento relativo. O conhecimento
absoluto se constitui pela orientação do princípio das ciências, a idéia de
Episteme. Em outras palavras, no mundo das ciências não existe conhecimento
sem perspectiva. O próprio conhecimento absoluto é perspectival.
Para a fenomenologia, o solo, no qual toda perspectiva imaginável pode
ser tomada, é o Lebenswelt (o mundo-vida). Sustentado por essa concepção de
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mundo, HUSSERL procura restituir na medida do possível e imaginável o
autêntico sentido (Sinn) de objetividade, não contemplado pela Ciência
Natural.
O texto sobre A Origem da Geometria está colocado em um capítulo
intitulado Der Sinn in der Geschicht und in der Lebenswelt – O sentido na
História e no Lebenswelt (mundo-vida). O título faz uma sugestão da tão
desejada ponte objetiva entre a vida subjetiva e a vida na História, sonho de
muitos pensadores como DILTHEY, tecida por GADAMER nas Ciências do
Espírito ao colocar a compreensão em epoqué, que será agora tecida por
HUSSERL nas Ciências em Geral e, em particular na Matemática, ao
tematizar o sentido (Sinn).
A análise husserliana foca o tema sentido no âmbito da subjetividade, da
intersubjetividade e da objetividade, tomando-o como o fio condutor que tece
a rede de conhecimento científico historicamente atualizado engendrado na
rede de vivências do percebido, do intuído, do falado e do escrito. Mostrando
que a mais simples vivência de evidência tem a ver com a objetividade.
HUSSERL explicita as ocorrências geradoras de sentido nos três âmbitos
e a transmissão de sentido de uma para a outra. Ele abre a possibilidade de
que a mais simples vivência de evidência pode ter algo com a objetividade
científica matemática ocidental.
Para HUSSERL, as ciências, em seus mais diversos estágios de
desenvolvimento devem ser vistas como tradições, e afirma:
Em u ma infinidade de tradições movimenta-se a nossa
existência humana. O mundo cultural todo está dado por todas
as suas formas de tradição. El as não se tornaram casualmente
como tal, nós sempre soubemos que tradição, justamente
tradição, torna-se, em nossos espaços humanos de atividades
humanas, também espiritual (geistig) – também quando nós,
em geral, nada ou quase nada sabemos da determinada
proveniência e de fato da realizada espiritualidade. E, ainda
assim, repousa neste “não saber nada”, em todas as partes, e
em essência, um implícito saber, assim como para o explícito,
um saber de incontestável evidência. 72
72
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As realizações humanas tradidionais iniciam-se com uma naturalidade
superficial, começam de materiais disponíveis à mão, que possibilitam uma
realização primeira. Basta que se pense nos primeiros achados culturais de
que se tem notícia, como o uso de pedras para determinados fins na préhistória. Do superfical, se é conduzido ao profundo. Isto se dá quando se
interroga a realização primeira. A interrogação dá sentido e direciona as
respostas mantendo a universalidade e a aplicabilidade para todo individual e,
ao mesmo tempo, para um caso isolado, possibilitando, assim, uma aquisição
totalizadora de aquisições. Isto ocorre com todas as ciências, portanto, é
preciso que as ciências tenham tido um começo histórico, que, por sua vez,
precisa ter uma origem em um realizar de uma construção vitoriosa, que se
deixa questionar, estendendo-se a novos atos humanos pelo trabalho contínuo
de interrogar.
As

disciplinas

matemáticas

vistas

como

tradição,

são

realizações

humanas, têm sua origem estabelecida ao ter sido uma primeira aquisição
originada de uma primeira atividade subjetiva criadora possibilitada por uma
evidência originária que tem como solo o Lebenswelt. Contudo, as disciplinas
matemáticas estão sujeitas a um dinamismo realizador de sínteses contínuas
em que todas as aquisições anteriores continuam válidas formando uma
totalidade,

de

tal

forma

que,

em

cada

presença

total,

como

sentido

historicamente construído, dadas nas sínteses, está a premissa total para a
aquisição de um novo nível. Desta forma, o sentido das aquisições anteriores
fica conservado, ao menos, em suas características nucleares.
Desta feita, pode-se dizer que o sentido total na temporalidade não pode
estar presente no início. Ali há uma formação primitiva, o sentido que aparece
no movimento da continuidade da realização primeira, que é forma de
expressão com sentido atual, abre-se para um nova significação e, na
evidência

das

realizações,

primeira

e

posteriores,

está

presente

a

intencionalidade.

zustandeb r ing enden Geistigk eit n ich ts od er so gu t w ie nich ts w issen. Und do ch lieg t in
d i es e m N ich tw is s en ü b e r a l l u n d w e s sen s mä s s ig e in imp lizites, also auch zu exp lizierend es
W issen, ein W issen von un anf ech tbarer Ev id enz.” HUSSERL, Ed mund. D ie Ur stif tung und
d as Prob lem d er D au er. D er Ur sprung d er G eo metr ie, op. cit. , p. 438.
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Evidência significa nada mais do que o apreender consciente
de uma entidade em seu original ser-aí. Realizações vitoriosas
de um projeto são evidências para a subjetividade, em cuja
realização está o obtido mais original do que isto é dado. 73

Toda formação de sentido, que se projeta a uma realização, tem seu
início em uma síntese intencional. E nela estão presentes as aquisições
anteriores, como sínteses de transição e, por conseguinte,

a evidência

originária da primeira realização. É nesse sentido que HUSSERL afirma que,
na realização, o obtido é mais original do que o percebido ou intuído.
Portanto, ao se perseguir o pensamento husserliano tecido sobre a
tradição matemática, deve-se ter em mente que os objetos matemáticos têm
uma origem inicial, aquela estabelecida por uma aquisição originária de uma
primeira atividade humana possibilitada por uma evidência subjetiva que tem
como solo o Lebenswelt (mundo-vida), e que projeta o original sentido no
subjetivo daquele que viveu a evidência.
Deste ato participam todos os que viveram, vivem ou viverão a
evidência. Essa maneira de fazer-se presente a muitos, em tempos distintos e
de forma genuína, porque é a mesma para todos em termos estruturais, gera
objetividade no âmbito da subjetividade e dá a realização matemática
primeira,

e

independência

a

suas
porque

derivações,

uma

essas realizações

singular

atemporalidade

necessitam de

e

não-

alguém que

as

realizem. A objetividade caracteriza-se, portanto, como uma objetividade
ideal em contraste com a objetividade real que é temporal e independente por
estar mercê de sua própria natureza.
Desta forma, intencionar o início, a origem, não é buscar um início
perdido no túnel do tempo em terras estranhas, mas é buscar compreender a
evidência originante e os modos de expressão pelos quais foi mantida no
mundo, mesmo que expresso por um único indivíduo.
O que foi até aqui exposto revela o entendimento das disciplinas
matemáticas vistas no âmbito do sujeito. Porém, a existência da Matemática
não é psicológica, não tem uma existência objetiva restrita ao subjetivo. Ela é
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acessível a todos os homens de todos os povos e de todas as épocas, embora
se apresente de maneira variada e especial nas diversas culturas. Frente a isso
fica a pergunta: Como se dá a objetividade matemática de uma subjetividade
para outra subjetividade?
Para que se possa compreender o encaminhamento que HUSSERL dá a
esta questão, é importante salientar que na Língua Portuguesa, não se
diferencia com clareza as palavras sentido e significado, porém segundo
DERRIDA a palavra significado, Bedeutung em alemão, e a palavra sentido,
Sinn em alemão,

são usadas por HUSSERL com distintas funções: uma se

refere a linguagem e a outra aos objetos intuídos ou percebidos.
Bedeutung é reservada ao conteúdo de sentido ideal da
expressão verbal, do discurso falado, ao passo que o sentido
(Sinn) cobre toda a esfera noemática até em sua camada nãoexpressiva. 74

Assim, o termo sentido deve ser interpretado como sendo aquele sentido
que cobre a esfera noemática, que é dada na vivência da evidência e que não
está restrita ao sentido ideal da expressão verbal ou escrita. Está distinção é
fundamental
objetividade

no

entendimento

ideal

das

matemática

idéias

que

conquistada

serão
pela

expostas,

pois

subjetividade

a
é

compartilhada com outras subjetividades pela linguagem que expressa.
De modo geral, a comunicação humana se dá de modo consciente. O
homem é consciente do mundo como horizonte de vida da humanidade. Assim,
sempre está distinto no horizonte de mundo o horizonte de mundo que é de um
indivíduo e aquele pertencente aos seus próximos, mesmo sem suas presenças.
Tem-se então, de início, um entendimento mútuo, ou seja, o mundo que se me
apresenta não é por princípio só meu.
Neste sentido, a humanidade é, para cada homem, para o qual
ela é nós-horizonte, uma co munidade de Poder Expressar
(Aussprechen-Könnes) naturalmente compreensível, plena e
recíproca, e nela pode qualquer um e tudo, o que ao redor de
73

Ev id en tz b e s ag t g ar n ic h ts and er es a ls E r f a sse n e in es S ei e n d en i m B ew u s s ts e in s e ine s
or ig in alen Selbst-da. G e lingend e V erw irk lichung ein er Vorh abe ist für d as tätige Subjek t
Ev id en z, in ihr ist d as Erwirk te origin aliter als es selbst d a. Id em, ib idem, p . 4 4 0 .
74
DERRIDA, Jacques. A vo z e o F enôm eno. Rio de Jan e iro : Jorg e Zah ar Ed itor,1994, p.
27.
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sua humanidade é, estar sendo tratado como objetivo./.../
Mundo objetivo é desde o início, mundo para todos, o mundo,
que todo homem tem co mo horizonte de mundo. O seu ser
objetivo pressupõe homem, como homem de sua linguagem
universal. 75

HUSSERL afirma ainda que a comunicação no horizonte da humanidade
ocorre por intermédio da linguagem, que é correlata ao mundo e está,
portanto, relacionada ao universo de objetos capazes de serem expressos
lingüísticamente. Assim, a objetividade ideal, como componente do horizonte
de mundo é veiculada, compartilhada e mantida no corpo lingüístico que a
carrega com seu sentido (Sinn) e significado (Bedeutung).
Por

intermédio

do

entendimento

possibilitado

pela

linguagem,

a

realização originária, bem como o produto de um ato subjetivo, pode ser
recompreendida por outro. Dá-se, assim, um reproduzir de pessoa a pessoa e,
no encadeamento do entendimento desta repetição, está a evidência daquilo
que é o mesmo também para o outro.
A repetição de um modo de comunicar que se mostra bemsucedido constitui um substrato para que a lógica subjacente a
essa linguagem se instaure, fortalecendo-se à medida que
impõe aos sujeitos falantes modos de estruturar a linguagem
que dizem da experiência vivida, da evidência, do insight. 76

HUSSERL alerta para o modo de ser da formação das repetições
afirmando que: “A formação repetida e produzida torna-se consciente na
unidade de uma comunidade de/para comunicação de várias pessoas, não

75

“ In d ies e m S inn is t d ie Men schh e it für j ed en Men s chen , für den s ie s e in W ir-hor izon te
ist, ein e Geme inschaft des sich wech selseitig norma lerweise voll v erständ lich
Au sspr e chen-Könn es , und in ihr k ann j ed erma n n au ch a lle s, wa s in der U mwe lt se in er
Men s chheit da is t, als objek tiv seiend besprech en./../ Obj e tive W elt ist von vornh er ein
W e l t f ü r a l le , d i e W e l t, d i e “ j ed e r ma n n ” als W e l th o r izo n t h a t. I h r o b j e t ive s S e in se t z t
Men s chen als Mens ch en ihr er a llg e me inen Spr ach e vor au s.” HU SSE RL, Ed mu nd. D ie
Ur stif tung und d as Problem d er D auer. D er Ursprung d er Geo metr ie, op. cit., p . 443.
76
BI CUDO, Mar ia Ap ar ecid a V iggian i. Tempo, tempo vivido e h istória, op . c i t. , p . 6 6 .
Confor me exp lic ita ção e m s e s s ão de o r ien taç ão : O s ign if ic ado d e subj ac en te , enqu an to o
q u e su b j a z à l i n g u age m n ão r ev e la a t o t a l id ad e do que ocorr e no pro cesso d e co mun icação
p e la linguag e m. “Po is, quando já sed ime n tada h istór ic o-cu ltu ralme n te, a lingu age m
p r o p o s ic io n a l sus t en t a- s e e m u ma e s tru tu r a. E, quando em p ro cesso de se edif icar, a
estru tur a, fru to do s modo s rep e tido s de d izer d e u ma co mun id ade , per ma n ec e sobr e. Ser ia
a s s i m, ma i s c l aro s e se f a l a ss e e m sub /sob r ej a z” .
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como igual mas como universal.” 77. Com isto, o autor quer dizer que a
formação das repetições não se dá por comparação, no sentido de que seja
preciso conhecer-se todas as possíveis variações e depois tomar aquilo que
fosse igual em todas, ou contrário disto, a repetição se dá mediante aquilo que
está e é nuclear em qualquer variação, mesmo naquelas de que não tenhamos
conhecimento. Essa afirmação fenomenológica é decorrente do fato de as
idealidades terem como solo constituinte o Lebenswelt (o mundo-vida). Esse
nuclear é que constitui a intersubjetividade.
Portanto, a intersubjetividade já está presente enquanto possibilidade na
relação intencional homem-mundo no âmbito da evidência subjetiva que cobre
a esfera noemática. A intersubjetividade se dá no horizonte de mundo que é
de um, mas que também é do outro, pela empatia.
É preciso, porém, considerar que a objetividade de uma formação ideal
dá-se no decorrer de um tempo - individual e comunitário - que extrapola a
temporalidade das existências. Assim, a objetividade de uma formação ideal
precisa estar apta a uma recompreensão em sua transmissibilidade, isto quer
dizer que algo dela permanece, de alguma forma, no mundo-horizonte. Para
HUSSERL, a transmissibilidade acontece na forma de linguagem escrita, na
expressão lingüística documentada, que eleva todo o legado humano a um
novo nível.
/.../ com a escrita mantém-se a possibilidade de ser reativada a
evidência
da
reunião
de
experiências
aparentemente
desarticuladas, expressa pelo sujeito que originariamente viu e
expôs essa articulação. 78

Porém, a aproximação da linguagem como fonte de conhecimento não
pode ser realizada de maneira ingênua, entregue à tentação lingüística que
restringe o entendimento à elaboração de associações regidas pela Lógica da
própria linguagem. Sem dúvida, o entendimento associativo propicia a
reativação de um originário, porém um originário que é próprio da Lógica

77

“ In d er E inh e it d er Mitte illung sg eme in s ch af t me h r er er Pe rson en wird da s w iede rho lt
e r z eu g t e G e b i lde n icht a l s g l e ich es so n d ern a l s d as e i n e A l lgeme i n s a me b ew u s s t. ”
HUSSERL, Ed mund. D ie Urstifung und das Prob lem d er Dau e r. D er Ursprung der
G eo m e t r ie , o p. c i t., p . 445.
78
BI CUDO , Mar ia Aparecid a V igg ian i. Tempo , tempo vivido e h istória , op . c i t., p. 67.
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presente na linguagem e não necessariamente daquilo que ela expressa, e que,
contudo, também inaugura uma transmissão deste seu originado específico.
Segundo HUSSERL esta é a razão porque as disciplinas matemáticas hoje
estudadas encontram-se tão longe de seu sentido originário, aquele do mundovida que se dá na relação intencional homem-mundo. O que transmitem
refere-se, muitas vezes, à Lógica, porque as disciplinas matemáticas estão
inseridas nas chamadas disciplinas dedutivas, nas quais a seqüência ocorre em
forma de conseqüência. Ele chama a atenção para o fato de que:
A evidência originária não pode ser confundida com a
evidência dos axiomas; pois os axiomas são, em princípio,
resultados da formação de sentido originários e já têm
evidência originária atrás de si. 79

É então necessário um entendimento das disciplinas matemáticas que
reative o sentido originário, mediado necessariamente pela linguagem, pois os
símbolos da escrita são experenciados corporeamente em seus sentidos e em
possibilidade

contínua

de

experienciar

a

intersubjetividade

concomitantemente. Existe, portanto, uma passividade lingüística que pode
ser transformada com a finalidade de reativar a evidência do sedimentado.
No caso das disciplinas matemáticas que tratam de objetos ideais, o
sedimentar e o reativar produzem idealidades em nível superior. Como
compreendê-las sem reativar os níveis de conhecimento anteriores? Como
considerar todo esse conhecimento? Qual é a possibilidade da reativação das
disciplinas matemáticas entendidas como ciência dedutiva, mesmo que elas
não só deduzam? Como ultrapassar o encadeamento lógico dedutivo?
Para HUSSERL, vale a lei fundamental que afirma: caso as premissas
sejam realmente reativadas até a evidência originária, assim também serão
suas conseqüências evidentes e, uma vez isto realizado, surgirá aquilo que
precisa ser produzido da evidência originária por meio da cadeia da Lógica,
tal qual a fenomenologia a compreende. De modo breve, há que se perceber o
sentido do transmitido. Voltaremos a esse assunto nos próximos capítulos.

79

“Ur sprüng lic he Ev id enz d arf n ich t mit d er Evid enz d er “Ax io me ” v erw ech s e lt we rden ;
d enn Ax io me sind pr in zip iell schon Resu ltate ur sprüng licher Sinnb ildung una haben d iese
s e lb s t i mme r sch o n h in te r s i ch ”. HUS SE RL , Ed mu n d . D ie U rstifung und da s Prob lem der
Dau er. Der U rsp rung der Geom etrie, op . c i t., p. 450.
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HUSSERL afirma que esta hipótese, da lei fundamental, dificilmente é
executada. Basta observar o que se aprende nas aulas de geometria, por
exemplo. Lida-se com conceitos prontos e asserções em métodos rígidos, pois
na ilustração sensível dos conceitos, na figura do desenho, esconde-se o que
fez com que a idealidade viesse a ser realizada, em sua forma originária. O
que na verdade se evidencia é o resultado prático da geometria prática. Já na
hereditariedade das asserções e do método podem ser formadas novas
idealidades lógicas que permanecem, através do tempo, sem interrupção,
porém sem herdar a reativação do começo e nem tampouco tocar o material
que deu a toda assserção, a toda teoria o sentido evidente e originário.
A

tradição

Lógica,

quando

tomada

isoladamente,

apresenta-se

intransponível. Porém, ao considerá-la como constituinte do horizonte da
humanidade e do mundo, no horizonte histórico atual, não só ela está presente
como também os homens atuais. Portanto, a estrutura de ser deste horizonte –
homem e tradição Lógica pode ser revelada pela interrogação metódica que
apresentará possíveis perguntas reveladoras de seu modo de ser e que
conduzem em direção à origem, na maneira da retrospectividade.
Aqui
nós
seremos,
assim
por
dizer,
conduzidos
retrospectivamente para o material originário da formação de
sentido, para as premissas originárias. 80

Desta forma, HUSSERL propõe uma historicidade do correlato modo de
ser da humanidade, do mundo cultural e da estrutura Apriori 81 transmitida
nessa historicidade. O presente cultural é entendido como uma totalidade na
qual está implícito um passado cultural, ou seja, está implícito no presente
cultural uma continuidade veiculada pelas compreensões das realizações de
outros passados, incluindo aqui dúvidas, pontos de vista e até opostos,
conteúdos ideológicos, e eles, por sua vez, já foram um presente cultural que
passou.

80

“H ier w erd en w ir auf d ie Ur ma ter ial der er sten Sinnbildung, au f d ie Urpr ämissen
s ozu sag en zurü ckge für t, die in d er vorw iss ens ch af tlich en Ku ltur lieg en. ” Idem , ibid em, p .
454.
81
No ta da au tora: Ap r io ri é u ma p a lavr a u sad a por Husser l p ar a design ar o “a pr ior i
sin tético” transmitido na temp oralid ade. Estrutura Ap riori é a e s tru t u r a co mo p r es en ça .
Estru tur a d ad a n a r e lação in ten c ional ho me m- mu ndo, pr imado d a obj etivid ade ideal.
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E essa continuidade geral é uma unidade do tornar-se tradição
até o presente, aquele que é nosso, e é um tornar-se tradição
em vitalidade fluida e permanente. 82

Compreender

as

disciplinas

matemáticas

nesta

perspectiva

da

retrospectividade é compreender o que foi construído e transmitido nelas, e
sua maneira de ser. Seu sentido ocorre nas realizações de todos os herdeiros
desta sabedoria, independente da finalidade de suas realizações, quer seja
como Matemática pura, quer seja como Matemática aplicada, quer seja como
Matemática compreendida no ato de apreender na disciplina.
Ao perguntar-se pelo sentido original do transmitido e depois pela
disciplina validada e aperfeiçoada com este sentido, revelar-se-á a sua
tradição histórica, evitando que este conhecimento caia num discurso vazio ou
em uma generalidade não diferenciada que nada sabe de sua fonte.
Esta maneira de investigação quando
/../ realizada sistematicamente, resulta em nada mais nada
menos do que o Apriori universal da história em suas mais
altas e abundantes estabilidade. 83

A afirmação de HUSSERL:
História é, desde o começo, nada mais do que o movimento
vivo de formação original de sentido e de sedimentação de
sentido, de um com o outro e de um no outro 84,

não pode ser entendida como uma movimentação do nada que se dirige ao
infinito. A História, assim como o conhecimento humano, tem um começo que
se revela nas realizações humanas, portanto, a História assim compreendida,

82

“Und d iese gesamte Kon tinu ität ist ein e Einh eit d er Trad itionalisierung bis zur
G egenw ar t, d ie d ie unsere ist, und ist als sich selb st in strö me nd- stehender Leb end igk e it
Trad ition alis ier en.” HUSSERL , Edmu nd . D ie Ur stif tung und d as Prob lem d er Dauer . Der
Ur sprung d er Geo metr ie, op. cit., p. 456 .
83
“ S ys te ma tis ch du rchge für t, erg eb en s ie n ich ts and er s und n ich ts mind er es a ls d as
un iv ersale Apriori d er Gesch ich te in seinen hö chst reichh altigen Beständen.” Id em ,
ib id em, p . 456.
84
“Gesch ichte ist von vornh er ein n ich ts and eres als d ie leb end ig e Bew egung d es
Mitein and er und In einander von ur sprüng lich er Sinnb ildung und Sinn sed ime n tierung.”
HUSSERL, Ed mu nd. D ie U rstiftung und das Prob lem d er Dau er. Id em, ib id em, p . 457.
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faz temático o solo de sentido geral e investiga, o Apriori histórico, a fim de
referir-se ao histórico presente geral, pois:
Somente a revelação da estrutura essencial geral encontrada,
em totalidade e como tal em nosso e então no de qualquer
passado ou futuro presente histórico; somente na revelação do
concreto tempo histórico, no qual nós vivemos, no qual a
nossa humanidade toda vive, em relação a sua estrutura
essencial total, somente esta revelação pode realmente
possibilitar história compreensível, inteligente, em certo
sentido científica. Este é o concreto Apriori histórico, que
toma todo o existente como tradição e transmissão, em
histórico Ser do passado ou em histórico Ser do futuro ou em
seu ser essencial. 85

A aparência inatingível da origem das realizações e do Apriori histórico,
dilui-se ao reconhecer-se enquanto homem no presente como sendo um ser
humano de historicidade universal. Este presente agora vivido é horizonte
aberto ao conhecimento histórico passado, é no presente que começa a viagem
em direção à origem, e isto não quer dizer que a origem esteja aquém do
horizonte presente, fora do campo intencional.
A

trajetória

movimento

investigativa

interpretativo

orientada

hermenêutico

pela

interrogação

revelando

o

realiza

um

mundo-vida,

o

Lebenswelt, como texto do horizonte histórico matemático que é o mesmo,
hoje e sempre.
A

compreensão

do

mundo-vida

possibilita

a

passagem

pelas

universalidades formais, advindas da Lógica, tornando o apodítico como tema
e, finalmente, pode-se galgar o pré-científico do estabelecimento das
disciplinas

matemáticas

e

disponibilizar

o

material

utilizado

para

a

idealização, em seus mais variados níveis presentes no horizonte da
historicidade.
Posto isso, a trajetória investigativa é conduzida pela retrospectividade
porque há de se compreender as realizações anteriores com a intenção atual de
conhecer os acontecimentos da relação intencional homem-mundo que
85

“ Nu r d ie En thü llung d er in un ser er und dann in jed er vergang enen od er künf tig en
h isto r is chen Geg enw art als so lch er lieg end en w e sensallg emeinen Struk tur und, in
To talität, nur in En thüllung d er konkreten h isto r is chen Zeit, in der w ir leb en, in d er
un ser e A llme n s chh e it leb t, h in s ic h tlich ihr er to talen wesensallg emeinen Struktur, nur
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possibilitaram e ainda possibilitam as evidências. Isto porque, aqueles que
vivenciaram as evidências originárias transmitidas pela tradição, não estão,
muitas vezes, entre nós para dizer o que deles gostaríamos de ouvir. Porém,
alguns deles deixaram suas realizações, suas obras, moradas de evidências e
possibilidades da experiência hermenêutica, pela intersubjetividade.
Assim, a retrospectividade não busca nada fora, quer no sentido temporal
quer no sentido espacial. Ela propõe uma ordenação na direção posta pela
interrogação, coerente com o modo de ser da construção dos objetos da
Matemática. A retrospectividade tem a finalidade de evitar que se perca no
labirinto da mina Matemática, criando-se arbitrariedades e supondo-se falsos
pré-requisitos.
Portanto, ao perseguir a interrrogação: como se revela o pensar no
movimento da construção do conhecimento das estruturas da álgebra? na
intenção de revelar o Apriori universal das estruturas da Álgebra na
perspectiva fenomenológica, pode-se revelar o modo de ser das estruturas da
Álgebra e o pensar da comunidade humana que a realizou. Esta comunidade
humana, não está, necessariamente, enclausurada em um espaço/tempo
determinado.
Tomar as estruturas da Álgebra como uma formação ideal é tomá-las em
sua

temporalidade. As estruturas da Álgebra foram sendo presentes

históricos passados que ao mesmo tempo foram sendo horizonte de futuros e
imagens de uma estrutura Apriori sedimentada em sua historicidade.
Pesquisar o Apriori universal histórico das estruturas da Álgebra é, em
última análise, inquerir sistematicamente sobre o sentido das estruturas da
Álgebra em sua origem, ou seja, inquerir sobre a estrutura Apriori e de que
maneira ela, como necessidade constituinte, precisou ser presente, passando
retrospectivamente

pelo

que

foi

empaticamente

reativado,

epistemologicamente validado e culturalmente sedimentado.
O texto de HUSSERL é muito relevante para os procedimentos dessa
pesquisa, pois explicita a tradição matemática como uma experiência
hermenêutica, retoma a consciência da história efeitual, quando busca
compreender os possíveis efeitos e projeções que a Lógica realiza no modo
d iese En tfüllung kann wirk lich versteh end e Histo r ie , ein sich tig e, im eig en tlich en Sinn
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de se explicitar a Matemática obscurecendo os sentidos sedimentados e, mais
especificamente, o sentido originário. Mais do que isto, o texto aponta para a
retrospectividade, dando um norte não só para a trajetória dessa pesquisa, mas
também para a construção de uma história das Ciências com sentido
compreensível e inteligível ao propor um história explicitada por alguém que
a construa sem sair de seu horizonte e de sua relação intencional com o
mundo.
Pode-se ainda perguntar: Por que seria importante a construção de uma
História da Matemática que intencione o Apriori universal das estruturas da
Álgebra, ou a estrutura Apriori das estruturas da Álgebra?
Embora essa pergunta não tenha relação direta com as interrogações que
sucitaram a busca do texto de HUSSERL na construção dos procedimentos
dessa pesquisa, ela é relevante para a Educação Matemática e, portanto, deve
ser abordada.
A proposta de construir-se uma história que considere os nexos da
história das estruturas da Álgebra pode contribuir com a elaboração de uma
resposta para a necessidade, já anunciada, no campo da Educação Matemática,
do uso da História da Matemática como recurso didático. MIGUEL ao analisar
as potencialidades pedagógicas da História da Matemática termina seu artigo
dizendo:
Para poderem ser pedagogicamente úteis, é necessário que
histórias da matemática sejam escritas sob o ponto de vista do
educador matemático. /../ Somente uma história da matemática
pedagogicamente orientada, isto é, uma história viva, humana,
esclarecedora e dinâmica, vindo substituir as enfadonhas
histórias evolutivas das idéias matemáticas, quase sempre
desligadas das necessidades externas e/ou internas que
estiveram na base de sua origem e transformação, poderia
constituir-se em ponto de referência para uma prática
pedagógica problematizadora em matemática que tivesse por
meta uma problematização, entendida como simultaneamente

w issenschatliche er mö glichen .” Idem, ib idem , p. 457.
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lógica,
epistemológica,
metodológica,
sociológica,
política,
ética,
estética

86

psicológica,
86
e
didática.

MIGUEL, An tonio . A s po tencia lidad es p ed agóg ic as d a h istór ia da ma temática em
qu estão : argu me n tos r efor ç adores e qu estionador es. ZETETIK É, Camp in as, Vo l. 5 Nº 8 –
Julho /d e zemb ro de 1997, p. 101-103.
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Capítulo III

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DAS
ESTRUTURAS DA ÁLGEBRA EM EPOCHÉ
Ao perseguir a direção dada pela interrogação como se revela o pensar
no movimento da construção/produção do conhecimento das estruturas da
Álgebra? na perspectiva das idéias fenomenológicas, depara-se com uma
análise do pensar que resgata seu significado de cogitare e intelligere como
compreensão. Compreensão aqui entendida como realização da presença que
tem seu primado na relação intencional homem-mundo. Essa relação se
caracteriza como sendo uma comunhão das possibilidades do homem,
enquanto ser de historicidade, entrelaçada com as possibilidades de ser do
mundo percebido, instituído e construído. Portanto, essa comunhão de
possibilidades leva em conta o ser e o vir a ser das presenças.
Em conseqüência dessas articulações, pensar é desde o início presença e
compreensão que não se restringem ao subjetivo, entendido como concernente
aos aspectos psicológicos presentes no modo particular de ser de

outros

comportamentos humanos. O pensar, em sua potencialidade de tornar possível
os pensamentos, ao abranger o ser das presenças, homem e mundo, contempla
tanto a natureza daquilo que se compreende do mundo, como a natureza
humana,

conservando,

assim,

a

coerência

com

a

natureza

das

partes

envolvidas.
Dada a proposta da pesquisa de investigar o pensar que se revela no
movimento da construção do conhecimento das estruturas da Álgebra no
terreno

da

fenomenologia,

é

imprescindível,

ao

ter-se

como

meta

a

explicitação desse pensar, a reconstrução das estruturas da Álgebra vistas no
fluxo temporal de sua existência como um objeto não-independente das ações
humanas e que se revelam no movimento da construção/produção de seu
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conhecimento enquanto compreensão; portanto, vivência e ato de construir
pensamentos.
Esse movimento de construção/produção das estruturas da Álgebra,
entendidas

como

tradição,

torna-se,

ele

próprio

um

fenômeno

a

ser

compreendido e, portanto, pode ser colocado em epoché, tornando-se objeto
da análise intencional na proposta da hermenêutica filosófica norteada pela
interrogação: como se revela o pensar no movimento da construção do
conhecimento das estruturas da Álgebra?
Essa análise intencional é efetuada para que se dê a consciência da
história efeitual das estruturas da Álgebra e para que a luz do seu todo
enigmático possa vir clarear aspectos que lhe são próprios e que constituem
sua autoctonia, revelando invariantes do modo como se dá a superação da
experiência negativa no desenrolar da construção de seu conhecimento.
A meta a ser cumprida, nesta etapa do trabalho, é a de elaborar uma
descrição,

que

explicite

o

movimento

da

construção/produção

do

conhecimento das estruturas da Álgebra em termos de possíveis atividades
matemáticas que tecem um filão intencional e revelador das estruturas da
Álgebra. Um filão que comporta um conteúdo de sentido revelado no nexo
histórico

construído

no

âmbito

da

Matemática

ocidental

e,

portanto,

transmissor do Apriori universal histórico da tradição na qual está inserida.
Para que os nexos históricos da Matemática, compreendidos e pensados
como sínteses de transição ao se realizar a análise, conservem suas
coerências internas, o movimento da construção/produção do conhecimento
das estruturas será apresentado como um todo, em um só texto contendo dois
momentos distintos da análise.
O primeiro momento tem como meta explicitar a construção/produção do
conhecimento das estruturas da Álgebra. O texto construído nesse movimento
de explicitação constituirá o solo do segundo momento da análise ao buscarse compreender o texto-solo na estrutura da pergunta e da resposta, segundo
a abordagem gadameriana. Trata-se de uma leitura hermenêutica do texto-solo
na intenção de compreender o seu sentido e de formular as perguntas que esse
texto-solo responde sobre a construção/produção do conhecimento das
estruturas

investigadas,

na

intenção

construção/produção.
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de

revelar

os

invariantes

dessa

Por uma questão de praticidade e de estética de apresentação dos dois
momentos de análise, as perguntas, que o texto-solo responde, estarão escritas
ao lado do trecho do texto-solo correspondente.

1. A CONSTRUÇÃO DO TEXTO-SOLO E COMPREENSÃO DA
ESTRUTURA DA PERGUNTA DA RESPOSTA
Se o método ao investigar controla e
manipula, na dialética é o tema que
levanta as questões a que irá responder.
Por sua vez, a situação interpretativa não
é aquela da pessoa que interroga e
constrói um método que lhe torne
acessível o objeto interrogado; ao
contrário, aquele que interroga descobrese como o ser que é interrogado pelo
tema; é ainda uma dialética entre o
contexto no qual o sujeito se insere e
contexto de tradição.
Vitória Helena Cunha Espósito

Para

a

elaboração

desse

texto-solo,

textos

sobre

a

História

da

Matemática, de Matemática e textos que descrevam a construção/produção do
conhecimento das estruturas e que apresentem respostas às questões que
venham ser postas no caminhar da reconstrução retrospectiva das estruturas
da Álgebra são analisados hermeneuticamente.
A retrospectividade, conforme interpretada no texto de HUSSERL e
entrelaçada às idéias de HEIDEGGER e de GADAMER, se dá em torno de
interrogações que contemplem a natureza daquilo que deve ser compreendido
no fluxo temporal efetuando uma compreensão na estrutura da pergunta e da
resposta. Portanto, a retrospectividade é algo a ser tecido de modo articulado
com o que já se sabe do pesquisado no presente.
Assim, ao efetuar o movimento de buscar as características básicas das
estruturas da Álgebra, parte-se do momento presente. Pergunta-se o que está
disponível no mundo hoje que diz respeito às estruturas no campo do
conhecimento matemático, tomado na realidade da civilização ocidental.
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1.1. AS ESTRUTURAS NO PRESENTE HISTÓRICO
É no curso desse desenvolvimento que os
matemáticos desse período
se vêem
conduzidos insensivelmente, e não de
propósito deliberado, a conceber uma
quantidade de seres “abstratos” novos:
espaço de dimensão arbitrária, estruturas
algébricas e topológicas variadas, etc.,
que tinham apenas umas tênues ligações
com as noções clássicas de “número” e de
“figura”, mas sem os quais os resultados
novos não poderiam adquirir toda a sua
importância.
J. Dieudonné

É incontestável a posição central e irreversível do conceito de estruturas
no corpo de conhecimento da Matemática ocidental quando consideramos o
seu significado, suas implicações e suas aplicações nos diversos campos da
Matemática e da ciência em geral.
Afirma-se, aqui, a irreversibilidade do conceito de estruturas, porque
uma vez presente no mundo, e no caso específico no mundo da matemática,
ele já modifica o texto todo dessa ciência, pois está aí, como se apresenta
hoje, à moda de um passado/presente. Isso porque, apresenta-se ao enrolar-se
nas camadas do que foi (passado) e coloca-se no presente de maneira atual em
seu modo carnal de ser, isto é, nas suas características materiais de presença,
colocando

possibilidades

para

o

que

poderá

ser,

ou

seja,

possíveis

desdobramentos no futuro, dentre os quais seu desaparecimento como idéia
central, porém sempre estando no solo que fertilizou essas possibilidades
futuras.
O afirmado é perceptível, quando atentamos para o solo histórico em que
a cultura ocidental, e nela toda a produção de ciência e técnicas que foram
possíveis de serem desenvolvidas e aplicadas, nesse solo, a Matemática
comparece como um “exemplar”, a ser seguido.
Depois do reconhecimento do conceito de estrutura no âmbito da Álgebra
em 1930, vários artigos colocavam as estruturas da Álgebra como sendo a
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revelação de um novo espírito da Álgebra. A abordagem estrutural provocou
uma reestruturação da própria Álgebra, que vai muito além da ampliação do
domínio

da

disciplina.

Muitos

problemas

matemáticos

até

então

não

resolvidos, como a aceitação matemática dos números imaginários, as
questões que envolviam o método de resolução de equações por radicais, são
solucionados nesta nova conjuntura algébrica, de forma econômica e elegante .
A abordagem estrutural integra, nessa nova perspectiva,
soluções e resultados matemáticos já instituídos [1 P1].

Qual é o modo de ser das
estruturas da Álgebra?

Por exemplo, a expansão de resultados matemáticos
sobre divisibilidade numérica, já apontadas no trabalho de Euclides (306 –
283 a.C.), para a divisibilidade de polinômios. Assim, por meio das estruturas
da Álgebra pôde-se explicitar aquilo que era semelhante

entre distintas

coleções de um mesmo objeto matemático e entre objetos matemáticos
distintos.
Com a implementação, cada vez mais crescente, da abordagem estrutural
da Álgebra nos vários campos da Matemática, surge, em meados de 1940, uma
nova

concepção

da

natureza,

do

objetivo

e

da

organização do todo da Matemática. Nesta nova visão,

Qual é o modo de ser das
estruturas da Álgebra?

as estruturas matemáticas ganham destaque, tornam-se
objetos da investigação matemática [2 P1]. As teorias matemáticas que
surgem em torno do questionamento: o que é a estrutura matemática? são
teorias reflexivas, elaboradas para compreender as estruturas matemáticas,
tomadas neste projeto, como o conteúdo objetivo do
conhecimento matemático em geral. Nota-se, que a
perplexidade

dos

matemáticos

manifesta-se

em

Qual é o modo de ser
matemático do ser humano na
construção do conhecimento
das estruturas da Álgebra?

termos de não saberem o que é isto, a estrutura matemática [1 P3].
Estas teorias perseguiam a meta de elucidar conceitos abstratos e
generalizados, que constituíam o seu conteúdo objetivo de Matemática,
formulando

generalização

de

segunda

ordem,

modelada na mesma perspectiva matemática em que a

Como se dão as estruturas das
presenças
estrutura
da
Álgebra–ser humano?

primeira generalização foi constituída. Cada teoria
tomou para si um conteúdo objetivo e seu concomitante caminho de
desenvolvimento [1 P2] . Aqui serão trabalhadas três teorias: a Teoria das
Estruturas de Ore, a Teoria das Categorias e a Teoria das Estruturas de
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Bourbaki. Elas serão pontuadas em seus objetivos, em seus fundamentos, e
possíveis articulações posteriores com outras teorias, pois elas se articulam
com conceitos ou resultados advindos da Álgebra.
A Teoria das Estruturas de Oystein Ore é uma tentativa de desenvolver
uma fundamentação geral para toda Álgebra Abstrata, usando a noção de
reticulados, na mesma trilha seguida por DEDEKIND (1831 – 1916) iniciada
em

seu

artigo

Dualgruppen.

Nesse

artigo,

DEDEKIND,

estuda

séries

numéricas sob a perspectiva da relação de ordem, que desemboca na Teoria
dos Ideais.
ORE acreditava na existência de um único conceito geral, do qual
derivariam teoremas equivalentes, simultaneamente
válidos em diferentes domínios algébricos [2 P3].
Este conceito geral, ele chamou de estruturas e o
apresentou

em

seu

artigo

datado

de

1935

Qual é o modo de ser
matemático do ser humano na
construção do conhecimento
das estruturas da Álgebra?

publicado

em

Annals

of

Mathematics. Seu trabalho contribuiu muito para o desenvolvimento da
Álgebra Universal, que é uma formulação direta de uma
idéia não formal de estrutura algébrica, que inclui um

Qual é o modo de ser das
estruturas da Álgebra?

conjunto não-vazio e uma lista de infinitas relações abstratas definidas nesse
conjunto [3 P1].
Em 1950, a pesquisa da Álgebra Universal enreda-se com instrumentos
da Lógica Matemática, dando origem à Teoria dos Modelos (Model Theory),
cuja proposta é analisar as relações entre sistemas de postulados abstratos e
sistemas matemáticos. Os primeiros sendo aqui compreendidos como qualquer
sistema de postulados abstratos, como por exemplo, aqueles que descrevem
leis da Física, da Química e outros. Os segundos, concernentes à região de
inquérito da Matemática em suas particularidades.
O desenvolvimento da Teoria dos Modelos possibilita uma compreensão
da

natureza

e

classificação

das

estruturas

matemáticas.

Na

ciência

historiográfica, é considerada como parte da História da Lógica.
Em 1960, a Álgebra Universal emaranha-se à Teoria das Categorias,
passando a com ela constituir o âmago de seu conceito principal, o de
categoria. Com isso, são gerados resultados comuns às duas teorias. A
primeira parceria da pesquisa teórica dos reticulados e da teoria reflexiva das
estruturas é associada ao trabalho de Marshall Stone (1903 – 1989) sobre
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Álgebras Booleanas e sua influência na origem da Teoria das Categorias,
elaborada desde 1945 por Eilenberg e Saunders Mac Lane.
O

objetivo

desse

trabalho

é

prover

uma

Qual é o modo de ser das
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fundamentação para toda Matemática, em termos do
conceito de categoria [4 P1].
A

Teoria

das

Categorias

provê

instrumentos

e

uma

perspectiva

conveniente para elucidar as noções não formais de estrutura do ponto de
vista de uma matemática formal. O conceito de categoria formaliza a idéia de
um domínio matemático, enquanto o conceito de funtor formaliza a conexão
entre dois domínios matemáticos diferentes . A idéia central desta teoria é que
os

domínios

matemáticos

não

precisam

ser
Qual é o modo de ser das
estruturas da Álgebra?

necessariamente descritos pelas características comuns
de seus constituintes. Podem ser examinados pelas

conexões entre os seus constituintes [5 P1]. A Teoria das Categorias, então,
estuda as propriedades das conexões que ligam diversos objetos.
A abordagem categorial vai um passo além e propõe que não
somente a natureza do elemento seja desconsiderada, mas
também, assim co mo na teoria das estruturas, sua existência
87
real.

Por causa da originalidade do objeto de estudo da Teoria das Categorias,
nasce uma nova linguagem. As noções e as operações,
então definidas em termos estruturais,

Qual é o modo de ser das
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são explicitadas

na forma de diagramas comutativos [6 P1].
Dada uma categoria Γ e dois objetos X, Y nesta categoria, um
“produto” de X e Y na categoria é um objeto P junto com duas
flechas p, q
X

p

P

q

Y

tal que dado qualquer objeto Z em Γ e duas flechas g : Z → Y ,
f : Z → X existe uma única flecha h : Z → P , tal que p o h = f e

87

The categor ial app roach go es on e step fu r ther, and proposes to ov er look no t on ly th e
n a ture of the e le me n ts, bu t a lso , as in the theor y of s tru ctur es , th e ir ver y ex is ten tenc e.
C O R RY , L e o . Mod ern A lg eb ra and th e R ise o f Math ematic a l S tru c tu re s. Basel, Boston .
Ber lin : Birkh äuser V er lag, 1996 , p.344.
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q o h = g . Em
comutativo: 88

outra

palavras,

o

seguinte

diagrama

é

Z
f

X

p

g

h

P

q

A Teoria das Categorias pode explicitar vários
campos

da

Matemática,

ressaltando sua capacidade

Y
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teórica unificadora [7 P1].
Agora será focalizada a teoria reflexiva mais conhecida, a Teoria das
Estruturas de Bourbaki, que aparece entre 1942 e 1959. Ela empreende,
segundo RENÉ THOM, a tarefa de reorganizar a Matemática em termos de
componentes estruturais básicos segundo uma forma hierárquica. Na visão do
grupo de matemáticos que desenvolveram tal reflexão sobre as estruturas
matemáticas sob o pseudônimo de Nicholas Bourbaki, a Matemática deveria
deixar de ser uma torre de Babel, na qual disciplinas autônomas teriam seus
objetivos, seu método e sua linguagem próprios.
Dois eram os princípios norteadores dessa reflexão. Primeiro, o de que a
Matemática seria um todo indivisível, compactuando com as idéias já
colocadas por HILBERT na lista de 1900, sobre os 23 problemas apontados
como os que orientariam as pesquisas matemáticas do
segundo milênio e, em segundo lugar, o princípio de que

Qual é o modo de ser das
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a Matemática poderia ser organizada como hierarquia de estruturas, seguindo
o modelo indiscutível apresentado por VAN DER WAERDEN, em 1930, que
deixava claro o que deveria ser entendido por estrutura algébrica e por
pesquisa estrutural em Álgebra [8 P1].
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G iven a categor iy Γ and two obj ects X , Y in th at categor y a “product” of X and Y in th e
categor y is an obj ect P tog e ther w ith two ar rows p, q (d esenho)
s uch tha t g iv en an y obje c t Z in Γ, a nd two arrow s g : Z → Y , f : Z → X t h ere e x is t s a

un iqu e arrow h : Z → P s u ch th at p o h = f a n d q o h = g . In o th er words, th e fo llow ig
d iagram is requ ired to be co mmu tativ e: (d esenho). Id em, ibid em, p . 348.
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Da união dos dois princípios e da forma axiomática de articular as idéias
herdadas, tanto de HILBERT como de VAN DER WAERDEN, surge uma
perspectiva convincente que é adotada por diversas áreas do conhecimento,
mesmo por aquelas que aparentemente nada teriam a ver com a Matemática e
nem tampouco teriam recursos teóricos próprios para compreender o sentido
matemático de estrutura e sua ligação com uma teoria matemática formal. Um
clássico exemplo é encontrado na área de conhecimento da Psicologia, nos
trabalhos de PIAGET que assim foi analisado por FREUDENTAL:
O mais espetacular exemplo de organização matemática é,
certamente, Bourbaki. Como esta organização matemática é
convincente! Tão convincente que Piaget pode redescobir o
sistema de Bourbaki no desenvolvimento psicológico. Pobre
Piaget! Ele não teve mais sorte que Kant, que consagrou
abertamente o espaço Euclidiano como “ uma intuição” pura
quando a geometria não-euclidiana era descoberta! Piaget não
era matemático, assim não poderia saber como os construtores
dos sitemas matemáticos são falíveis. O sistema de Bourbaki
ainda não estava concluído quando a importância das
89
categorias era descoberta.

Durante o desenvolvimento da Teoria das Estruturas de Bourbaki, o
grupo assimila de forma crescente e dominante o
método axiomático, fazendo com que a elaboração de
uma

reflexão

formal

axiomática

da

idéia

de
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estruturas matemáticas não só compreendesse um
arcabouço de referências gerais, mas também a finalidade das estruturas
matemáticas [3 P3]. Como conseqüência, a Matemática passa a ser vista como
a ciência dos sistemas axiomáticos, chamando a atenção dos filósofos que
passam a combatê-la no âmago de sua forma de organização. Os filósofos
consideram, então, alguns dos sistemas apresentados pelo grupo BOURBAKI
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Th e mo st sp ectacular ex amp le de org an izing ma th ematics is, of cour se, Bou rbak i. How
conv incing th is o rgan ization of ma th ematics is! So conv in cing th at Piag et cou ld
r ed iscov er Bourb ak i`s systm in d ev e lop mental p sycho logy. Poor Piag e! He d id no t f ar e
mu c h b et t er t h an K an t, w h o h ad b ar e l y con s ecra t ed Euc l ide an spa c e as “ a p u r e int u i t io n ”
wh en non-Eu clidean g eo metr y w as d iscov er ed! Piag e is no t a ma thematician, so h e could
no t know how un reliab le ma th ematical system b u ild er s ar e. Bourb ak i`s system o f
ma th ematics was no t acco mp lished wh en a imp or tan ce of categor ie s w as d iscover ed.
FREUDEN TAL, Han s. Ma th ema tics a s an educa tiona l ta sk. D o r b r e cht : Th e N e the r lan d s b y
D. Re id el, 1973, p. 46 .
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como “axiomática sem valor”. Um dos mais importantes representantes do
grupo, DIEUDONNÉ, declara:
Fundamentalmente
nós
acreditamos
na
realidade
da
Matemática, mas quando os filósofos nos atacam com seus
paradoxos, nós nos ocultamos rapidamente atrás do formalismo
e dizemos: “Matemática é justamente uma co mbinação de
símbolos sem sentido” e então nós mostramos nos capítulos 1
e 2 [dos Eléments] a Teoria dos
Qual é o modo de ser
Conjuntos. Finalmente nós estamos
matemático do ser humano na
construção do conhecimento
em paz para voltar a nossa
das estruturas da Álgebra?
Matemática e fazermos isto como
sempre fizemos, trabalhando em
90
coisas reais. [4 P3]

Esta declaração permite a seguinte análise: caso a Teoria dos Conjuntos
tenha sido desenvolvida somente para veicular e alcançar os objetivos
propostos

pelo

grupo

BOURBAKI,

razão

pela

qual

seria

necessário

desenvolver uma linguagem matemática que incorporasse os princípios
norteadores e fornecesse conceitos sob os quais deveria ser consolidado o
todo matemático, ainda assim ela também cumpriu a função de escudo teórico
para abrandar críticas.
Porém, segundo CORRY 91, a Teoria das Estruturas aparece somente no
quarto capítulo do livro sobre a Teoria dos Conjuntos. A definição de
estrutura é apresentada, da perspectiva da Teoria dos
Conjuntos,

pela

caracterização

dos

elementos

do

Qual é o modo de ser das
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conjunto por meio de axiomas e a lei de composição interna é definida como
uma função [9 P1]. Além disso, são ainda apresentados os primeiros conceitos
vinculados à definição de estrutura: isomorfismo, espécies equivalentes de
estruturas. Porém, os primeiros conceitos definidos não aparecem nos
trabalhos vindouros do grupo.
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On foundations w e b e liev e in th e reality of ma thematics, but of course when
ph ilosoph ers a tta ck u s w ith the ir p aradox e s, w e run to h id e b eh ind f or ma lis m a nd sa y:
“ Ma th e ma tic s is ju s t a co mb in a tion of me an ing les s s ymb o ls” and then w e br ing ou t
c h ap t er s 1 and 2 [ o f the E lé me n t s ] o n S e t Th eor y. F in a l l y w e a r e lef t in p ea c e to g o b ack
to our ma th ematics and do it as we h av e a lwa ys don e, work ing in so me th ing r ea l.
(D ieudonné 1970,145) . CORRY , Leo. Mode rn A lg ebra and the R is e o f Ma the ma tica l
S tru c tu re s. O p . c i t, p. 314.
91
Id em, ib idem, Cap ítu lo 7 , p . 2 9 3 .
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Em Topologia Geral apresenta-se um modelo derivado de uma definição
de estrutura, a estrutura-mãe, que não é desenvolvido a partir dos conceitos
relacionados com a definição de estrutura posta na Teoria dos Conjuntos.
Assim prevalece, “no final das contas”, na perspectiva da análise, que a maior
atuação da Teoria dos Conjuntos não foi a de prover fundamentos à teoria
reflexiva do grupo Bourbaki.
Nenhuma das três teorias aqui apresentadas alcançou definitivamente seu
objetivo, que era o da unificação da Matemática. Pelo contrário, alguns
estudiosos se convenceram da missão impossível que se haviam imposto,
como MAC LANE, que afirma ser a realidade matemática muito mais variada
que tudo aquilo que uma teoria generalizada pode exaurir.
Porém, as teorias reflexivas mostram que a Matemática ganha um novo
impulso ao tomar as estruturas matemáticas como seu objeto de investigação.
Ao tratarem as estruturas não só pelas possíveis propriedades de seus
pretensos elementos, mas também pelas possíveis relações destes elementos, a
Matemática não só pode corresponder a uma situação dada, mas também pode
corresponder a uma situação passível de ser dada. A
Matemática ganha espaços aplicativos porque possui um
instrumental

que

possibilita

a

realização

de

modos
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de

descrição

de

comportamentos orgânicos e inorgânicos, sem mesmo tê-los como possível ou
existentes na natureza. A estrutura impõe-se e o conceito de estrutura, que
origina-se na Matemática, penetra cada vez mais outras regiões [10 P1].
A orientação dada hoje para a pesquisa das estruturas – tanto
como objetivo de pesquisa quanto como método de pesquisa –
de modo algum se restringe à Matemática, mas tornou-se, de
modo geral, em um pensamento guia nas avaliações e
prognóstico da ciência moderna. 92
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D ie Orien tierung au f d ie Erfo rschung von Struk turen tritt dab e i h eu te – sowoh l als
Fo rschungsziel w ie als For schung smethod e – k e inesweg s nur in d er Ma th ematik au f,
sondern ist g anz allgemein zu ein em Leitg edank en b e i der Ein sch ätzung und Progno se d er
mo d ern en N a turw is sens ch af t geword en. W US SING, H. D ie G en e s i s d e s a b s t r a k ten
G ruppen Beg riffes. Ber lin : V er lag der W issensch af ten , 1969, p. 9 .
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1.2. SOBRE O MOVIMENTO DA CONSTRUÇÃO/PRODUÇÃO DAS
ESTRUTURAS DA ÁLGEBRA
Dios siempre arimetiza.
Jacobi, alemão, 1804 – 1851
Deus criou os inteiros, o resto é obra do homem.
Leopoldo Kronecker, alemão,1823 – 1891
El hombre siempre arimetiza.
Dedekind, alemão, 1831-1916
A essência da Matemática é sua liberdade.
Cantor, alemão, 1845 – 1918 93

As considerações tecidas sobre as articulações das estruturas no campo
da Matemática no presente histórico com as estruturas no campo da Àlgebra
em torno de seus conceitos e modos de construção, denotam a importância do
significado, das implicações e das aplicações das estruturas da Álgebra nos
diversos

campos

do

conhecimento

humano,

inclusive

no

da

própria

Matemática que é seu habitat natural.
As perguntas que se apresentam ao ter-se como objetivo pontuar as
circunstâncias mais relevantes das estruturas da Álgebra como foco temático
no contexto de sua construção/produção são: Como apropriar-se do “porque
matemático”

de

suas

implicações?

Qual

a

importância

deste

“porque

matemático” para a matemática enquanto ciência, para a história, enquanto
História da Matemática e para a Educação, enquanto Educação Matemática?
CORRY responde a algumas destas questões em termos de corpo de
conhecimento e imagem de conhecimento.
Para o autor, as disciplinas científicas tratam de dois tipos de questões.
As questões referentes ao conteúdo objetivo da disciplina e as questões sobre
a própria disciplina. As respostas ao primeiro tipo são encontradas nas
atividades constituídas pelo objetivo da disciplina e por aqueles que a
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As ep ígr afe s s ão u ma ho me nag em e u ma d emo n s tr aç ão d e re spe ito a todo s os ho me ns
qu e ap es ar d e su as con cep çõ es de Ma te má tic a e d e sua ma n e ir a d e f az er ma te má tic a ,
con tr ibu íram p ar a co m o seu desenvo lv imen to.
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praticam, enquanto as do segundo tipo podem dar-se individualmente, com a
presença implícita ou tácita de outros que a ignoram totalmente. Os dois tipos
de questões definem dois domínios de discursos, aquele relativo ao corpo de
conhecimento e aquele da imagem do conhecimento.
O domínio de discurso do corpo de conhecimento inclui afirmações sobre
o conteúdo objetivo da disciplina, ou seja, quando as questões referem-se à
teoria, fatos, métodos ou quando as questões abrem problemas implícitos na
disciplina. O domínio de discurso da imagem do conhecimento trata das
questões que surgem no corpo de conhecimento e que não podem ser
respondidas em seu interior, assim como trata das questões referentes às
pretensões que expressam conhecimento sobre a disciplina. Por exemplo: qual
dos problemas abertos pela disciplina demanda uma urgente atenção? O que é
para ser considerado uma experiência relevante ou uma argumentação
relevante? Qual a técnica mais eficiente para ser usada na resolução de um
certo tipo de problema na disciplina? O que seria um curriculum universitário
apropriado às próximas gerações de cientistas, de profissionais técnicos e
educacionais na disciplina considerada? A imagem do conhecimento abarca,
portanto, as visões cognitivas e as visões normativas científicas relativas à
disciplina.
A imagem do conhecimento, como exposto por CORRY, mostra-se em
harmonia com as idéias gadamerianas que buscam a consciência da história
efeitual, ao compreender a imagem que brota do conhecimento como efeito e,
portanto, compreensão.
Na história atual das disciplinas o corpo de conhecimento e a imagem do
conhecimento aparecem como domínios orgânicos interconectados. O autor
propõe uma análise conjugada entre o domínio orgânico interconectado e a
separação esquematizada do conhecimento científico nestes dois domínios de
discursos. Esta análise não deve ser elaborada de forma artificial, da qual
decorreria a cisão entre conteúdo e forma, objeto e método, mas sim deve
manter-se atenta às particularidades que interligam o corpo de conhecimento e
a imagem do conhecimento.
Assim, a imagem do conhecimento pode prover uma perspectiva bastante
útil para a história da ciência em geral, em particular para a História da
Matemática. O autor elabora, em seu livro Modern Algebra and the Rise of
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Mathematical Structures, 94 uma história das estruturas algébricas com o
compromisso de compreender a imagem das estruturas da Álgebra olhada de
dentro do próprio corpo de conhecimento algébrico, que se faz presente na
obra dos matemáticos.
A história escrita por CORRY sobre as estruturas constitui o fio
condutor

desta

pesquisa,

enquanto

busca

de

um

filão

revelador

da

construção/produção das estruturas da Álgebra tecido na obra matemática
humana, que possibilita a investigação do por que a estrutura da Álgebra
torna-se um acontecimento matemático significativo e por que é considerada
uma argumentação relevante para o corpo de conhecimento.
O papel do trabalho de CORRY, nesta fase da pesquisa, é importante
pois ele analisa o corpo do conhecimento matemático pondo em epoché a
imagem estrutural na temporalidade, constituindo, assim, o movimento da
construção/produção

das

estruturas,

tornando

visível

aquilo

que

foi

transmitido do seu conhecimento. E quando a abordagem estrutural é tomada
como imagem, ela faz parte de algum processo histórico em particular, neste
caso, por ser a estrutura investigada no âmbito da Matemática ocidental, este
processo envolve a Álgebra e a interação entre corpo e imagem de
conhecimento nesta disciplina entre 1860 e 1930, principalmente na Alemanha
e, anteriormente, na França.
Em concordância com a proposta da reconstrução retrospectiva das
estruturas da Álgebra, esta pesquisa não poderá restringir-se àquilo que, em
alguns períodos anteriores de desenvolvimento da Matemática, se entendeu
por Álgebra e que delineou, no decorrer da história, algum ramo de
desenvolvimento algébrico, como por exemplo: o das resoluções de equações
por radicais. É preciso que a pesquisa sobre o Apriori universal histórico das
estruturas da Álgebra estenda-se a diversas regiões matemáticas em que as
estruturas

da

Álgebra

apresentam-se

como

mensageiras

de

uma

nova

abordagem e que notifiquem a concomitante mudança de imagem.
Há unanimidade entre os historiadores matemáticos pesquisados de que o
estabelecimento do conceito de estrutura no âmbito científico matemático
ocorre no campo da Álgebra e que o movimento estrutural na Álgebra
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CO RRY, Le o. Modern Alg eb ra and th e Rise o f Ma th ema tica l S tructu r es, op . cit .
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consolida-se com a publicação do livro Moderne Algebra de Dr. Bartel
Leendert van der Waerden, em 1930, dada a solidez, consistência e
abrangência com que a obra apresenta as estruturas da Álgebra, legitimando o
seu potencial matemático e explicitando o seu modo carnal de ser, isto é,
deixando claro suas características materiais de presença enquanto objeto do
campo algébrico.
Na introdução da edição de 1943, encontra-se o objetivo do livro e as
indicações sobre quais seriam os domínios algébricos geradores de futuras
teorias estruturais: corpo, ideal, grupo e hipercomplexos. A seguir a tradução
do texto original.
Introdução
Objetivo do livro. A direção abstrata, formal ou axiomática, à
qual a álgebra agradece a sua renovada conjuntura nos tempos
atuais, conduziu a uma série de novas formações de conceitos,
a conhecimento de novas relações e a amplos resultados,
sobretudo na teoria dos corpos, na teoria dos ideais, na teoria
dos grupos e na teoria dos hipercomplexos. Introduzir o leitor
no todo deste mundo de conceitos deve ser o principal objetivo
deste livro.
Encontram-se, no entanto, conceitos gerais e métodos em
primeiro plano, assim os resultados individuais, os quais
precisaram ser validados nas condições da Álgebra Clássica,
devem também encontrar uma reconsideração condizente com
o ambiente da construção moderna.
Introdução. Instruções para o leitor. Para desenvolver, de
forma suficientemente clara, o ponto de vista geral que domina
a concepção abstrata da álgebra, era necessário, desde o
começo, uma nova apresentação dos fundamentos da teoria dos
95
grupos e da Álgebra elementar.
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Ein leitu n g
Ziel d es Buches. D ie “ab strak te”, “for ma le” oder “ax io mátiche” Rich tung, d er d ie A lgeb ra
ihr en ern eu ten Auf schwung in d er jüng s ten Z e it v erd ank t, h a t vo r a lle m in d er
Körp er th eorie, d er Id ealth eor ie, d er G ruppen theor ie und der Theor ie d er h yp erkomp lex en
Zah len zu ein er Reih e von neuar tig en Beg r iffsb ildung en, zur Ein s ich t in neu e
Zu samme n hänge und zu weitr e ichenden Re sultaten geführ t. In d iese g an ze Begr iff sw e lt
d en Leser ein zuführ en, soll das H aup t ziel d ieses Bu ch es sein.
Steh en d e mn ach allg emeine Begr if fe und Method en im V ord ergrund, so so llen doch auch
d ie E in ze lre su lta te , die zu m k las sis ch en Be s ta nd d er A lg ebra g er echn e t w erd en mü ss en,
eine gehör ig e Be rück sich titung im Rah men des mo dern en Aufb aus f ind en.
Ein leitung. Anw e isung en für d ie Leser. U m d ie allg emeinen Gesich tspunk te, w e lc he d ie
“ab s tr ak te ” Auff assung d er A lg ebr a b eherr sch t, g enügend k lar zu en tw ick e ln, w ar es
no tw end ig, d ie Grund lag en d er G rupp en theor ie und d er elemen tar en A lg ebra von Anfang
a n n eu d ar zu ste llen. VAN DE R WAE RD EN, B. L. Mod er ne A lg ebra. Er s ter Te il. Zw e ite
v erbesser te Auf lage. N ew Yo rk : Fr ed er ick Ungar pub lish ing CO ., 1943, p. 1.
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Como exposto em sua introdução, o objetivo do livro não se restringe a
conduzir o leitor no universo das idéias geradoras e geradas nesta nova
direção algébrica, mas também tem o propósito de reconsiderar nesta nova
conjuntura, resultados já conhecidos e validados na conjuntura da Álgebra
Clássica. Visto assim de forma mais ampla, o objetivo a ser alcançado tem a
finalidade

de

suprir

a

necessidade

emergente

de

compilar

e

expor

sistematicamente os avanços algébricos acumulados, não só aqueles ocorridos
por razões internas do corpo de conhecimento matemático, mas também
aqueles

ocorridos

pelo

estímulo

provocado

por

razões

do

corpo

de

conhecimento de outras ciências impulsionadas pelas tendências da época, que
segundo WUSSING 96 transformaram as ciências, inclusive a Matemática, em
uma força produtiva, já apontada no século XIX com a revolução industrial,
que reforçava a função social das ciências.
A obra de VAN DER WAERDEN abrange várias áreas do conhecimento
algébrico, que são enunciadas no guia de leitura do livro, conforme segue no
esquema.
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W USSING, H ans. Lecciones d e Histo r ia de las ma temá ticas. Madr id : S ig lo XXI d e
Esp ana Ed itor es, SA 1998, p. 223-236.
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Original: anexo 1
Guia
Visão sobre os capítulos dos dois livros e sua dependência lógica

Conjuntos

Grupos

Anéis

Polinômios

Teoria Geral
dos Anéis

Corpos
Infinito

Ideais de
Polinômio

Grupo

Corpos

Corpos
Valorados

Ágebra
Linear

Eliminação

Teoria de
Galois

Sistema
Hipercomplexo

Grandezas
Algébricas

Teoria
das
representações

Corpo
Real

A nova maneira de gerar conceitos, as novas formas de relação e os
amplos resultados, são tratados, segundo VAN DER
WAERDEN, do ponto de vista geral que domina a

Qual é o modo de ser das
estruturas da Álgebra?

concepção abstrata da Álgebra, com o propósito de
definir domínios algébricos e de elucidar suas estruturas [11 P1]. Na
perspectiva da análise proposta por CORRY entre corpo do conhecimento e
imagem de conhecimento, a obra Moderne Algebra é de fundamental
importância, porque a imagem estrutural algébrica que dali se extrai abrange
os avanços algébricos até então desenvolvidos.
Por ser o objetivo do livro o de definir domínios algébricos e elucidar
suas estruturas, serão analisadas algumas definições e articulações de
74

procedimentos para explicitar a nova maneira de gerar conceitos, as formas de
relação e os resultados atingidos nesta imagem.
Original: anexo 2
6. O conceito de grupo
Definição: Um conjunto não-vazio A de elementos de qualquer
tipo (por exemplo de números, de figuras, de transformações)
é denominado grupo, se as quatro condições, que se seguem,
forem cumpridas:
1. É dada uma prescrição de composição, na qual a todo par de
elementos a e b de A está agregado um terceiro elemento do
mesmo conjunto e que é chamada, na maioria das vezes, por
produto de a e b e expressa como ab. (O produto pode ser
dependente da seqüência dos fatores: não precisa ser ab = ba)
2. A lei associativa: Para quaisquer elementos a, b, c de A
vale: ab . c = a . bc.
3. Existe (no mínimo) uma (do lado esquerdo) unidade e em A
com a característica: ea = a para todo a de A.
4. Para todo a de A existe (no mínimo) um (do lado esquerdo)
inverso a – 1 em A, com a característica: a – 1 a = e.
Um grupo chama-se abeliano, quando além disto valer ab = ba
(lei comutativa)

Ao definir grupo o autor refere-se a um conjunto não-vazio, cujos os
elementos são de qualquer tipo. Qualquer tipo, para o autor, quer dizer que os
elementos do conjunto são objetos, que podem ser números, sílabas ou
combinações deles ou ainda diagramas e transformações. Os objetos são
agrupados por característica.
Uma característica, que todo individual desses objetos têm ou
não têm, definem um conjunto ou uma classe; Elementos do
conjunto são aqueles objetos, aos quais essa característica
97
pertence.

Pode-se, então, entender que o seu ponto de partida tem uma concepção
naive, ingênua de conjunto e que a expressão qualquer tipo denota o fato de
que a nova Álgebra pode tratar de coleções de objetos que não sejam
necessariamente

números

e

sílabas,

mas

também

de

outros

objetos

matemáticos como diagramas e transformações, desde que seja possível
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definir uma operação binária no conjunto. A operação suposta na definição é
o produto e não está definida em termos de uma função matemática.
Assim, na definição de grupo está implícita a possibilidade de se operar
com qualquer tipo de elementos, desde que eles sejam

Qual é o modo de ser das
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agrupados por uma característica e possa ser definida no
conjunto uma operação qualquer [12 P1].

É interessante notar que na introdução da definição de anéis, VAN DER
WAERDEN se utiliza da expressão Die Grössen para designar os objetos
algébricos, tanto os números inteiros, racionais, reais, complexos, números
algébricos,

polinômios

e

funções

racionais

quanto

os

demais

objetos

matemáticos como hipercomplexos, classe de resíduos e outros objetos
abarcados pela Álgebra ao abstrair o sentido numérico dos objetos da Álgebra
Clássica que levava em conta propriedades próprias dos números, como por
exemplo:

a

continuidade.

Die

Grössen,

os

atuais

objetos

algébricos,

evidenciam outras formas de operações que não aquelas das operações
conhecidas no âmbito dos números, porém similares a elas.
Die Grössen 98 tem sido traduzido como as quantidades, as grandezas,
significado adquirido no século XVII que designava unidade de medida Gros,
a grosa, doze dúzias. Porém a expressão tem também, em sua raiz, o
significado de “hauptmasse [des Heeres]”, em português, grosso principal.
Pode-se, então, entender que a nova Álgebra trataria daquilo que constitui o
filão principal dos objetos que, a partir de então,
passam a ser designados como algébricos, e que este
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filão principal seria composto de similaridades das operações com esses
objetos, as leis operacionais [13 P1]. É evidente que uma nova estratégia
articuladora haveria de ser encontrada para copilar, na nova imagem, o
conhecimento até então acumulado sobre estes objetos. VAN DER WAERDEN
afirma:
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E in e Eig ens ch af t, d ie j ede s e inz e ln e d ies er Obj ek te ha t od er n ich t h a t, d ef in ier t e in e
Meng e oder K la ss e ; E le me n te der me n g e s ind d iejen ig en Obj ek t, d ene n d ies e E ig ens cha f t
zuko mmt. VAN D E R WAERD EN, B. L. Mod erne A lg eb ra, op . c i t ., p . 3.
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D ROSDOW SKI, Günth er. Duden E tymo logie - H er kun fts wö r te rbu ch d e r d eu ts ch en
Sp rach e. Ma nheim: Dud enver lag, 1989.
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Por isto é desejável que todos estes âmbitos de “filão
principal” sejam postos sob um conceito comum e que as leis
operacionais
sejam
pesquisadas
universalmente
nestes
99
âmbitos.

A estratégia faz-se presente ao perceber-se que as estruturas de certos
sistemas

algébricos

podem,

às

vezes,

serem

examinadas por um conjunto limitado de dados [2
P2]. Esta estratégia é fruto da idéia de que existe

Como se dão as estruturas das
presenças estrutura da Álgebra–
ser humano?

algo que pode caracterizar espécies de sistemas algébricos. As experiências
matemáticas anteriores já mostravam que a característica pode ser composta
de um conjunto de dados e que os dados, o filão principal, está relacionado
com as operações e relações. Esta forma de articulação perpassa todo o
trabalho de VAN DER WAERDEN, porém é certificada pela primeira vez em
sua definição de Sistema com Dupla Composição como um conjunto com duas
composições: soma e produto, e ao definir anel como um sistema, como
segue:
Original: anexo 3
11. Anel
Um sistema com co mposição dupla chama anel, se as seguintes
leis de cálculo forem cu mpridas para todo elemento do
sistema:
I. Leis da adição.
a) Lei associativa: a + (b + c) = (a + b) + c.
b) Lei comutativa: a + b = b + a
c) Solubilidade da igualdade a + x = b para todo a e b.
II. Lei da multiplicação.
a) Lei associativa: a . bc = ab . c.
III. Lei distributiva.
a) a . (b + c) = ab + ac.
b) (b + c) . a = ba + ca.

VAN DER WAERDEN afirma que, em um anel, as leis da adição indicam
que os elementos do anel formam um grupo abeliano, o grupo aditivo do anel,
pois a lei c é dependente da existência do elemento simétrico. Este, por sua
vez, depende da existência do elemento neutro, que é único, pois o grupo é
99

“ E s is t da her wüns ch ensw er t, alle d ies e Grö ssenbereic he un ter einen geme insame n
Beg r iff zu br ing en und d ie Rechengesetze in d iesen Ber e ich en allg emein zu un ter su chen .”
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abeliano, um resultado obtido do estudo de grupos abelianos, que aparece nas
páginas anteriores do livro. A articulação posta por VAN DER WAERDEN
denota a característica hierárquica de sua forma de
organização. Não só por encaixar a estrutura grupo na
estrutura

anel,

economicamente

mas

também

resultados

de

por

transmitir

estudo

de
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uma

estrutura algébrica, para dentro da definição de um outra estrutura algébrica
constituindo um sistema de afirmações e explorando ao máximo o método
axiomático [5 P3].
Sem dúvida, a afirmação de que uma transmissão econômica de
resultados ocorre, não pode ser tomada de modo ingênuo. Ao transmitir-se
economicamente é preciso responder certas questões
que envolvem o como e com que finalidade os
resultados e as leis de um domínio original refletem-
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se em um novo domínio [6 P3]. São estas questões que norteiam, desde o
início do livro, um pesquisar algébrico estrutural que tece uma unicidade
teórica e que permite a afirmação de que VAN DER WAERDEN explicitou, de
forma coesa, o que é estrutura da Álgebra.
Transmissões econômicas similares à ocorrida entre grupo e anel dão-se
ao definir corpo a partir de um anel:
Original: anexo 4
III. Anel e corpo
Corpo. Um anel chama-se corpo torto, quando
a) ele possui no mínimo um elemento diferente de zero,
b) as equações ax = b e ya = b para a diferente de zero são
sempre solúveis.
Se o anel, além disto, for comutativo, ele será um corpo ou
um domínio de racionalidade (em inglês: field).

que

possui,

por

a)

e

b),

o

elemento

neutro

da

multiplicação

e,

conseqüentemente, o elemento inverso; na demonstração de que um corpo
torto não possui divisor de zero e ao definir domínio de integridade a partir
de um anel comutativo que só possui o zero como divisor de zero, ou seja, de

VAN D E R W AERD EN, B. L. Mod er ne A lg ebra, op . c i t., p. 35 .
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a.b = 0 tem-se

a = 0 ou b = 0. Do domínio de integridade definem-se os

ideais e destes é inspirada uma construção do sistema dos hipercomplexos, e,
finalmente, constituindo a estrutura corpo como aquela que abarca todas as
outras estruturas.
Como pode ser constatado, não faz parte da temática da nova Álgebra a
característica dos elementos que os define como um conjunto, nem tampouco
os processos operacionais, seus algoritmos e seus resultados. Ao definir o
domínio

algébrico

gerado

pelos

elementos

de

um

conjunto, privilegiam-se leis universais de possíveis
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operações entre os elementos e a existência de elementos com determinadas
características operacionais e suas possíveis dependências [14 P1], por
exemplo, o elemento neutro e o elemento simétrico e inversível; a condição
da inexistência de divisores de zero; o fato de todo domínio de integridade
ser corpo.
O domínio assim definido é o domínio de uma estrutura algébrica e sua
teorização explicita o sentido desta estrutura, independente de ela ter um
preenchimento substancial que evidencie caracterizações
específicas no âmbito de um domínio particular daquela
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estrutura, no qual os resultados das operações poderiam, supostamente,
expressar sentidos e adquirir significados, definindo o campo de aplicação [15
P1].
As estruturas da Álgebra exercem o papel principal no novo ato
algébrico, pois cada uma delas
matemático,

o

seu

domínio.

demarca um campo de comportamento
O

estudo

dos

domínios

possibilita

um

aprofundamento sintético e analítico no corpo de conhecimento matemático ao
focalizar universalmente as leis operacionais. O livro Moderne Algebra traz
uma explicação do sentido das estruturas no âmbito de seu domínio, de suas
possíveis relações com outros domínios estruturais algébricos, da transmissão
de resultados de um domínio a outro domínio e suas aplicações em diferentes
conjuntos de objetos matemáticos.
Nos três primeiros capítulos do livro é desenvolvida uma base segundo
uma organização hierárquica abstrata que revela parte do velho conhecimento
algébrico na nova imagem algébrica. Nos outros capítulos do livro, coerente a
esta nova imagem, são explicitadas soluções de problemas não resolvidos no
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corpo de conhecimento da Álgebra Clássica e também exposta a pesquisa
estrutural algébrica em várias áreas do conhecimento Matemática.
Porém, nem mesmo a grandiosidade e brilhantismo do conteúdo do livro
Moderne Algebra pode ofuscar a evidência de que o filão principal dos
domínios que permitiram as articulações matemáticas e o estabelecimento de
uma nova imagem da Álgebra já estavam presentes no corpo do conhecimento
matemático. O filão principal dos domínios encontra-se registrado nas
aplicações e exemplos do próprio livro, como grupo de transformações ou
permutações, anéis de polinômios, hipercomplexos etc. Portanto, seria muito
prematuro afirmar, da análise desta obra, que o método axiomático abstrato,
aquele usado por VAN DER WAERDEN, teria sido o único responsável pelos
novos rumos da Álgebra. É muito difícil contra-argumentar a afirmação de
CORRY sobre os motivos internos da mudança ocorrida na Álgebra:
Esta mudança, entretanto, não foi provocada pela mera adoção
da formulação abstrata em álgebra nem pelo crescimento
uniforme do corpo de conhecimento. Ao invés disto, ela foi o
produto de uma transformação mais profunda e abranjente do
100
objetivo e do método da álgebra.

O matemático historiador E. T. Bell, quando descreve o desenvolvimento
estrutural da Matemática que vai do particular e detalhado até o abstrato e
geral, aponta para um fato de extrema importância científica e pedagógica
porque foca a questão do abstrato de maneira criativa, rigorosa e, além disso,
aponta e desmistifica preconceitos sobre o objetivo e o método da Álgebra:
Ao seguir o desenvolvimento tem-se que evitar especialmente
um mal entendido entre outros que poderiam ser produzidos.
Os que não são matemáticos de profissão se inclinam às vezes
em confundir a generalidade com a variedade e a abstração
com a vacuidade. Nas generalizações e abstrações matemáticas
que vamos nos ocupar aqui, o oposto é o certo. Cada um e m
sua especialização adequada e concreta, proporciona casos
101
determinados a partir dos quais se desenvolveu.

100

Th is ch ang e, how ever, was no t brough t abou t b y th e me r e adop tion of the ab stract
for mu lation in algebr a nor b y th e stead y grow th of th e bod y of know le dge. Rath er, it was
th e product of a d eeper, ov er all tr ansfo r ma tion of th e aims and me th ods o f algebr a.
CORRY, Leo. Mod ern Alg ebra and th e R is e o f Ma th ema tica l S truc tu r es , op . cit ., p. 64.
101
A l segu ir este desarrollo hay qu e gu arda r s e e sp ec i a l me n t e d e u m m a l en t end id o e n tre
todos los que se podr íam p roduzir . Los que no son ma temático s d e prof esión se in clinan a
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O que está sendo afirmado é que a generalização matemática não pode
ser confundida com variedade, e nem tão pouco abstração com esvaziamento.
A generalização pode provocar uma certa renúncia de sentidos matemáticos
conhecidos

enquanto

a

abstração

possibilita

a

revelação

de

valores

matemáticos que atendem à variedade.
Por exemplo, na generalização matemática na teoria dos números, o
conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais, como
simples detalhe, pois os naturais são também inteiros. E uma vez que se tenha
a teoria dos números inteiros tem-se também a teoria dos números naturais.
Além do mais, toda generalização proporciona avanços matemáticos distintos
daqueles de onde partiu a generalização. No conjunto dos números inteiros é
sempre permitida a operação inversa da adição, a subtração. Por exemplo: 5 4 = 1 e 4 - 5 = -1, o mesmo já não acontece no conjunto dos naturais. Isto
porque a operação da adição no conjunto dos inteiros passa a ter um outro
sentido matemático, com a introdução dos números negativos. A operação da
adição dos inteiros possui uma norma, em termos modernos, conhecida como
a lei do cancelamento. Há um esvaziamento de sentido da adição como uma
ação de juntar que acrescenta, em benefício de outro sentido, a ação de juntar
que cancela, mesmo considerando-se que

o esvaziamento de sentido só

aconteça enquanto o número natural esteja inserido no domínio dos inteiros.
Por outro lado, o sentido da estrutura algébrica em seu domínio,
alcançado pela abstração matemática da característica dos elementos que
define o conjunto e pela abstração do sentido da operação, refere-se sempre à
variedade de coleções portadoras do “filão principal”, que permanece sujeita
a um preenchimento substancial e que possui determinados comportamentos
matemáticos que perduram mesmo quando preenchidas
substancialmente, ou seja, quando conhecemos a lei de
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composição da operação e a característica de seus elementos, aquela que os
definem como um conjunto. A característica está aberta à variedade e pode vir
v eces a confund ir la gen eralid ad com la v a r iedad, y la ab str accíon co m la vacu idad. En la s
generalizaciones y abstracciones ma t e má t i c a s d e q u e n o s h e mo s d e o c u p a r a q u í lo o p u e s to
es lo certo. Cada uno, en su especializacíon adeguada y concreta, proporciona casos
d e ter n i ma d o s a p ar t ir d e los cu a le s s e d e s ar r o l ló . B E LL , E. T . H is to r ias d e la s
Ma temá ticas . Trad . R. Or tiz. Méx ico : Fondo de Cu ltur a Econó mica, 1996, p.198.
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a ser determinada, sem interferir no “filão principal”. Nesta perspectiva, a
vacuidade da abstração matemática dilui-se evidenciando a variedade. O
tratamento estrutural algébrico refere-se, num só golpe, a várias espécies de
coleções de objetos algébricos [16 P1].
Quando se considera o estabelecimento das estruturas no contexto do
livro Moderne Algebra, tem-se em mente o impacto da imagem da Álgebra no
âmbito da Matemática ocidental, ao abranger várias áreas com um mesmo
tratamento, provocando a tradução do livro em diversos idiomas. A nova
imagem é apresentada no livro, plena e incontestável, não no sentido de que
ela não precise de aprimoramentos matemáticos algébricos, mas pelas suas
coerentes articulações nesta nova imagem, que sem sombra de dúvidas, não
podem ser associadas a uma simples publicação ou ao trabalho de um único
matemático.
O livro é tomado como uma fonte de pistas, já que o entendimento da
imagem da Álgebra que ele propaga desvela referências importantes, tanto
aquelas que se orientam para o entendimento das possibilidades abertas pela
nova imagem, que são as estruturas matemáticas estudadas no século XX,
quanto

aquelas

que

se

orientam

para

o

desvelar

das

imagens

que

possibilitaram o vislumbre da nova imagem.
Visto de um certo ângulo, o que até aqui foi feito, ao considerar-se o
livro Moderne Algebra, é uma exploração de um porto historicamente
reconhecido - o presente histórico das estruturas da Álgebra - como referência
na construção/produção das estruturas da Álgebra, onde nossa investigação
lança âncora. Parte-se daqui, seguindo pistas deixadas por VAN DER
WAERDEN. Ao tematizar-se momentos relevantes da historicidade das
estruturas da Álgebra, as perguntas que se colocam são: por que o matemático
VAN DER WAERDEN pôde fazer o que fez e como o fez? Quais resultados
matemáticos poderiam ter-lhe concedido o insight inspirador de seu trabalho,
aquele que possibilitou as interligações entre ideal, anel, corpo e grupo?
O próprio autor cita matemáticos que influenciaram o seu trabalho em
diferentes edições e em vários momentos: na introdução do livro, na
introdução dos capítulos ou assuntos. Os matemáticos inspiradores elencados,
nesta tese, para esclarecer as perguntas colocadas são: Emmy Noether (1882-
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1935) 102, Ernst Steinitz (1871–1928) 103, Richard Dedekind (1811–1916) 104 e
Evarist Galois (1811–1832) 105. O motivo dessa escolha

é o de ressaltar a

imagem da Álgebra em seus trabalhos, focando o porquê VAN DER
WAERDEN pôde realizar sua obra, seguindo a lei fundamental exposta por
HUSSERL, que busca reativar as premissas da construção/produção do
conhecimento explicitando o Apriori universal histórico em direção à
Estrutura Apriori.
Nos comentários sobre o

livro Moderne Algebra, afirmou-se que a

estratégia de VAN DER WAERDEN é fruto da idéia de que existe algo que
pode caracterizar espécies de sistemas algébricos. Porém, o que é que pode
garantir a fusão dos domínios de estruturas? O que deu a certeza de que, ao
definir-se hierarquicamente os domínios, haveria uma possível transmissão de
resultados de um domínio ao outro? CORRY dedica um capítulo de seu livro
elucidando a questão.
/.../ nos artigos decisivos sobre fatoração de anéis abstratos de
Noether,
todos
os
elementos
Como se dão as estruturas das
relacionados à imagem estrutural
presenças estrutura da Álgebra–
aparecem
juntos,
de
forma
ser humano?
esclarecedora.
Os
insights
inovadores implicados neste artigo sugeriam a ela, aos seus
estudantes, colegas, e seguidores, a expectativa de falar de
várias disciplinas algébricas a partir
Qual é o modo de ser
de uma perspectiva unificadora, na
matemático do ser humano na
qual a noção de uma estrutura
construção do conhecimento
algébrica está
das estruturas da Álgebra?
Qual é o modo de ser das
no foco de
estruturas da Álgebra?
106
interesse.
[17 P1],[3 P2]
e [7 P3]

102

VAN DER W AERD EN, B. L. Mod er ne A lg ebra, op. c i t. , p . 2 .
Id em, ib idem, p V I.
104
Id em, ib idem, p . 8 4 .
105
Id em, ib idem, p . 1 .
106
“ / . . . / in N o e t h er ’ s d e c is iv e ar t ic l es o n f ac to r iz a t ion in abs t r a c t r in g s , a l l th e e l eme n t s
th at infor m th e stru tur a l imag e are brough t tog e th er in an illu mi n ating ma nn er. Th e
innov ative insigh ts imp lied b y th ese ar ticles suggested to h er, to her studen ts and
c o l le ag u e s, a n d to th e ir f o l lo w er s th ere af t er, th e expected g a ins of addr essing th e v ar iou s
d is c ip lin es of a lg ebra fro m a u n ifie d pe rsp ectiv e in wh ic h the no tion of an alg ebraic
s t r u c tu r e l ie s a t th e f o cus o f in te r e s t. ” COR R Y , L eo . Mod e rn Algebra and the Rise o f
Ma th ema tica l S truc tu r es , op . c i t., p. 222.
103
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Embora a fonte inspiradora dos insights matemáticos fosse o artigo de
1921, que trata pela primeira vez da unicidade da fatoração em anéis, a
análise retrospectiva do trabalho de Emmy Noether será iniciada em seu
artigo Idealtheorie de 1926, por evidenciar aspectos fundamentais da nova
imagem da álgebra e por encaminhar possíveis respostas às questões
colocadas sobre a estratégia de VAN DER WAERDEN.
Este artigo tem o foco de interesse no domínio da estrutura dos anéis,
traz em seu horizonte de futuro matemático a construção
abstrata da atual Teoria dos Ideais, declara o início da
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abordagem estrutural algébrica e descreve a formalização da Álgebra como o
estudo de espécies de álgebras em seu nascedouro. Ele é, portanto, um marco
importante para a nova imagem da Álgebra pela consistência, abrangência e
caráter conclusivo de seu aspecto unificador [18 P1], podendo revigorar
trabalhos de antecessores como o de DEDEKIND na Teoria dos Números
Algébricos, o de HILBERT em invariantes e Teoria de Números Algébricos, e
o de LASKEER e MACAULAY sobre polinômios.
Neste trabalho, NOETHER parte de um anel comutativo R e vai lançando
mão de axiomas à medida que surge a necessidade de provar os teoremas de
decomposição para atingir a subordinação desejada, aquela que abrangeria
tanto o conhecimento de corpos de elementos determinados, ou seja, aqueles
dos quais se conhece a característica, quanto o de corpos de elementos
indeterminados, aqueles dos quais não se conhece a característica. A idéia
central é que desmembramentos como a fatoração em primos no domínio dos
naturais, racionais e inteiros, a fatoração de polinômios quaisquer e a
fatoração de ideais em corpos de números algébricos, assim como a partição
dos inteiros em classes residuais, podem ser tratados de uma mesma forma.
NOETHER induz este raciocínio para o âmago do âmbito das estruturas,
abstraindo o seu significado numérico, chamando os desmembramentos de
decomposição, e mostra que as decomposições
assim tratadas independem da operação definida no
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domínio da estrutura [4 P2].
Noether 1926, 37: Para a subordinação de corpo numérico e de
corpo de função é suficiente o cumprimento dos axiomas de I a
84

V e isto aponta para os domínios básicos – números inteiros,
polinômios de uma indeterminada, domínio funcional de
107
polinômios de várias indeterminadas.

Segundo CORRY 108, os cinco axiomas são formulados no início do
artigo: I. R satisfaz a.c.c. (condição de cadeia ascendente - ascending chain
condition); II. Toda cadeia propriamente descendente de ideais em R, cada
uma delas contendo um ideal não-nulo, é uma cadeia finita; III. Existe um
elemento unitário para a multiplicação; IV. Não existe divisores de zero em R
e; V. O corpo das frações do anel é integralmente fechado (isto é, cada
elemento do corpo das frações, que é um inteiro em relação a R, pertence de
fato a R).
Pode-se notar que as condições iniciais do trabalho de NOETHER estão
definidas no domínio de estrutura de anéis, cujos elementos são ideais que
compõem cadeias específicas, prescritas nos axiomas I e II e que os axiomas
III, IV e V referem-se às propriedades multiplicativas no anel, induzindo uma
Teoria Multiplicativa de Ideais que tem a fatoração
como princípio condutor [19 P1].
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O primeiro teorema a ser considerado por NOETHER é o decorrente do
primeiro axioma: Qualquer anel que safisfaça a a.c.c. é decomposto como
interseção finita de ideais irredutíveis. 109 O próprio enunciado do teorema
denota a possibilidade da relação de anel e ideais irredutíveis, e define a
equivalência entre anel e ideal em termos das propriedades de inclusão,
independente de qualquer operação definida no domínio da estrutura. Para
exemplificar mais intensamente como se dá a subordinação da decomposição,
toma-se aqui o principal teorema de decomposição: VI. Se um anel satisfaz os

107

Noeth er 1926, 37 : “Zur Un te rordnung von Zah l – und Funk tion enkörp ern genüg t es
s o mi t d as E r f ü l l t s e in d e r A x io me I b is V f ü r d ie Grundb ereiche – g anze Zah len, Po lyno me
einer Unbestimmten , Funk tionalb ereich der Po lynome me h r erer Unb estimmter –
n ach zuw e ise n. ” Id em, ib id em, p . 243.
108
I . R sa t i sf ie s th e a . c . c.
II . Ev er y prop er d escend ing chain of id eals in R, each of wh ich con tains a g iv en non- zero
id eal, is a fin ite chain.
III. There ex is ts a un ity fo r th e mu ltip lication in R.
IV . Th er e are no d iv isors of z ero in R.
V . Th e f ie ld o f f r a c t ion s o f the r in g R is in t eg r a l l y c lo s ed ( i. e. , ea ch e l e me n t o f t h e f i e ld
of fractions, wh ich is an in teger w ith r e spect to R, belongs in f act to R.) . Id em, Ib id em, p .
239.
109
“ An y r ing s a tisf ying th e a. c. c. is d eco mp os ab le a s a f inite in ter s ec tion of irredu c ib le
id eals”. Id em, ib idem , p. 243.
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axiomas de I a V, então todo ideal do anel é representado de modo único
como interseção de um número finito de potências de ideais primos. 110 Este
teorema afirma a representação de ideais por ideais primos e define a
equivalência entre ideal e ideal primo em termos das propriedades de
inclusão. No artigo de NOETHER ficam visíveis as possibilidades de
hierarquizar as estruturas pela inclusão e que a
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transmissão de certos princípios, quer seja na forma
de condição inicial, como o caso da a.c.c., quer seja

na forma de tratamento, como o caso da idéia de interseção, podem levar à
resultados similares em âmbitos diferentes e avanços teóricos [8 P3].
Dada a possibilidade das definições de estruturas serem hierárquicas, as
reflexões sobre as formas de apresentação das teorias que pendiam ora para o
genético, ora para o axiomático, voltam-se para o ponto de vista axiomático
com a finalidade de redefinição das hierarquias conceituais contribuindo com
a estabilidade da nova imagem veiculada pelo método axiomático organizado
hierarquicamente pela inclusão.
Embora tenha-se apresentado condições matemáticas que elucidam
algumas idéias de como foi possível a fusão de alguns domínios de estruturas,
há de se pensar o que teria levado NOETHER a considerar um anel de ideais
e por que estes domínios estruturais aparecem inquestionavelmente de forma
abstrata em seu artigo de 1926, como no enunciado do primeiro teorema:
“Qualquer anel....”
Nos trabalhos de NOETHER manifesta-se um limite real entre a
formalização do domínio numérico e a formalização da
Álgebra como sendo a unificação das álgebras não só
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pela igualdade de certas propriedades de determinados conjuntos, mas em
torno de possíveis articulações que correspondessem a várias formas de
fatoração [20 P1]. É nesta fase que se encontra o germe da estrutura da
álgebra, ou seja, de que uma mesma estrutura poderia ser encontrada em
conjuntos de elementos de natureza diferente, com
seus próprios modos operacionais, que os domínios

110
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“ VI. I f a ring R s af isf ie s ax io ms I – V, th en ev er y ide a l in R is un iqu e ly rep re sen tab le
a s an in t er se c t ion o f a f i n i t e n u mb er o f p o w ers p r i me id e a ls” . Id em, ib id em, p . 245.
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estruturais mantinham uma relação de inclusão, definidora de uma hierarquia,
e, além disso, constatou-se, ainda, a possibilidade de que os teoremas, os
axiomas e as proposições de domínios estruturais particulares pudessem ser
transferidos para um domínio de estrutura álgébrica. E, para finalizar, que se
poderia trabalhar com a idéia de espécie de estrutura [5 P2].
No artigo de 1921, encontram-se vestígios da elaboração inicial da
organização hierárquica e, pela primeira vez, a estrutura é tomada em sua
forma abstrata dando suporte a uma teoria de representação de álgebras.
NOETHER inicia seu artigo afirmando:
O conteúdo do trabalho aqui apresentado constroi a
transferência dos teoremas de decomposição (Zerlegungssätze)
de números inteiros racionais, assim
Qual é o modo de ser
como a de ideais em corpo de
matemático do ser humano na
números algébricos, em ideais em
construção do conhecimento
domínios de integridade qualquer e
das estruturas da Álgebra?
domínios de anéis em geral. 111 [9 P3]

A palavra Satz, plural Sätze, contida na palavra Zerlegungssätze
traduzida

como

matemáticos

em

teoremas

de

português.

decomposição,

Sätze

pode

ser

tem

vários

traduzida

significados

como

teoremas,

proposições e axiomas. Portanto, a afirmação de Noether não precisa ser
necessariamente interpretada como uma transferência de resultados que,
quando checados nos domínios conhecidos, dão respostas satisfatórias, mas
também pode ser interpretado como uma transferência
mais

ampla

que

envolve

a

criação

de

recursos

matemáticos e que assume a mudança da natureza do
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domínio para o qual a transferência deve realizar-se. Noether percebeu, de
alguma forma, que ela não tinha mais a necessidade de referir-se a um
domínio de integridade numérico, nem tampouco a um domínio de integridade
numérico qualquer. Ela refere-se a um domínio de integridade qualquer, como
também não se refere à anéis de alguma coisa, como anéis de
refere-se a anéis em geral [6 P2]. É exatamente neste

111

polinômios,

Qual é o modo de ser das
estruturas da Álgebra?

“No e ther 1921, 25 : “D en Inh a lt d er vor liegenden Arbeit b ild et d ie Üb er tr agung d er
Zer legungssätze d er Zer legungssätze der ganzen ration alen Zah len, b zw. der Id eale in
algebr aischen
Zah lkörp er,
auf
Id eale
in
b e lieb ig en
In tegr itäts- ,
allg emainer
Ringbereichen.” Id em, ib id em, p . 228.
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ponto que o domínio passa a ser efetivamente domínio de estrutura e que se
estabelece o nuclear das relações das espécies de estruturas [21 P1]. A
Álgebra revela-se como algo novo e não como um crescimento natural,
uniforme, contínuo e seqüencial do corpo de conhecimento da Álgebra
Clássica, como se fosse uma mera resultante. É evidente que o salto
qualitativo dado por NOETHER tem, como pano de
fundo,

o

trabalho

de

grandes

matemáticos,

contemporâneos e predecessores, porém “NOETHER
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não combinou simplesmente as realizações de seus predecessores; ela adiantase com um trabalho matemático que era essencialmente diferente do deles.” 112
[10 P3].
Para

realizar

a

transferência

dos

teoremas

de

decomposição,

primeiramente ela reconsidera a fatoração dos inteiros em primos sob uma
nova perspectiva. Tomou a decomposição de números inteiros racionais da
seguinte forma: dado um número inteiro, ele pode ser decomposto em fatores,
que são produto de potências de primos. Exemplo: 126 = 2 x 9 x 7 = 2 x 3

2

x

7 onde q 1 = 2, q 2 = 9; q 3 = 7 ou 126 = 2 x (-3) 2 x 7; q 1 = 2, q 2 = 9; q 3 = 7.
NOETHER estuda as propriedades das decomposições de inteiros e define a
irredutibilidade dos componentes de uma decomposição em termos destas
propriedades, de tal forma que para cada fator q i existe um único p i e um
número natural n, tal que p i n = q i . Exemplo de uma decomposição não
irredutível seria: 126 = 2 x 3 x 21, pois a componente 21 ainda pode ser
decomposta e não pode ser escrita como uma potência de um primo. Assim, o
teorema da fatoração única dos números inteiros em função dos componentes
primários irredutíveis, q i , é fundamentado no seguinte resultado:
Noether 1921, 25: Em duas diferentes decomposições de um
número inteiro racional em componentes primárias maiores e
irredutíveis q, coincidem o número de componentes, o
correspondente número primo (exceto o sinal) e os
113
expoentes.

112

“ N o e ther d id n o t s i mp l y co mb ine t h e ach i ev e me n ts o f h er p r ed e ce s sor e s ; she c a me
f o r w ard w i th a ma t h e ma t i c a l w o r k w h i ch was essen tially d ifferen t fro m th eirs.” Idem ,
ib id em, p . 251.
113

“Noether 1921, 25: “Bei zwei verschiedenen Zerlegungen einer ganzen rationalen
Zahl in die irreduziblen, größten primären Komponenten q stimmen die Anzahl der
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Desse modo foi construído para números primos inteiros um caminho
semelhante àquele construído tanto para os ideais de
polinômios

que

podem

ser

decompostos

em

componentes primários, quanto para o caso de um
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ideal primo estar associado a cada componente primário, a fim de estender o
teorema da fatoração única para anéis em geral, unificando as álgebras em
torno da idéia de decomposição [7 P2].
Ao definir um anel, NOETHER cita o trabalho de Abraham Fraenkel
(1891-1965)

sobre

números

p-ádicos

que

discutia

sistematicamente

as

propriedades básicas destas entidades numéricas como sistema axiomático.
FRAENKEL também formulou claramente as relações entre grupo e anéis, e
mostrou que se um anel não possui divisores de zero, ele é corpo. Com isso
foi possível transladar todos os conceitos da Teoria Algébrica dos Corpos,
desenvolvidos por Ernst Steinitz (1871–1928), para a Teoria dos Anéis. Uma
vez que as articulações entre grupo e anéis, anéis e corpo, grupo e corpo
estavam estabelecidas, faltava construir a articulação entre anéis e ideais para
completar a cadeia das estruturas.
NOETHER,

em sua definição de anel faz uso de axiomas abstratos e

gerais. Seu trabalho é focado nos anéis comutativos, nos quais todo ideal tem
uma base finita (Endlichkeitbedinung – condição de finitude), e prova a
equivalência 114 entre a condição de finitude e a condição de cadeia ascendente
(a.c.c.), declarando que a última condição tem sido abordada de forma
bastante reduzida tanto por DEDEKIND quanto por Emanuel Lasker (1868–
1941), que também desenvolveu trabalhos sobre a Teoria dos Ideais.
NOETHER lida com a condição a.c.c. de forma
abstrata, não se referindo mais a um conjunto
numérico, mas a um conjunto qualquer [11 P3].
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Komponenten, die zugehörigen Primzahlen (bis auf das Vorzeichen) und die
Exponenten überein.” Idem , ib id em, p . 2 2 9 .
114

D e t a lhe s em I dem , ib id em, p . 229.
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STRUIK 115 afirma que muito do que se fez na Álgebra estaria ligado ao
nome de Ernst Zermelo, e seu famoso teorema da boa ordenação de 1902. Este
teorema afirma que, em qualquer conjunto, uma relação a < b (“a precede b”)
pode ser introduzida de tal forma que para quaisquer dois elementos a e b,
tem-se a = b, ou a < b ou a > b, e que, dados três elementos, a, b e c, se a < b
e b < c, então a < c, e que todo subconjunto não-vazio possui elemento
mínimo, o que caracteriza a generalização da idéia de máximo e mínimo da
condição de cadeias ascendentes ou descendentes. Conseqüentemente, os
resultados da Álgebra Estrutural estariam ligados também ao axioma da
escolha, que afirma que de cada subconjunto de um dado conjunto, pode-se
extrair um elemento que o represente.
NOETHER, inspirada nas idéias da Teoria dos Ideais de

DEDEKIND,

desenvolve condições tais que um ideal seja um módulo composto por todos
os elementos de um subanel e que a extensão do subanel, contida no anel,
seja uma ordem. As idéias da boa ordenação, do elemento mínimo em termos
de uma ordem definida pelas propriedades de inclusão implícitas na relação
anel e subanel, justificam matematicamente a extensão do teorema da
fatoração única do domínio numérico para o domínio de estrutura de anéis,
apoiada num estudo rigoroso dos conceitos de irredutível, de primo e de
ideais primários que, sem dúvida, são reflexos de outros trabalhos que
abordavam questões da decomposição única de um polinômio em fatores
irredutíveis de um x indeterminado, para o caso de n variáveis que é
formulado em termos de mínimo múltiplo comum de ideais no domínio de
estruturas numéricas. Esta é a trama tecida por NOETHER para dar o salto
qualitativo que vai ao encontro de um novo entendimento de estruturas,
aquele relativo às estruturas da Álgebra.
Tanto a idéia da comparação de estruturas algébricas diferentes a fim de
estabelecer uma ordem entre elas, quanto a tendência de apresentar os
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conceitos

e

as

definições

por

axiomas

que

caracterizam a imagem da Álgebra no trabalho de
NOETHER, despontam do domínio de estruturas

numéricas, exemplificados em seu próprio trabalho na redefinição de
115

STRUIK , D irk J. H istó r ia con c isa das Ma temá ticas. Tr ad. Jo ão Cosme S anto s
90

irredutibilidade dos inteiros, na forma de extensão
do teorema da fatoração, mas também no trabalho de
DEDEKIND e na Análise Postulacional decorrente
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do trabalho de HILBERT ao desenvolver uma nova axiomatização da
Geometria e da Aritmética [12 P3], [8 P2].
Porém, a imagem destes trabalhos inspiradores difere da imagem
daqueles que desenvolvem uma teoria de uma determinada estrutura, como da
Teoria dos Anéis e Teoria dos Corpos, pois as condições das propriedades a
que se referem são determinadas por entidades substancializadas, ou seja, as
propriedades

surgem

em

domínios

matemáticos

particulares:

domínio

numérico ou não-numérico, como o caso das permutações, das transformações
e dos objetos geométricos, sem ter a intenção de agrupá-los em suas
características básicas.
Para exemplificar o processo de estabelecimento de uma teoria de uma
estrutura, será analisada a imagem da Álgebra no trabalho intitulado A Teoria
Algébrica dos Corpos - Algebrische Theorie der Körper - desenvolvido por
STEINITZ em 1910, porque ele é considerado um trabalho pioneiro na
investigação estrutural algébrica, conhecido como o berço da Álgebra
Moderna. STEINITZ afirma no início de seu trabalho: “O objetivo deste
trabalho é obter uma visão geral de todos os possíveis
tipos de corpos e identificar suas relações entre si em
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suas características básicas.” 116 [22 P1].
Apesar de seu trabalho ter como pano de fundo a Aritmética e como
objeto

de

estudo

corpos

numéricos,

o

autor

justifica o título de sua obra Teoria Algébrica dos
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Corpos, por fazer uso de um tratamento que não
processa as diferenças entre as grandezas (Grössen) inteiras e fracinárias. Sua
estratégia, para obter a concentração de todos os
tipos, consistia em considerar o corpo mais simples
possível de cada tipo, e então desenvolver métodos
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Gu err e iro. Lisbo a : Gr ad iv a, 1997 , p. 319.
116
“Ein e Üb er sich t üb er alle mö g lich en Körp er typ en zu gew inn en und ihr e Beziehung en
un terein ander in ihr en Grund zügen f estzustellen, k ann als Programm d ieser Arbeit gelten.”
CORRY, Leo. Mod ern Alg ebra and th e R is e o f Ma th ema tica l S truc tu r es, op . cit., p. 195.
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para que deste corpo se obtivesse um novo corpo, por extensão. O instrumento
central de seu estudo era a característica do corpo [9 P2], [13 P3]. De acordo
com a descrição de STEINITZ sobre o desenvolvimento de sua teoria
apresentada na introdução de seu livro:
A primeira tarefa diz respeito ao conceito de corpo primo e a
uma diferenciação dos corpos segundo a característica. Em
todo corpo está contido um corpo
Como se dão as estruturas das
mínimo ou corpo primo; o mesmo
presenças estrutura da Álgebra–
é ou do tipo dos números
ser humano?
racionais (característica 0), ou do
tipo do sistema de classe de restos de um número primo p
117
(característica p).
[10 P2]

O trabalho de STEINITZ parte do conceito de corpo que contempla a
definição de domínio racional de KRONECKER e a definição de corpo de
DEDEKIND. Esse conceito é composto de sete regras: a lei associativa e
comutativa da adição e da multiplicação; a lei distributiva; a lei da subtração
infinita e única e a lei da divisão infinita e única. Segundo essas leis o
sistema dos números racionais seria ele próprio um corpo mínimo ou corpo
primo. Pelo estudo das propriedades dos corpos primos, Steinitz classifica as
possíveis extensões de um corpo, em extensões algébricas e as algébricas
denominadas extensões transcendentes.
Às extensões algébricas pertencem as finitas, aquelas que são
caracterizadas pelo seguinte: todos os elementos lineares e
homogênios com coeficientes do corpo de base podem ser
apresentados por um número finito de elementos do corpo de
118
extensão.

O autor analisa quais propriedades podem ser
transmitidas de corpo para suas possíveis extensões,

117
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D ie erste Aufg abe führ t auf d en Beg r iff des Primk örp ers und ein e Un tersch eidung der
Körp er n ach d er Char akte r is tik . In j ede m K örpe r is t e in k le ins ter Körp er ode r Pr imk örp er
en thalten ; d erselb e ist en tw ed er vo m typu s d es Körp ers
der ration al Zah len
( Ch arak ter is tik 0), od er vo m t ypu s d es Re s tk las sens ys te ms e in er Pr imz ah len p (
Charak teristik p). S TEINI TZ, Erns t. A lgeb ra is ch e Theo r ie d er Körp er . New York : Chelse a
Pub lish ing Co mp an y, 1950, p. 5 .
118
Zu d en alg ebra is chen Erw e ite rung g ehöre n d ie end lichen , w e lch en da durch
c h ar ak t er is ie r t s in d , d as s d u r ch e in e e n d l ich e A n zah l v o n E le me n t o s d e s
Erweiterungskörper s alle Elemen te lin ear und ho mo gen mit K o eff izien ten aus dem
GrundKörp er d arg estellt w erd en Könn en. Id em, ibd em, p . 6 .
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as quais podem ser obtidas por sucessivas adjunções algébricas [14 P3] ,
inspirado no desenvolvimento das idéias de GALOIS (1811–1838). STEINITZ
define corpo algebricamente fechado, como sendo a extensão E de um corpo
K que contém as decomposições em fatores lineares de todas as funções de K.
O autor avança sua pesquisa em termos do conjunto de funções de um corpo e
pôde provar que existe uma única extensão do corpo que
é suficientemente grande para decompor todas as funções
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desse corpo, este é o teorema fundamental [23 P1]. Prova
ainda que a extensão pode ser feita de uma única maneira.

Como conseqüência do teorema fundamental tem-se que todas as funções
do corpo dos complexos são redutíveis, ou seja podem ser decompostas em
fatores lineares no corpo dos complexos. Portanto,
ele

é

corpo

de

extensão

maximal

de
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característica 0 [11 P2].
No final da introdução do livro, STEINITZ anuncia uma continuidade de
sua pesquisa e da sua aplicação em outra áreas da Matemática como
Geometria, Teoria dos Números e Teoria das Funções. Segundo nota dos
organizadores do livro, essa pesquisa não foi nunca encontrada.
É importante ressaltar que, embora o estudo da Teoria dos Grupos tenha
sido

bastante

desenvolvido

na

Teoria

dos

Números,

na

Teoria

das

Permutações e na Teoria das Transformações, é com a Teoria Algébrica dos
Corpos, que o programa estrutural se evidencia como uma pesquisa de uma
entidade matemática do tipo estrutural.
STEINITZ, ao construir a Teoria Algébrica dos Corpos, desenvolveu
uma

teoria

ampla

que

justificava

um

conceito

de

número

com

uma

caracterização mais abstrata, definitiva e universalmente válida que abrangia
todos os conjuntos numéricos, naturais, racionais, inteiros, reais e complexos.
Segundo WUSSING 119 este trabalho apresenta o fim da axiomatização da
Álgebra Clássica e é o ponto de partida para o trabalho
de NOETHER e outros matemáticos [24 P1].
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Ser ponto de partida é o que caracteriza a genialidade de seu trabalho,
pois ele sugere que não é necessário partir de vários sistemas de números com

119

In : W USSING, H. D ie G enesis des Abstrakten G ruppen Beg riffes, op . cit., p. 187 .
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suas propriedades para assegurar uma fundamentação da Álgebra, mas sim
tomar as características estruturais comuns dos
corpos, fazendo surgir uma nova abordagem de
pesquisa,

aquela

que

evidenciava

o

método
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axiomático ao expressar uma estrutura e seu estudo
[12 P2], isto porque ele se apoiou na construção axiomática do sistema
numérico de 1900 de David Hilbert (1862 – 1943).
Embora a abordagem axiomática, em si, não fosse nenhuma novidade no
ano de 1899 para a comunidade de matemáticos, o trabalho de HILBERT,
intitulado Grundlagen der Geometrie, teve um profundo impacto. Nele, era
apresentado um conjunto de axiomas pensados para expressar

a “nossa

intuição de espaço” organizado em três sistemas de objetos indefinidos:
ponto, linha e plano, para que, a partir deles, todo o conhecimento
geométrico, tanto da geometria euclidiana quanto da não-euclidiana, pudesse
ser deduzido. HILBERT mostrou que era possível construir este todo do
conhecimento geométrico dependendo do grupo de axiomas que fossem
admitidos. Inspirado no trabalho de outros matemáticos como PEANO e
PIERI, ele iniciou uma discussão sobre a completude de um sistema e, mais
tarde, estabeleceu uma relativa consistência da usual Geometria Cartesiana
quando o corpo todo dos números reais é usado no modelo. Seu trabalho
axiomático é intensamente discutido em conexão com a Lógica através do
movimento da Análise Postulacional. Este movimento se estende à análise de
definições abstratas de grupo no campo numérico, principalmente, por
Edward Huntington.
Em 1900, HILBERT discute em seu artigo Über den Zahlbegriff – Sobre
o Conceito de Número, dois diferentes modos de lidar com conceitos
matemáticos: a abordagem genética e a abordagem axiomática. Para explicitar
a abordagem genética traz um exemplo clássico: as extensões numéricas,
partindo dos números naturais que nascem na intuição da contagem, que
passam pela definição de subtração, que precisa ser estendida aos inteiros,
pela definição da divisão, que é estendida aos racionais e, finalmente, aos
reais pensados como cortes dos racionais, enquanto o método axiomático era
exemplificado pela Geometria. Afirma, ainda, que embora o método genético
tenha um altíssimo valor pedagógico, o método axiomático tem a vantagem de
94

prover uma exposição conclusiva, assim como também prover uma confiança
lógica para os conteúdos do conhecimento. Neste artigo ele apresenta, ainda,
axiomas aritméticos avançando o seu método axiomático para o campo
numérico.
O ponto central do trabalho de HILBERT é a questão dos sistemas de
axiomas que focaliza os fatos em forma de axiomas junto à discussão da
completude do sistema. É interessante notar como o método axiomático surge
desvinculado

das

questões

estruturais,

embora

ele

cumpra

um

papel

importante na construção da nova imagem da Álgebra, pois ele é um
instrumento que permite uma mudança segura e
coerente na finalidade do estudo das propriedades de
um conjunto de objetos matemáticos que provoca
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uma inversão [13 P2]: por seu intermédio , entende-se que as propriedades
podem ser axiomas quando tomadas como um fato que ocorre em um conjunto,
e que, quando articuladas em um sistema lógico, podem
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expressar o conjunto no qual se originaram [25 P1]. A

checagem da coerência da inversão, no contexto matemático dá-se de forma
natural, pois a inversão ocorre em domínios matemáticos conhecidos. As
propriedades tomadas como axiomas, quando recolocadas em seu “hábitat”
natural, não só se encaixam como também são coerentes
a todas as relações próprias deste domínio [26 P1].
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Tanto é assim que as disciplinas de Álgebra e Geometria permaneciam
desassociadas no trabalho de HILBERT, o olhar algébrico estrutural ainda não
se havia consolidado . É o trabalho de STEINITZ que sugere uma nova
conotação para a inversão proposta por HILBERT no
campo

numérico,

estruturas

a

definissem

de
o

que

as

domínio

características
estrutural,

que

das
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é

reiterada no trabalho de NOETHER, com a adoção do método axiomático [27
P1].
Segundo CORRY, STEINITZ tinha como pano de fundo outros resultados
bastante relevantes, como os de Heinrich Weber (1842–
1913), que apresentava o conceito de grupo em termos
abstratos

e

definia

corpo

como

grupo

com
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dupla

composição [ 28 P1]. Ele também já havia realizado, anteriormente, uma
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análise abstrata comum estendida a duas estruturas, os grupos finitos e os
grupos infinitos, ao discutir as propriedades dos grupos de permutação que
tinham sua origem nas idéias de GALOIS; assim como os resultados do
trabalho de Kurt Hensel (1861–1941) sobre os corpos p-ádicos, nos quais ele
já havia constatado que qualquer inteiro ordinário pode ser expresso em um e
somente um modo como soma de potências de um primo. Exemplo: 216 = 2.3 3
+ 2.3 4 , que mais tarde se estende para os racionais e, finalmente, é por ele
∞

generalizado e apresentado como p-ádico número da forma:

∑c p

i=−n

i

i

, onde p é

um número primo e ci são números racionais com denominadores não
divisíveis por p . Ele mostrou ainda que estes números têm uma estrutura de
corpo.

HENSEL

WEIERSTRASS

recebeu
e

influência

KRONECKER,

como

dos

trabalhos

também

foi

de
um

LIPSCHITZ,
estudioso

de

DEDEKIND.
Antes do trabalho de STEINITZ, as estruturas eram instrumentos para
estudar as propriedades de um domínio de objetos

Qual é o modo de ser das
estruturas da Álgebra?

matemáticos específicos e conhecidos [29 P1]. Esta é

uma das principais características que denotam o surgimento das estruturas
em Álgebra. Uma das mais importantes fontes inspiradoras que propiciou o
desenvolvimento das idéias estruturais foi a dos trabalhos de DEDEKIND. Ele
trabalhava individualmente e não tinha a mesma facilidade de sua seguidora,
NOETHER, para formar grupos de pesquisadores ao seu redor e ver seus
pensamentos serem desenvolvidos.
Embora a imagem da Álgebra de DEDEKIND fosse menos abrangente do
que a de STEINITZ, a de NOETHER e a de VAN DER WAERDEN, ela trazia
uma certa nuança de aprofundamento próprio da abordagem estrutural
revelada nos conceitos por ele desenvolvidos. Sua Álgebra era rica em
criatividade, rigor matemático e na exploração de
caminhos originais. Continha modos genuínos de
organização, definição e utilização de conceitos e
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princípios, revelando uma abordagem idiossincrática no ambiente matemático
da sua época [15 P3]. Os conceitos fundamentais como:

grupo , corpo , ideal , reticulados e módulo eram indícios
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de tipos de estruturas, apresentavam-se como noções estruturais [30 P1].
A leitura sobre os motivos primeiros que levam DEDEKIND a debruçarse sobre questões referentes ao cálculo diferencial é extremamente importante
para que se possa constituir a sua imagem da Álgebra, que é um marco na
fundamentação da Análise. DEDEKIND declara, em 1872, em seu trabalho
intitulado Continuidade e Números Irracionais - Stetikeit und irracionale

Zahlen :
Achava-me então [1858, N.A] [...] pela primeira vez na
situação de ter que expor o cálculo diferencial e sentia naquele
mo mento mais claramente do que
Como se dão as estruturas das
nunca
a
ausência
de
uma
presenças estrutura da Álgebra–
fundamentação científica real da
ser humano?
aritmética [...] este sentimento de
insatisfação
era
então
tão
poderoso em mim que decidi refletir sobre isto tanto tempo
quanto fosse preciso, até encontrar
Qual é o modo de ser
uma
fundamentação
puramente
matemático do ser humano na
aritmética e completamente rigorosa
construção do conhecimento
dos
princípios
da
análise
das estruturas da Álgebra?
infinitessimal. [...] A introdução
usual dos números irracionais se apóia precisamente no
conceito de magnitude extensiva - que ainda não foi
rigorosamente definido em parte alguma - explica o número
como o resultado de medir uma de tais quantidades por meio
de uma segunda do mesmo tipo. Em lugar disto pretendo que a
aritmética se desenvolva a partir de si mesma. Em geral pode
ser admitido que tais referências a idéias não Aritméticas
foram motivo da ampliação do conceito de número; mas esta
não é uma razão válida para aceitar na ciência dos números
essas considerações
estranhas a
Como se dão as estruturas das
própria Aritmética. Assim co mo os
presenças estrutura da Álgebra–
números racionais negativos e
ser humano?
fracionários devem e podem ser
produzidos através de uma livre
criação, e as leis das operações com esses números podem
reduzir-se às leis
das operações com números inteiros
positivos, do mesmo modo tem-se que aspirar que também os
números irracionais podem ser definidos completamente e
somente a partir dos números racionais [L11.11,pp.9-10 ]. 120
[14 P2], [16P3], [15P2]
120

Me h a llab a por en to ces [1858, N .A ] [...] por pr imeir a v ez en la situación d e ten er que
exponer el cálcu lo d if er encial y sen tía ahora más clar amen te que nun ca la au sen c ia de una
f u n d a me n tac i ó n c i en t íf i c a r e a l d e l a a r i t mé t ica [...] Este sen timien to d e ins a t isf ac c ió n er a
e n to n c es t an p o d ero so e n mí q u e d e c id í r esu e lt a me n t e r ef le x io n ar so b r e e l lo t an to t ie mp o
c o mo n e ces s i t ar a h asta e n con tr a r u n a f u n d a me n ta ció n p u r a m e n te a r i t m é t i c a y
c o mp le ta me n te r iguro sa d e lo s pr inc ip ios d e l an á lis is inf inite s ima l. [... ] L a in trodu cc ión
h ab i tua l h a sta ah o r a d e l o s n ú me r o s i r r ac io n a les se apo ya p r ec i s a me n te en e l co n c ep to d e
ma g n itud extensiv a – qu e no há sido def in ido r igurosamen te en n ingun a p ar te – y exp lica
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O princípio que induzia as extensões referidas por DEDEKIND era
aquele do programa euclidiano calçado no Princípio da Permanência que
afirmava, por exemplo, que, como 2 x 3 = 3 x 2 , tem-se a comutativa também
válida para a raiz quadrada de dois vezes a raiz quadrada de 3 e, mais
ousadamente, também para multiplicação de números complexos. Segundo
BELL, 121 a necessidade de demonstrar as afirmações decorrentes deste
princípio é que levam DEDEKIND a criar o seu sistema de números reais, que
acrescido de outros trabalhos culmina com o desenvolvimento da análise.
Assim, a idéia central de DEDEKIND era o estudo da continuidade, aquela
que nunca tinha sido esclarecida em termos aritméticos.
DEDEKIND parte da seguinte constatação: dado um número racional a ,
consideremos A 1 a classe de todos os racionais menores do que a e A 2 a classe
de todos os racionais maiores do que a . Tomemos a de tal forma que ele
pertença a A 1 ou a A 2 , portanto ou a é o maior número de A 1 , ou a é o menor
número de A 2 . Pode-se então afirmar que:
1 - A 1 a A 2 são disjuntos.
2 - Todo número racional pertence a A 1 ou A 2 .
3 - Todo número de A 1 é menor do qualquer número de A 2 .
Duas

classes

que

satisfaçam

as

três

citadas

propriedades

são

denominadas cortes . Assim, DEDEKIND introduziu a sua mais importante
inovação
utilizadas

conceitual,
como

ou

seja,

instrumento

as

propriedades

para

definir

são
uma
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determinada circunstância numérica [31 P1]. DEDEKIND mostra que qualquer
racional define um corte mas que nem todo corte é definido por um racional,
o que significa uma certa descontinuidade nos números racionais e que um

el nú me ro co mo el r esultado de me d ir un a d e ta les can tid ad es por me d io d e una segund a
d e l mismo tipo. Em lugar de esto pr etendo que la ar itmética se desarro le a par tir d e sí
mis ma. En g eneral pued e ser ad mitido que tales r e f e r e n c i a s a ideas no aritméticas han sid o
mo tivo d e la amp liación d e l concep to d e nú me ro ; p ero no por ello ex is te n ingun a r azón
v á lida p ara a c ep tar en la c ien c ia de lo s núme r o s e s ta s con s id era cion es ex tran as a la
propr ia ar itmé tica. A s í co mo lo s nú me ro s r acionales n eg a tivos y fr accion ar ios deb en y
pu eden ser produ cidos me d ian te un a livr e cr eación , y la s leyes d e la s operacion es con
esto s nú me ro s pu ed en redu cir se a las leye s de la s operacion es con nú me ros en teros
po sitivo s, del mismo modo se tiene qu e aspirar a que tamb ién lo s nú me ro s irr acionales
pu eden ser d ef in idos co mp letamente y só lo a p ar tir d e los nú me ro s racion ales [L 11.11,
pp. 9-10 ]. W USSING, H . Lecciones d e Historia d e la s Ma temá tica s. Op. cit., p. 211.
121
V er d e ta lhes e m BE LL , E. T. H istoria de las Ma temá tica s, op. cit ., p. 191.
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sistema contínuo é a coleção de todos os cortes como a linha reta. Define os
números reais como sendo a coleção de todos os cortes de racionais e
demonstra todas as propriedades deste novo sistema exclusivamente usando a
relação de inclusão. Discute as propriedades de ordem e mostra que o sistema
dos números reais é um sistema totalmente ordenado e que ele forma um
contínuo. Finalmente ele define todas as operações de números reais e prova
suas propriedades. Este estudo dos números reais fundamenta as operações
tais como

2 ⋅ 3 = 6 . Na afirmação de CORRY:
Aqui, a inovação de Dedekind era,
como
em
outros
exemplos
importantes,
ter
tomado
a
propriedade
já
conhecida
e
Como se dão as estruturas das
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próprio.
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transformá-la em uma definição:
um sistema infinito é aquele que
contém um subsistema equipotente

[16 P2], [17 P3]

Mas a inspiração do matemático DEDEKIND não cessa aí. Entre 1871 e
1894, ele publica várias versões de sua Teoria dos Ideais , que tem suas raízes
na Teoria dos Inteiros Complexos .
Por volta de 1844, KUMMER cria uma Teoria dos Números Ideais ao
realizar estudos sobre a possibilidade da fatoração única dos inteiros
complexos. Ele desenvolveu uma argumentação em torno de raiz da unidade
em conexão com a Teoria das Formas Quadráticas de GAUSS, buscando
estabilizar a fatoração única. DEDEKIND tinha conhecimento deste trabalho,
porém toma uma outra direção. Segundo KLINE 123, ele faz uma generalização
das teorias de KUMMER e de GAUSS.
DEDEKIND define número algébrico de grau n como sendo as raízes de
uma equação de grau n, cujos coeficientes são inteiros
(positivos e negativos) [32 P1]. As raízes de uma
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Qual é o modo de ser das
estruturas da Álgebra?

“D edek ind’ s innov ation h er e w as, as in o th er i mp or tan t instan ces, to h av e taken th is
alread y known prop er ty and tr an sfor m it in to a d ef in ition : An inf in ite system is on e, th at
c on ta in s a prop er, equ ipo ten t sub sys te m. ” CORRY, Leo . Mod e rn Algebra and the Rise o f
Ma th ema tica l S truc tu r es , op . cit ., p. 75.
123
Ver d e talhes em: KLINE, Mo rr is. Ma th ema tica l Though t fr om Ancien t to Mod ern Tim e s.
N ew York : Oxford Un iv ersity Pr ess, 1972 , p. 823 - 826.
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equação serão chamadas de inteiros algébricos de grau n, se o coeficiente da
incógnita, cuja a potência é de maior grau, for 1. Como conseqüência dessa
definição temos que um inteiro algébrico pode conter frações ordinárias,
desde que ele seja uma raiz de uma equação do tipo x n +a 1 x n - 1 +.....+a n = 0.
Em seguida, ele introduz o conceito de corpo como sendo uma coleção de
números reais ou complexos em que as operações de
adição, subtração, multiplicação e divisão (sem divisor
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de zero) são satisfeitas. Prova, ainda, que o conjunto de todos os números
algébricos formam um corpo [33 P1]. Mais tarde, introduz o conceito de anel
como sendo qualquer coleção de números no qual as operações de adição,
subtração e multiplicação são definidas. Mostra que o conjunto de todos os

inteiros algébricos forma um anel assim como o conjunto de todos os inteiros
algébricos de qualquer corpo de número algébrico específico.
Com

base

nesses

conceitos,

DEDEKIND

mostra

que

os

números

algébricos não possuem incondicionalmente a propriedade de unicidade de
fatoração. Consideremos o domínio dos números da forma a + b − 5 onde a e
b são inteiros.

(

)(

) (

)(

)

21 = 3 ⋅ 7 = 4 + − 5 ⋅ 4 − − 5 = 1 + 2 − 5 ⋅ 1 − 2 − 5 .
A busca de algo que pudesse ter um papel na fatoração do corpo dos
reais e complexos análogo ao papel do número natural primo na fatoração dos
números naturais leva DEDEKIND a criar os ideais ,
não mais como número ideal, mas como classe de

números

algébricos

[18

P3]

que,

em

honra

a
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KUMMER, chamou de número ideal .
No exemplo acima: 21 = 3.7, não mais se fala do número 3, mas sim de
todo número divisível por 3, 3m onde m é um inteiro, assim como também não
mais falamos de 7, mas sim de todos os números divisíveis por 7, 7n onde n é
inteiro. Do mesmo modo não falamos mais de 21 e sim de 21p. A classe 3m
“vezes” a classe 7n é igual à classe 21p. A classe 3m é um fator da classe
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21p. KLINE 124 afirma que, para seguir o trabalho de DEDEKIND, é preciso
acostumar-se a pensar em termos de classe de números. Ao dizer número
ideal, ele se refere a uma classe de números que será denotada pela palavra

ideal . Com o desenvolvimento da Teoria dos Ideais , criam-se tanto condições
para a definição de inteiro generalizado, quanto uma estabilidade na questão
da fatoração única dos inteiros. Porém, a generalização dos inteiros provoca
mudanças profundas nos conceitos fundamentais da Aritmética Clássica como
no conceito de divisibilidade aritmética frente a divisibilidade algébrica.
Primeiro, aquilo que se refere as unidade. Sem especificar-se o
que é um “inteiro”, uma unidade de uma série dada de inteiros
é um que divide a todos os demais. Um inteiro a “divide” a
um inteiro b, se há um j tal que j = ab.
Segundo, ao que se refere aos “irredutíveis”. Se diz que um
inteiro a é irredutível se “a = bj” com b, j inteiros pressupõese que b ou j é a unidade e o outro é a.
Terceiro, aquilo que se refere aos números primos. Se diz que
um inteiro a é primo se é irredutível, e se além disto a
afirmação de que “a divide a bj” pressupõe pelo menos a uma
125
das seguintes afirmações: “a divide b” ou “b divide a”.

Estas afirmações estão de acordo com as dadas para os inteiros racionais,
mas, enquanto os números primos racionais coincidem com os irredutíveis, o
mesmo não acontece com todos os inteiros generalizados.
As idéias contidas no que foi exposto sobre ideais são lapidadas com o
passar do tempo pelo próprio DEDEKIND, aprofundando os conceitos de
ordem, de reticulados, estabelecendo possíveis relações. Porém, é importante
ressaltar que, para ele, a Teoria dos Ideais foi sempre um instrumento para
compreender as propriedades da fatoração em casos mais gerais de números

algébricos como um fim em si. Para ele, o conteúdo
objetivo da Álgebra avançada era o sistema dos números
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Id em, ib idem, p . 8 2 3 .
P r ime iro, lo r e la tivo a la s un id ad es. S in h ab er esp ec if ic ado tod av ía lo qu e es un
“ en tero ”, un a un id ade d e un a s er ie d ada d e en teros es uno que d iv id a a todo s lo s d e má s .
Un en tero a “d iv id e” a un en tero b, si h a y un en tero j t a l q u e j = ab .
Segundo, lo r e lativo a lo s “irr educib les”. Se d ice que un en tero a es “irr edu c ib le s” si “a =
bj ” co m b , j en teros, presupon e qu e o b o b ien j es u n a u n ida d e e e l o u tr o e s a.
Ter ceiro, lo r e lativo a los nú me ro s pr imo s. Se d ice qu e un en tero a es pr imo s i e s
irr edu cib le, y si ad émas la af ir mación de que “a d iv id e a b j” pr esupon e por lo me nos una
d e la s do s af ir ma c ione s s igu in te s : “a d iv ide a b “, o “a d iv id e a j” . BE LL , E . T . H i sto r ia
d e las Ma temá ticas, op. cit., p. 231.
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complexos e a inter-relação com o domínio dos racionais [34 P1]. Embora
tenha avançado seus estudos abrangendo outros domínios que não a Teoria

dos Números , considerando-os de forma genuína como cita WUSSING: “
Dedekind se referia, pela primeira vez em 1857, aos elementos de Galois não como
substituição, mas sim como automorfismo de corpos.”

126

A forma genuína é ainda evidenciada em seu trabalho publicado em 1894

Zur Theorie der Ideale 127 - Sobre a Teoria dos Ideais , no qual expõe a
pesquisa sobre a relação entre ideais em diferentes corpos iniciada pela
definição de ideal em corpo normal, em que o grupo de
GALOIS é apresentado como um exemplo [35 P1].
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Todo o trabalho de DEDEKIND sobre os números algébricos , ideais e

corpos contribuem de forma decisiva na ampliação do corpo dos números
reais a sistemas de hipercomplexos. Na abertura do trabalho intitulado Zur

Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten Komplexen Grössen 128 – Sobre a
teoria das n unidades principais das quantidades complexas construídas –
publicado em 1885, ele declara que a sua pesquisa no campo numérico,
intitulado por ele de corpo, pode ser utilizada quase que literalmente para os
complexos. Sua intenção é acrescentar sistematicamente o elemento dimensão

n no conceito numérico, não só do ponto de vista da geometria mas também
do

ponto

formalização

de

vista
dos

numérico,

hipercomplexos

apresentando
em

termos

uma
da
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propriedade numérica da existência ou não existêcia de
divisisores de zero [36 P1].
Tem-se, assim, que os números complexos são números de um domínio
de dimensão dois, ou seja eles podem ser escritos como um somatório de
múltiplos de unidades relacionadas a dimensões. Assim z = a + bi, onde a é
múltiplo da unidade 1 da dimensão n = 1, bi é múltiplo da unidade i da
dimensão n = 2. DEDEKIND afirma, ao desenvolver esta Teoria dos

Complexos , que sua intenção além daquela de fundamentar as afirmações

126

D edek ind alu ía, ya por pr imeir a v ez en 1857, a los elemen tos d e l grupo d e Galo is no
co mo sub s titu iciones, sino co mo au to mor f ismo de cu erpos.” W USSING, H. Lecciones d e
H isto r ia d e las ma temá tic as, op. cit., p. 274.
127
D EDEKI ND, Rich ard. G e sammelt ma th em tisch e Werke. Zweiter Band. Braun schweig :
Dru ck und V er lag von Friedr . V iew eg & Sohn Ak t.-Ges., 1931, p. 43 .
128
Id em, ib idem, p . 1 .
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geométricas de GAUSS sobre números complexos, era falar de números novos
que corresponderiam aos sistemas de quantidades já existentes na Álgebra
Superior. Retoma o trabalho de WEIERSTRASS e cria condições tais que a
multiplicação de duas quantidades ( Grösse ) x e y de um domínio ( Gebiet ) G
de dimensão n seja expressa por

( x ⋅ y )( s ) = x ( s ) ⋅ y ( s ) .

Caso n > 2, o produto xy

de duas quantidades x, y diferentes que zero podem desaparecer, isto significa
a igualdade xy = 0, assim como a existência simultânea da equação x ( s ) y ( s ) = 0
das n substituições correspondentes podem satisfazer a condição de que algum
valor especial de cada uma das quantidades x, y desaparecem mas, no mínimo,
uma delas é diferente de zero.
O conceito de números quando apresentado na perspectiva da dimensão,
revela que os números com dimensão maior do que dois não satisfazem
necessariamente a condição de não possuírem divisores de zero. O sistema
dos números complexos é aquele de maior dimensão que satisfaz esta
condição, ele é, portanto, o último a ter a garantia das quatro operações e de
ser um corpo. Resultado confirmado na Teoria Algébrica dos Corpos de
STEINITZ.
Um outro conceito, que pode ser apontado como uma noção de estrutura
e que desde 1888 vinha sendo estudado por DEDEKIND é o conceito de
reticulados, que se origina na Teoria dos Números Naturais e é denotado por
ele de Dualgruppen. Este conceito é elaborado em uma nova versão em 1897,
que apresentava um certo desvio de objetivo. Nesta versão ele tratava do
cálculo do máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de coleções de
três ou quatro números, buscando decompor estes resultados em fatores
próprios que, quando operados, obtinha certos números que ele chamou de
Kerne - núcleos. O estudo das propriedades dos núcleos introduz o conceito
de Dualgruppe, que será a fonte de inspiração de Garret Birkhoff e Oystein
Ore por volta de 1930.
Pode-se afirmar que os conceitos usados por DEDEKIND, em sua grande
maioria, tornam-se um importante núcleo para a Álgebra Estrutural, porém o
papel desempenhado por eles em seu trabalho e na Álgebra Estrutural são
diferentes. A intenção de DEDEKIND era a de estudar as
propriedades dos campos numéricos conhecidos e, para
103
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tanto, precisou elaborar seus instrumentos de trabalho, noções de estruturas,
que posteriormente, na nova conjuntura algébrica, seriam tomados como
germes de estruturas algébricas, principalmente por NOETHER [37 P1].
Quando pensamos nas noções matemáticas estruturais desenvolvidas por
DEDEKIND do ponto de vista da abrangência da abordagem estrutural atual,
elas podem nos parecer tímidas e empalidecidas por lidar unicamente com o
domínio numérico, mesmo levando em conta que este domínio encontrava-se,
naquele momento, atolado em incertezas que aos poucos o trabalho dos
matemáticos diluiu. Porém, é importante observar que foi preciso o impulso
inicial de desmembrar radicalmente a idéia numérica
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da geométrica, uma herança grega que constrói o
conceito

numérico

através

de

características

geométricas, para que surgisse um novo panorama que permitisse o vislumbre
posterior de uma relação formalmente explicitada entre as áreas numéricas e
geométricas [19 P3].
O esforço de DEDEKIND ao buscar um novo conceito numérico pode
parecer, num primeiro momento, um movimento separatista, mas no entanto,
seu trabalho contribuiu significativamente para a promoção de uma união
sólida,

fundamentada

e

devidamente

equacionada

destas

áreas

numa

abordagem estrutural ao propiciar noções estruturais. A imagem da Álgebra
revelada em seu trabalho aponta-o como um dos nascedouros das estruturas,
circunstanciado
abrangiam

pelas

todos

os

questões
tipos

numéricas
de

números

que
e,
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fundamentalmente, como foi descrito, os números
complexos [17 P2].
Uma outra importante vertente estrutural, já citada neste texto, que se
desenvolve ao longo da História da Matemática e não poderia deixar de ser
considerada, é a Teoria dos Grupos, que tem seu nascedouro no trabalho de
Evarist Galois (1811-1832).
A análise do ponto de vista da Álgebra Estrutural quando estendida ao
trabalho de GALOIS, antecessor de DEDEKIND, pode-nos conduzir a pensar
que este jovem francês muito pouco fez, que somente tenha pincelado,
distraído, cores na ponta de um alfinete , por ter lidado

104

Qual é o modo de ser das
estruturas da Álgebra?

com um campo restrito, o campo das soluções de equações tratadas com uma
das noções de estruturas mais simples, a noção de grupo [38 P1]. Porém, nem
sempre a genialidade de um trabalho ou a abrangência de um olhar é medida
pelo ângulo de visão aberto, mas sim pela profundidade que ilumina. E o
trabalho de GALOIS é um exemplar deste tipo de
genialidade. Segundo WUSSING

Galois “/.../

realizou
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uma reorientação da matemática que possibilitaria o começo do pensamento
estrutural, particularmente na Álgebra.” 129 [39 P1]
GALOIS, como todos os seus antecessores que se ocupavam da resolução
de equações, o conteúdo principal da Álgebra do momento, toma como ponto
de partida para seus estudos o conhecimento já adquirido sobre as soluções,
que ia desde as relações entre raízes e coeficientes expressas em fórmulas até
o esboço de métodos gerais.
A corrida para alcançar a solução geral das equações de grau superior a
dois era antiga e foi tema de concursos matemáticos da época. No século VI,
buscava-se a resolução algébrica destas equações pela determinação de uma
expressão matemática composta dos coeficientes da equação dada, que ao
substituir a incógnita satisfizesse identicamente a equação.
Com

o

aumento

dos

graus

da

equação,

aumenta-se

também

as

dificuldades com os cálculos de radicais e as raízes “complexas” passam a ser
cada vez mais freqüentes. Surge, então, no século XVII, maneiras cada vez
mais sofisticadas e elegantes de cálculo. Para GALOIS 130, a elegância dos
cálculos deveria ser coroada com um olhar intelectual (intellektuellen
Einsicht). Ele afirmava que o único objetivo possível e sensato deste modo de
elegância é o de poder ser simplificado, ou melhor
dizendo, ser intelectualmente simplificado, já que
eles pareciam ter eficácia metodológica limitada. O
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modo da simplificação é a fundamental característica
de sua imagem da Álgebra, aquela que provoca uma mudança e traz uma nova
imagem [20 P3].
129

“G alo is /.../ , llevó a cabo u ma r eor ien tación de las matemá ticas qu e supondr ía el
c o mie nzo de l p ens a mie n to es tru tura l, en p ar ticu lar en e l álg ebra .”W USS ING, H . L e c c io n es
d e H is to r ia d e las Ma temá ticas, op. cit., p. 194.
130
V er d e t a lhe s e m W U S S I N G , H . D i e G en e s is d es Abs ta k te n G ru p p en B eg r i f fe s, o p . c i t. ,
p. 73 – 85 .
105

GALOIS lançou mão de resultados fundamentais para o esboço de sua
teoria, que surgem de fontes às vezes não muito esperadas como é o caso do
trabalho de Isaac Newton (1643–1727) intitulado Arithmetica Universalis e
publicada em 1707, depois que ele já era famoso pela sua pesquisa no campo
da Física. Nesta obra, ele faz um estudo de equações do terceiro grau
examinando as relações entre os coeficientes da equação e o produto de
potências de duas raízes da equação. Este estudo culmina no Teorema
Fundamental dos Polinômios Simétricos 131 que afirma: qualquer polinômio
simétrico de raízes de uma equação pode ser expresso em termos dos
coeficientes da equação. Segundo EDWARDS, no enunciado do teorema notase que ele já trata de entidades algébricas e não de equações e raízes. O que já
anuncia uma tendência à abstração. Além disso, Newton deixa claro, em suas
fórmulas, que as raízes podem ser “falsas”, isto é, negativas ou imaginárias,
denotando sua incredibilidade à existência destes números.
Um outro resultado bastante importante para o projeto de GALOIS é
apresentado no trabalho de LAGRANGE (1736–1813), Réflexions sur la
Résolution Algébrique des Equations – Reflexões sobre Resolução Algébrica
de Equações, por volta de 1774. Nesta obra, ele examina todos os resultados
obtidos até então para as soluções de equações do terceiro e quarto graus e
mostra como elas podem ser interpretadas como uma aplicação de um método
que tinha como princípio a redução do grau da equação.
Uma quantidade t, chamada a resolvente, é obtida como a
solução de uma equação auxiliar chamada de equação
resolvente, e as raízes da equação original são expressas em
termos de t. Além disto, ele mostra com sucesso casos onde a
resolvente tem a forma x 1 + αx 2 + ....+ α n - 1 x n onde n é o grau
da equação, onde os x i são as raízes da equação, e onde α é
uma das n raízes da unidade (não necessariamente
132
primitiva).

131

E v e r y s y mme t r i c p o l yn o mia l i n r 1 , r 2 , ... ,r n c an b e ex p r e s sed a s a p o l yn o mia l i n th e
e l e me n t ar y s y m me t r i c p o l yn o mia l s σ 1 , σ 2 , .. .. .., σ n . Moreover , a symmetr ic po lyno mial
w ith in terg er co eff ic ients can be expr es sed as a polyno mia l in σ 1 , σ 2 , ... ... , σ n with in teger
c oef f ic i en tes . EDW ARDS , H aro ld M. Ga lo is Th eor y. Gr adu a te T ex ts in Ma th e ma tic s. N ew
York : Spr ing er, 1984 , p. 9.
132

“A quantity t, called the resolvent, is obtained as
equation called the resolvent equation, and the roots
expressed in terms of t. Moreover, he shows that
resolvent has the form x 1 + α 1 x 2 + ....+ α n - 1 x n where n
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the solution of an auxiliary
of the original equation are
in the successful cases the
is the degree of the equação,

Exemplo: para n = 4 tem-se como solução algébrica

α

2

+ 1 = (α 4 – 1) / (α 2 – 1) = 0, α =

−1 .

LAGRANGE procurou generalizar o método para qualquer grau, e
mostrou que para equações de graus superiores a 4, a equação resolvente
parecia ser de grau superior à equação dada e não passível de rebaixamento.
Apoiado nestes resultados, GALOIS denota K, um corpo, como sendo
todas

as

quantidades

conhecidas

como

números

racionais, os coeficientes da equação f(x) = 0, certas
raízes da unidade, formando um conjunto no qual as
Como se dão as estruturas das
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quatro operações são válidas com as propriedades
conhecidas e sem divisores de zero e denota K ( a,
b, c, ....) como sendo o conjunto das funções dos

coeficientes da equação f(x) = 0 em K, que determinam as raízes da equação
dada. Sabendo-se que a equação tem coeficientes racionais e que as raízes
poderiam ser números complexos [21 P3], [18 P2].
Assim, dado um polinômio específico f ( x) = x 2 + x + 1 sobre o corpo dos
números racionais Q, pela fórmula quadrática para as suas raízes, sabe-se que
elas são

(1 ± − 3)
; assim o corpo Q ( − 3 ) é o corpo das raízes de
2

f ( x) = x 2 + x + 1 sobre Q. Conseqüentemente, existe um elemento λ = -3 em Q
tal que a extensão Q (ώ ), onde ώ 2 = λ, contém todas as raízes de
f ( x) = x 2 + x + 1 .
De um ponto de vista mais geral, dado um polinômio arbitrário do
segundo grau p(x)= x 2 + a 1 x + a 2 sobre K e sabendo-se que todas as raízes
podem ser expressas pelos coeficientes, a extensão K (a 1 , a 2 ) das funções
racionais nas duas variáveis a 1 , a 2 sobre K, contém ώ 2 = a 1 2 - 4 a 2 e, portanto,
todas as raízes de p(x). As raízes de p(x) estão em K (a 1 , a 2 ) (ώ).

where the x i are the roots of the equation, and where α é an nth root of unity (not
necessarily primitive).” Id em, ib id em, p . 22.
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Como para nem todos os graus existem fórmulas
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universais
encontrar

com
λ.

radicais

GALOIS

foca

para
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seu

estudo na natureza das raízes e faz uso das construções

sistemáticas das permutações [40 P1], [22 P3] realizadas por Cauchy (1789 –
1857) para definir “um V resolvente” como sendo um polinômio das raízes da
equação dada de grau n, V = φ (a,b,c,....), exemplo: V = a + 2b + 3c + ..., de
tal forma que as n! permutações das raízes mudassem V, quando fixado uma
raiz por vez, formando um grupo de permutações e, além disso, que todas as
raízes da equação pudessem ser expressas em termos de V, fazendo K ( a, b,
c...) = K (V), onde V é elemento primitivo e raiz de uma equação irredutível,
polinômio pelo qual o polinômio da equação dada é divisível.
GALOIS investiga a inclusão de raízes da unidade de radicais com
expoentes primos na extensão do corpo apoiando-se no trabalho de GAUSS
que já havia provado que estas raízes podem ser expressas por meio de
radicais menores do que o número primo, fundamentado no conceito de
congruência.
GALOIS introduz as raízes imaginárias das congruências irredutíveis,
como também investiga a relação do grupo de permutação originário com o
grupo de permutações depois da extensão do corpo, para então concluir a
condição de solubilidade, que culmina no teorema Clássico de Abel: O
polinômio geral de grau n ≥ 5 não é resolúvel por radicais.
Tanto a obra de GALOIS como a de DEDEKIND apresentam noções de
estruturas que se mostram em seus futuros matemáticos como possibilitadoras
do movimento da construção do conhecimento das estruturas da Álgebra.
As obras destes dois matemáticos europeus possuíam uma característica
em comum: elas tinham como solo de investigação os números, como também
as inquietações advindas do surgimento de números desconhecidos ou não
convenientemente explicitados, apontando para um terreno onde as raízes das
estruturas da Álgebra estão fincadas, o território hoje denominado de
números complexos.
Esses números constituem um circunstancial matemático propulsor das
noções estruturais construídas que se mostram no
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decorrer da análise intencional retrospectiva como sínteses de transição que
sustentam

e

possibilitam

o

movimento

da

construção/produção

do

conhecimento das estruturas da Álgebra [19 P2].
Portanto, será preciso compreender esse circunstancial em que as noções
estruturais se dão, para que se possa destacar o desempenho desses números
na construção/produção das estruturas da Álgebra.

2. SOBRE O CIRCUNSTANCIAL MATEMÁTICO PROPULSOR
DAS ESTRUTURAS DA ÁLGEBRA
Não se pode fugir ao sentimento de que
essas fórmulas matemáticas têm u ma
existência
independente
e
uma
inteligência própria, de que são mais
sábias do que nós, mais sábias até do que
seus descobridores, de que obtemos mais
delas do que originalmente foi posto
nelas.
Heinrich Hertz

A análise intencional a ser efetuada, a partir de agora, busca uma
imagem que emerja da construção do conhecimento dos números complexos
no corpo do conhecimento da Matemática ocidental com a finalidade de tecer
uma

compreensão

do

desempenho

desses

números

como

propulsor

circunstancial das estruturas da álgebra. Perguntas como: como surgem os
números complexos? O que são ou o que eram estes números? Quem são e
foram eles para disparar tamanha mudança na conjuntura algébrica? devem
direcionar doravante a pesquisa.
Embora algumas dessas questões já se encontrem explicitadas nos textos
de História da Matemática sob diversas perspectivas que incluem aspectos
sociais, econômicos, políticos e matemáticos, pretende-se, nessa etapa da
pesquisa, revisitar alguns dos

acontecimentos matemáticos, analisando-os

numa abordagem histórico-filosófica, que contemple os números complexos
no corpo do conhecimento matemático enquanto tradição e, mais do que isto,
que possa revelar a sua atuação no movimento da construção/produção das
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estruturas da Álgebra, sem, no entanto, perder de vista que a construção do
conhecimento desses números foi sendo validada nas condições da validação
futura, ou seja, aquela do presente histórico expressa em termos de teorias
matemáticas,

numa

linguagem

axiomática.

Portanto,

a

análise

deve

contemplar a construção do conhecimento dos número complexos explicitando
seu passado, seu presente - enquanto propulsor circunstancial das estruturas
da álgebra - e seu futuro matemático, o presente atual.
A análise intencional do circunstancial matemático propulsor das
estruturas da Álgebra será apresentada em duas etapas: Uma análise
histórico-filosófica da construção do conhecimento dos números complexos e
Conceituação Fenomenológica dos imaginários.

2.1. UMA ANÁLISE HISTÓRICO-FILOSÓFICA DA CONSTRUÇÃO
DO CONHECIMENTO DOS NÚMEROS COMPLEXOS
Encontra-se, no livro de Gilles Gaston Granger 133, uma abordagem
bastante promissora para os fins aqui propostos ao ser elaborada uma obra
cujo tema é o irracional compreendido de modo abrangente sob várias
perspectivas que não só aquela da Matemática, no surgimento dos números
irracionais. A pretensão da obra é extrair da noção de irracional seus
aspectos positivos, contrariando não só a forma lingüística da palavra que se
manifesta como negativa, mas também explicitar aquilo que ela denota sob um
outro enfoque que não o da negação radical da racionalidade, sem, no
entanto, fazer uma apologia do irracional. Nas palavras do autor:
Meu projeto neste
considerar o sentido
humanas, em certas
mais particularmente

livro é mais modesto. Consiste em
e a função do irracional em certas obras
criações maiores do espírito humano, e
nas obras da ciência. 134

133

G RA N G E R, G i l l e s G as to n . O irra c iona l. Tra d. Á lvaro Lo ren c in i. S ão P au lo : Un esp ,
2002.
134
Id em, ib idem, p . 1 2 .
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Inicialmente, o autor descreve sucintamente a tênue região de contato
entre a racionalidade e a irracionalidade afirmando ser a irracionalidade
eminentemente polimorfa. É ela que delineia as formas do racional como
também é ela que evidencia o contrário da obra realizada. A irracionalidade
aparece quando a produção da obra foge de uma certa determinação
processual que constitui o trabalho de formalização do qual a obra é gerada e
que determina a sua natureza e o seu processo de criação, que obviamente se
tornou demasiado restrito ou estéril.
Nesta

perspectiva,

o

autor

distingue

três

tipos

significativos

de

irracionalidade. O irracional apresenta-se como obstáculo; como recurso e
como renúncia. Os tipos podem ser refletidos sob três perspectivas. Como
irracional epistêmico, como irracional técnico e como irracional axiológico.
GRANGER apresenta o seguinte quadro classificatório:

OBSTÁCULO
RECURSO
RENÚNCIA

EPISTÊMICO
Paradoxos
(resolvidos)
Conceitos
Contraditórios
Falsas ciências

TÉCNICO
Dificuldades
(superadas)
Processos
Empíricos
Práticas míticas

AXIOLÓGICO
Doutrinas
Pragmáticas
Doutrinas
Dogmáticas
Schärmerei135

Para cada linha sugerida são apresentadas obras científicas e artísticas
no intuito de exemplificar e analisar o irracional. Embora sejam as
apresentações extremamente interessantes e diversificadas e a descrição de
um tipo quando analisado nas três perspectivas propostas muitas vezes
complementem a apresentação de um outro tipo, aqui será feito um recorte e
abordar-se-á o que estiver diretamente relacionado com o número complexo.
O tipo do irracional como obstáculo aparece no objeto criado como uma
oposição às regras da própria criação, impossibilitando suas aplicações.
Porém, o autor jamais desiste frente ao fracasso e continua sua obra. O
encontro com o irracional é, neste caso, o ponto de partida para uma
reconquista da racionalidade. O processo matemático fornece bons exemplos
deste tipo, pois ele solicita soluções. O irracional como obstáculo epistêmico
ocorre quando, no processo de conhecimento, surge uma propriedade que
135

S ch w ä me r ei – d o a le mã o : aqu i lo q u e s e r ef er e à i lu são , ao f a n tá s t ico .
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impede o seu prosseguimento. Neste caso, pode-se assumir, pelo menos
provisoriamente, a contradição para obter-se resultados novos. Este seria um
momento do trabalho de constituição científica do objeto dentro do corpo de
conhecimento. O irracional como obstáculo técnico revela-se todas as vezes
que surgirem processos mais eficazes e mais econômicos, que são relativos no
sentido de poderem corresponder à aplicação de regras não necessariamente
associadas a um saber científico. Porém, a falta do científico não impede que
tais

práticas

irracionais

tenham

sucesso

e,

muitas

vezes,

bastam

as

necessidades dos homens para garanti-las, mesmo que por tempo limitado. O
irracional como obstáculo axiológico consiste na ausência de coerência de um
sistema de valores, não por contradição lógica interna do sistema, mas por
impossibilidade de sua aplicação. Neste caso, temos a incompatibilidade de
doutrinas éticas que estão separadas pragmaticamente.
Pode-se compreender os eventos histórico-matemáticos ocorridos na
construção do conhecimento dos números complexos como manifestações do
irracional. Nos acontecimentos matemáticos que dizem do seu surgimento,
atua como obstáculo nas operações imposíveis de serem executadas. No
processo

da

constituição

do

objeto

matemático

número

complexo

a

irracionalidade atua como obstáculo técnico, como obstáculo axiológico e
como

obstáculo

epistêmico.

Atuações

que,

em

alguns

momentos,

se

entrelaçam.
A análise do desempenho dos números complexos no circunstancial
matemático

propulsor

das

estruturas

da

Álgebra,

na

perspectiva

da

irracionalidade, inicia-se nas buscas matemáticas por soluções dadas aos
números complexos no âmbito da Aritmética, que será exemplificada por um
breve comentário sobre os trabalhos de Willian Rowan Hamilton (1805-1865)
e sobre o trabalho de DEDEKIND.
CARTAN 136 em seu artigo Números Complexos - Nombres Complexes descreve a teoria das duplas de números de HAMILTON como sendo um
ponto de vista aritmético dos números complexos.
HAMILTON em seu trabalho, publicado em 1837 intitulado Teoria de
funções conjugadas, ou duplas algébricas - Theory of Conjugate Funcion, or
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Algebraic Couples, define uma dupla de números como sendo um par
ordenado, (a,b). Em seguida, define a igualdade entre dois pares e as quatro
operações

entre

dois

pares

de

números,

assim

como

também

uma

decomposição do par em termos das definições das operações:

(a, b ) = (a,0) + (0, b ) = (a,0) + (b,0)(0,1)
Considera o número real x como sendo da forma (x,0 ) ; (0,1) = i e (0,−1) = −i
como soluções da equação

(x, y )2 = (− 1,0) .

Desta maneira o número da forma

a + bi ou a + ib é um caso particular das duplas numéricas e pode ser escrito

como (a, b ) onde a, b ∈ R . Seu trabalho sobre os números quatérnions de 1853,
desembocou nas relações numéricas não comutativas, mostrando que a
permanência das leis de composição não era sempre possível. HANKEL em
seu trabalho Teoria do Sistema dos Números Complexos - Theorie der
complexen Zahlensysteme - de 1867, refere-se à imagem do trabalho de
HAMILTON afirmando:
/.../ as leis de composição não são propriedades dos números,
senão que, ao contrário disto, as leis de composição
estabelecidas por definição criam o campo numérico
137
correspondente.

Essa afirmação pode ser verificada na descrição dada sobre o trabalho de
HAMILTON, que iniciava-se na definição das leis de composição. Esse
trabalho é de relevância para a análise aqui efetuada, porque ele é um
exemplo do desempenho desses pares de números que atuam como obstáculo
epistêmico, pois levam a determinar regiões numéricas não comutativas,
números quatérnions, que desafiavam a permanência das leis operacionais, ou
seja, eles determinam uma nova racionalidade na álgebra dos números.
DEDEKIND, caminhando numa direção diferente da de HAMILTON,
utiliza-se das propriedades numéricas para definir seus conceitos, apontados
nesta tese, como noções estruturais, ao desenvolver sua teoria de números

136

CARTAN (Nancy). No mbres Comp lex es. Expo sé, D´Après Làrtile Alle ma nd d e E.
STUDY ( Bonn), par E.. In : [s/d ].
137
/.../ las leye s d e co mpo sição no son prop riedades d e los nú me ro s, sino qu e an tes b ien ,
al rev és, las leyes de co mposição estabelecidas por def in ición cr ean el corr espond ien te
c a mp o n u mé r i co. W U S S I N G , H an s. L e c c io n e s d e H i sto r ia d e l as M a t emá t i c a s . Op. c i t., p .
210.
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hipercomplexos em 1885. Ele não tinha somente o propósito de fundamentar
algebricamente as afirmações geométricas de GAUSS sobre os números
complexos, mas ainda anunciar um novo conceito de número. Este é, também,
um exemplo da atuação dos números complexos no papel de irracional como
obstáculo epistêmico, pois seu trabalho aponta para a possibilidade da
existência de sistemas numéricos que possuam divisores de zero, que sejam
diferentes de zero, quando a dimensão numérica for maior do que 2.
Ao enfrentar a irracionalidade posta pelos números complexos, quando
tomados

unicamente

numa

interpretação geométrica, cria-se

uma

nova

racionalidade numérica, que apresenta os números complexos de ordem
superior como os quatérnions e os hipercomplexos. A solução dada pela
interpretação geométrica à irracionalidade primeira acomodou com sucesso o
obstáculo enquanto operações impossíveis e abre um campo imenso de
possibilidades matemáticas, tanto no âmbito da Análise Matemática quanto na
criação de uma nova Aritmética. É preciso compreender-se, portanto, o
porquê do sucesso da interpretação geométrica. Segundo GRANGER:
/.../ a remoção completa do obstáculo que a irracionalidade
constitui só terá lugar quando os novos objetos forem
integrados num universo em que se encontrem diretamente
associados a um sistema operatório, e até certo ponto
definidos como operadores. Esse é exatamente o sentido que
reconhecemos nos ensaios de Wessel e Argand e nas páginas
138
decisivas de Gauss.

Carl Friedrich Gauss, em 1831, realiza um trabalho decisivo explicitado
nas últimas páginas da obra intitulada Theoria residuorum biquadraticorum,
que na avaliação de GRANGER é a união de duas formas de racionalização: a
racionalização por representação intuitiva num espaço e a racionalização
abstrata por formulação de regras de composição algébrica. O seu objetivo é o
de dar sentido a objetos simbólicos que se adaptam perfeitamente aos
cálculos, mas que não se ligam aos objetos da Análise e da Álgebra.
Nesta obra, GAUSS inclui, nas características numéricas, uma ordem que
dá sentido ao “mais” e ao “menos”, considerando objetos que não poderiam
ser ordenados numa única seqüência. Os objetos seriam, portanto, ordenados
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por “seqüência de seqüência”. A seqüência dupla seria, portanto, a resultante
de seqüências que teriam a passagem de +1 a –1 e de +i a –i. GAUSS sugere
uma representação intuitiva espacial como sendo um plano dividido por
paralelas ortogonais, cujas “unidades de medida” de cada cruzamento seriam
+1, -1 e +i ,-i.
O trabalho de Jean Robert Argand, de 1829, mostra que todas as semiretas de um plano que partem de um mesmo ponto podem ser algebricamente
representadas em seus comprimentos e direções simultaneamente e representa
os

números

complexos

em

duas

dimensões,

utilizando-se

de

médias

proporcionais para definir direções em um círculo.
O trabalho de Casper Wessel, de 1789, publicado em Memórias da
Academia da Dinamarca, cujo objetivo era o de apresentar uma representação
algébrica dos segmentos de reta no plano, assim como também o de elucidar
e suprir a impossibilidade de certas operações numéricas. As operações
impossíveis são apresentadas, de maneira muita clara, na sua tabela da
operação de multiplicação, em que:

ε 2 = −1 portanto ε = − 1

+1
-1
ε

+1
+1
-1
ε

-1
-1
+1
- ε

ε
ε
-ε
- 1

Wessel deduz daí a expressão de uma linha qualquer de
comprimento, unidade, ou raio, que sai da origem e forma um
ângulo v positivo com a direção da linha unidade +1, como
soma vetorial de suas projeções sobre as duas linhas unidades
+1 e ε: cos v + ε sen v, e a expressão de uma linha de
comprimento r por r (cos v + ε sen v) /.../ Daí deriva uma
139
representação das quantidades que chamamo s complexas.”

Assim, os trabalhos de WESSEL, de ARGAND e de GAUSS contribuiram
para

remover

por

completo

a

irracionalidade

posta

pelas

operações

impossíveis. O sucesso da empreitada vem do fato de que, ao diluir o
obstáculo das operações impossíveis, também apresenta novos valores éticos

138
139

G RANG E R, G i l le s G aston. O I rra ciona l, op. c it., p. 79.
G RANG E R, G i l le s G aston. O I rra ciona l, op. c it., p. 72.
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matemáticos que vão compor uma nova racionalidade axiológica relativa à
interpretação geométrica, podendo por uma ordem num mundo de opiniões,
pareceres e argumentações sobre a aceitação ou não aceitação das operações
com os números complexos que rondavam a época de incertezas numéricas,
registradas no trabalho de CARDANO, de 1545, com o surgimento de raízes
negativas, incluindo opiniões de matemáticos como Simon Stevin (1548–
1620), que as aceitava como números, e de pensadores como René Descartes
(1596–1650), que as considerava falsas inicialmente e depois, em 1637,
denominava-as de imaginárias.
Os protagonistas desta façanha - WESSEL, ARGAND e GAUSS tomavam o número complexo como uma composição expressa por a + bi ou
por r (cos v + ε sen v) e os entendiam como sendo uma classe de números. O
fato de ser o número complexo algo composto de duas partes foi um essencial
avanço para que surgisse a nova racionalidade operacional finalizada por
GAUSS. Este avanço está registrado no trabalho de MOIVRE, publicado em
Philosophical Transactions, de 1739, ao extrair a raiz cúbica da expressão
a + − b e supor que ela fosse da forma x + − y . Ele calcula o valor das três
raízes, comparando a equação destas raízes com a equação trigonométrica de
trissecção de um ângulo e tomou isto como sendo uma comprovação da
natureza numérica dos complexos, onde a é real e

− b é imaginária.

Como se pode notar no trabalho de MOIVRE, as operações com o
imaginário seguem sendo executadas sem quaisquer constrangimento. O
autor, mesmo frente ao obstáculo das operações impossíveis, continuou sua
obra em busca de solução com as ferramentas operacionais que possuía.
Embora o objeto primeiro,

− b , ainda não fosse aceito, redefine-o como um

a+ −b

permitindo que o irracional como obstáculo

objeto composto,

epistêmico do objeto primeiro fosse superado, pois a expressão a + − b , ao
ser até então analisada, era vista somente nas suas características como sendo
a raiz de um número negativo,

− b , o imaginário.

O período em que o imaginário é o foco das atenções demarca a fase das
operações impossíveis que se caracteriza como uma apropriação “cega” dos
cálculos e que potencializa o caráter de irracional dos complexos como
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obstáculo em seu surgimento. As operações impossíveis fazem-se presentes na
Análise Matemática, principalmente, nos trabalhos de Leonard Euler (1707–
1783), Gottfried Wilhem Leibniz (1646–1716) e Johann (Jean) Bernoulli
(1667-1748), com o surgimento dos logaritmos, e na Álgebra, nos trabalhos
de Albert Girard (1595–1632), Rafael Bombelli (1526–1572) e Gerolamo
Cardano (1501–1576), com o surgimento dos radicais de números negativos
nas resoluções de equações.
Os logaritmos têm como idéia básica as relações entre os termos de uma
progressão geométrica 1, r , r 2 , r 3 ,.... e uma progressão aritmética 0,1,2,3,... ,
formada

por

seus

expoentes,

definidas

em

termos

das

operações

de

multiplicação e divisão. Os logaritmos aparecem pela primeira vez no
trabalho de Michael Stifel (1487–1567) intitulado Arithmetica Integra e são
por

ele

estendidos

posteriormente

para

as

conexões

existentes

entre

progressões de expoentes negativos e fracionários. Tornam-se, a partir de
então, um poderoso artifício de cálculo.
Segundo GRANGER, a questão dos logaritmos dos números negativos
surge de forma indireta pelas correspondências entre LEIBNIZ e BERNOULLI
ocorridas entre 1712 e 1713 ao discutirem a ordem relativa dos números
positivos e negativos.
LEIBNIZ parte da afirmação de Antoine Arnaud de que a proporção
1 −1
=
não pode ter sentido, pois a relação entre maior e menor está posta
−1 1
como igual à relação entre o maior e menor e aprova esta constatação usando
o seguinte argumento:
 − 1
log  = log(− 1) − log 1 = log(− 1) , pois log 1 = 0
 1 

e

 1 
log  = log 1 − log(− 1) = − log(− 1) . Ele analisa o log(− 1) , e conclui:
 − 1
/.../ que o log(− 1) não pode ser real, mas imaginário: “Superest
ut sit non verus sed imaginarius”. Leibiniz acrescenta que se
tal logaritmo existisse como número “verdadeiro”, ele deveria
1

ser o dobro do logarítmo do número − 1 = (− 1) 2 . /../ Vemos
que para Leibniz, de um lado, a noção de número designado
agora como “imaginário” estendeu amplamente seu sentido
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originário de resultado de uma operação impossível. Na
verdade, ele considera realmente a existência simbólica de tais
números, que na verdade não são “verdadeiros” números
“embora no cálculo eles possam ser introduzidos utilmente e
140
com segurança”.

LEIBNIZ chega a afirmar que os logaritmos imaginários não suportam o
rigor mas são de grande uso no cálculo e na arte de inventar. Em contrapartida, seu correspondente BERNOULLI defende a existência de logaritmos
negativos,

porém

atribuindo-lhes

valores

reais,

e

tenta

construir

sua

argumentação usando duplicação da curva logarítmica. Por causa das contraargumentações de LEIBNIZ, BERNOULLI apresenta, para introduzir o
logaritmo de uma raiz quadrada, uma sofisticada distinção entre a divisão por
2 do logaritmo do número e a média proporcional entre a unidade, positiva ou
negativa, e este número, com a finalidade de recusar a parte imaginária. Além
disso, ainda argumenta que estes elementos, chamados de imaginários,
desaparecerão ao final dos cálculos. Toma como exemplo a relação entre as
tangentes de ângulos múltiplos entre si,

x = tgα

e

y = tgnα , chegando à

n

y −i
 x−i
expressão 
em que, quando os termos são multiplicados em cruz,
 =
y+i
x+i

os imaginários desaparecem.
Estas discussões não efetivaram avanços no sentido da construção de um
sistema de objetos que mais tarde pudessem ser chamados de números

complexos , mas foram tomadas como referência por EULER em um trabalho
de 1749. Ao analisar estas obras, EULER detecta que as contradições entre
eles são aparentes, pois admitem que a cada número só corresponderia um
logaritmo. Ele calcula log(− 1) assumindo mais de uma solução e apresenta as
soluções:
log a = A ± 2λπ − 1 e log(− a ) = A ± (2λ + 1)π − 1 , onde A é o logaritmo real
da quantidade positiva a e λ um inteiro qualquer.
Adverte ainda que a forma geral destas quantidades é a + b − 1 e calcula

(

)

log a + b − 1 = log

140

(a

2

)

+ b 2 + (φ + 2kπ ) − 1 , com φ = arccos

Id em, ib idem, p . 5 9 .
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a
a + b2
2

.

É, portanto, EULER quem dá um desfecho à questão não só dos
logaritmos negativos, mas também dos imaginários e suas quatro operações
básicas. Em 1777 introduz o símbolo i e operou com ele como sendo i 2 = −1 .
A forma

− b aparece no cálculo de raízes de equações publicados na

obra de CARDANO de 1545, Ars Magna, que tratava da resolução de
equações do terceiro e quarto graus motivado pelos estudos de Nicolò
Tartaglia (1499–1557). Ao estender o método de resolução de equações do
tipo x 3 − px = q , CARDANO depara-se com a expressão intermediária da forma
2

3

1  1 
w =  q  −  p  que compunha o cálculo final das raízes, onde uma das
2  3 
raízes é da forma x = 3
forma

1
1
q + w + 3 q − w . Ele observa que w pode vir a ser da
2
2

− b e afirma que, quando isto ocorre, trata-se de um caso irredutível.

No capítulo 37 de Ars Magna, embora considerando que as raízes
negativas não tenham autorização para fornecer raízes verdadeiras de
equações, CARDANO continua calculando com tais números, e isto fica muito
claro ao resolver um problema velho e conhecido apresentado muitas vezes
nos textos de História da Matemática e em livros textos de Matemática.
O segundo modo destes recebimentos falsos, diz Cardano 1 , é
através de uma raiz de menos, per radicem ~m. Deve, por
exemplo, dividir-se 10 em duas partes, cujo seus produtos
sejam 40, isto é uma exigência impossível, mas nós
procedemos assim: tome a metade de 10, ou seja 5, mu ltiplique
5 por si mesmo, dá 25; tire 40, o produto exigido, assim fica –
15, a raiz deste somado de 5 e subtraído de 5 fornece as partes
5 + − 15 e 5 − − 15 . O produto que aparece de modo cruzado
desaparece, dimissis incruciationibus, e surge 25 menos –15,
141
que é tanto quanto +15. O produto é 40.
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“ D ie zw e ite Ar t e in er f a lsch en Ann ah me , sag t Card ano 1 ) , i s t d i e d u r ch e in e W u r ze l
aus Minu s, p er rad icem ~ m. So ll z.B. 10 in zwei Theile g eth eilt werden, deren Produ ct 40
sei, so is t das off enb ar eine un mög liche Fo rderung, aber wir v erf ahren so : n imm die H ä lf t e
von 10, also 5 ; v erv ie lf ach e sie mit sich selbst, g ib t 25 ; zieh e 40, das v er lang te Product
d avon ab, so b leib t –15, d essen W ur zel zu 5 add ier t und von 5 abg ezogen d ie gewün sch ten
Th eile 5 + − 15 e 5 − − 15 liefert. Verv ie lfache
5 + − 15 mit 5 − − 15 . Die
kr euzw eise en ts tehend en Produ cte f a llen w eg, d imissis incruciation ibu s, und es en ts teh t
25 min us –15, was so v iel ist wie +15. D as Produk t ist also 40 .” CANTO R, Mor itz .
Vo r lesung en üb er Ge sc h ich te d er M a thema tik. Zweiter Band . Leip zig : von B. G. Teuber ,
1913, p. 508.
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CANTOR analisa os próximos encadeamentos de CARDANO e considera
que ele possuía uma visão que ia além das abordagens matemáticas
conhecidas e afirma:
/.../ isto quer dizer, estas são quantidades (Grösse)
dependentes da lógica formal, porque o processo de cálculo
não é permitido a elas, como o é, no exercício das quantidades
142
negativas puras e outras, e muito menos dar-lhes um sentido.

Importante ainda salientar que, para CARDANO, estas quantidades
(Grösse) 143 são impossíveis e que, no capítulo XVIII de seu livro, já apresenta
algumas das relações entre raízes e coeficientes. É BOMBELLI, grande
admirador da obra Ars Magna, embora a admitisse ser uma obra não muito
clara, que traz em seu primeiro livro de L’Algebra, em 1572, um capítulo
dedicado a cálculos de radicais, em especial raízes quadradas e cúbicas como
também, em um segundo capítulo, uma discussão completa dos “casos
irredutíveis” de CARDANO, utilizando seus resultados: as regras para
resolução das equações de terceiro e quartos graus.
BOMBELLI

resolve

x = 3 2 + − 121 + 3 2 − − 121 ,

a
faz

equação

x 3 = 15 x + 4

2 + − 121 = p + − q ,

3

desta

e

acha

igualdade

resulta 144 q = 1 e p =2. Portanto
x = 3 2 + − 121 + 3 2 − − 121 =

(2 +

) (

)

− 1 + 2 − − 1 = 4 , assim ele consegue

operar, mesmo que de forma particular, com raízes negativas. Introduz uma
notação para

− 1 , piú di meno e meno di meno para − − 1 em suas regras de

cálculo. Ao apresentar sua técnica, ela supera, por um tempo, o irracional
como um obstáculo de

− 1 . Esta técnica será suplantada nas questões

conceituais e operacionais por MOIVRE, ARGAND, WESSEL e GAUSS,
citados anteriormente, por ser somente aplicável a casos que se anulam.
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“ /. . / d .h. es is t d ie se s ein e auf fo rma le r L og ik b eruh end e Grö ss e, we il e s n ich t ge s ta tte t
ist, d ie Rechnungsv erfahren an ihn en w ie an rein en Minu sgrössen od er an and eren zu
úb en, no ch einem Sinn e d er selb en nach zustellen.” Id em, ibid em, p . 508.
143
No ta d a au tora: a palavra grö sse está exp licitad a no item S ob re o mo v im en to d e
construção /p rodução da s estrutu ras da Àlgeb ra de ss a tese .
144
D e t a lhe s de c á l cu lo em V AN D ER W A E RDEN, B . L. A H isto r y o f A lg eb ra, op. c it., p.
60.
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Porém, ela se mostra de grande valia para as questões práticas da humanidade
e incentiva o surgimento de uma disciplina matemática independente chamada
Álgebra. Além do mais, contou com fortes partidários como GIRARD, que em
sua obra de 1629, Invention nouvelle en L’algèbra, anuncia saber que toda
equação tem o mesmo número de raízes que seu expoente e que o coeficiente
de uma potência do desconhecido compõe-se da combinação de raízes.
Quando perguntado sobre a utilidade das raízes imaginárias, GIRARD afirma
serem elas importantes para saber que não há mais nenhuma outra raiz e que
elas reafirmam o conhecimento quanto ao número de raízes. Portanto, as
raízes negativas não poderiam deixar de ser observadas.
Ao reconsiderar os eventos históricos da construção de conhecimento dos
números complexos no sentido de esclarecer a questão que evoca o
desempenho desses números no movimento da construção das estruturas da
Álgebra na perspectiva proposta por GRANGER, percebe-se que o obstáculo
das operações impossíveis iniciais, aquelas que diziam respeito à

−b ,

aquieta-se quando atingida uma técnica compatível à racionalidade conhecida,
causando certas acomodações. Mas com o passar do tempo o obstáculo volta a
incomodar. O incômodo surge, muitas vezes, pela limitação da própria técnica
atingida,

que

aclama

por

um

aprimoramento,

deixando

à

amostra

a

irracionalidade parcialmente aquietada. A técnica, ao ser aprimorada, na
tentativa de suprir a irracionalidade posta, faz com que os objetos primitivos
apareçam não mais tanto como casos particulares, porém como projeções dos
objetos novos no espaço antigo. A identificação entre objeto novo e sua
projeção caracteriza-se por elementos que vão muito além daqueles, de uma
técnica pela técnica. Estes elementos podem ser constatados também nas
transformações conceituais, em momentos históricos de grande magnitude e
na transmissibilidade cultural que descreve a passagem do topar-se com a
impossibilidade operacional de um número impossível:
do imaginário

− b como imaginário,

à a + − b como complexo e, depois, do complexo a uma

formatação estrutural que abrangeria todos os números possíveis de serem
imaginados, exemplos aqui citados nas obras de HAMILTON e DEDEKIND.
Assim, ao resolver os “paradoxos amigos”
impostos

na

construção/produção

dos
121

números

Como se dão as estruturas das
presenças estrutura da Álgebra–
ser humano?

complexos é que desponta uma nova racionalidade, o germe de um novo modo
de pensar, o pensar estrutural. As noções de estrutura não surgem como um
obstáculo, mas sim como um recurso, como um instrumento para compreender
os impossíveis, os imaginários, os complexos, ou seja, poder reconhecer todos
os tipos de números conhecidos como sendo de uma mesma família [20 P2]. A
estrutura da Álgebra é uma criação que emerge do circunstancial constituído
ao suprir-se, por completo, a irracionalidade presente
nos números até então constituídos[41 P1].

Qual é o modo de ser das
estruturas da Álgebra?

2.2. CONCEITUAÇÃO FENOMENOLÓGICA DOS IMAGINÁRIOS
O recurso analítico utilizado que visa a compreensão do circunstancial
matemático propulsor das estruturas da Álgebra na perspectiva do irracional,
fornece dados sobre o desempenho dos números complexos no âmbito do
surgimento das noções estruturais e da superação do obstáculo operacional,
evidenciando importantes aspectos ontológicos do nascedouro das estruturas
da Álgebra. Contudo, ao ter-se a intensão de explicitar as estruturas da
Álgebra em sua temporalidade, como uma construção de sínteses de transição
será preciso dar aos números complexos um status que corresponda à
matemática validada na contemporaneidade.
Na análise histórico-filosófica realizada não se evidencia o desempenho
dos números complexos inseridos no corpo do conhecimento matemático
enquanto objeto matemático validado pelo conhecimento da atualidade, ou
seja, expresso em uma linguagem axiomática.

Frente a isto, a pergunta

colocada inicialmente: quem são ou foram os complexos para disparar
tamanha mudança na conjuntura algébrica? precisa encontrar resposta em
outra perspectiva.
Esta questão exige um estudo que adentre a região da Lógica Formal que
embasa a consistência dos sistemas matemáticos e que possa deixar vir a tona
outros aspectos ontológicos ao se perguntar: quem são os números complexos
de uma perspectiva do sistema axiomático formal? Com isto exige também a
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elucidação de aspectos epistemológicos ao se perguntar: como justificar o uso
dos números complexos na matemática?
Estas duas questões são pertinentes à região de inquérito da Filosofia da
Matemática e podem ser abordadas por diferentes correntes filosóficas, porém
aqui serão tratadas numa perspectiva fenomenológica da Filosofia da
Matemática de HUSSERL. A escolha da perspectiva se justifica pelo fato de
ser uma abordagem filosófica que se mostra em concordância com a
perplexidade exposta no início desta tese a respeito do conhecimento
científico que ainda sabe de sua fonte.
Para uma melhor compreensão das idéias fenomenológicas que aqui serão
abordadas será preciso abrir-se um pequeno parênteses no sentido de expor as
intenções do filósofo e algumas de suas idéias.
Na leitura de SILVA, a posição provável de HUSSERL, ao referir-se ao
seu papel de filósofo, à matemática e aos seus criadores é:
Se isto é o que eles pensam, o meu trabalho como um filósofo
é investigar o que em suas experiências com objetos
matemáticos faz com que eles pensem assim. 145

HUSSERL não se colocava na posição de justificar ou de negar crenças
matemáticas. Sua indagação tinha o propósito de contemplar tanto os aspectos
da Matemática em sua origem (Ursprung), como também a Matemática
Formal,

e

principalmente,

perseguia

a

interrogação:

como

podemos

fundamentar racionalmente a atividade matemática no mais amplo contexto da
cognição humana?
Dada a complexidade da meta a ser realizada pela Fenomenologia e
conseqüentemente

pela

Filosofia

da

Matemática

husserliana,

as

idéias

fenomenológicas sofrem complementações no decorrer da elaboração teórica
realizada

por

HUSSERL,

em

consequência

disto

algumas

noções

fenomenológicas se ampliam. Portanto, é importante salientar que a noção de
origem (Ursprung) que está sendo adotada nesta tese é aquela exposta nos
últimos trabalhos de HUSSERL. Origem designa as sínteses intencionais pelas
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“/.../ if th is is wh at th ey th ink , it is my j ob as a ph ilosopher to investig ate what in th eir
e x p er i en ce o f ma t h e ma t i c a l o b j e c ts ma k e th e m t h ink so. “ S I LV A , J a iro Jos é d a. Hu sserl’ s
Ph ilo soph y o f Ma thematic s. Manu scr ito, Campin as, XVI(2), 1993, p . 146.
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quais os objetos concretos, aqueles das primeiras realizações, são constituídos
como idealidades no fluxo temporal por atos de evidência que se dão na
cognição.
Outros fundamentos e características que compõem a Filosofia da
Matemática husserliana ficarão evidentes na exposição da resposta que dá ao
analisar os números complexos na perspectiva de um sistema axiomático
formal, um trabalho iniciado em 1890 e, mais tarde, em 1901, numa versão
mais elaborada, apresentada à Sociedade de Matemática em Göttingen e, em
1913, em Ideen.
O trabalho de HUSSERL sobre os números complexos inicia-se com a
construção da noção de completude. Ele parte de sistemas axiomáticos
completos, aqueles que apresentam condições semelhantes a da completude de
HILBERT. Embora HUSSERL e HILBERT se conhecessem, os seus trabalhos
têm diferenças e foram realizados de forma isolada.
HUSSERL notou que a articulação entre sistemas axiomáticos completos
não poderiam justificar tudo aquilo que acontece na Matemática. Um exemplo
destes acontecimentos são os números naturais em conexão com os inteiros,
já citados neste texto, ao comentar-se a análise que o historiador BELL
realiza sobre generalização e abstração, porém agora submetidos a uma outra
perspectiva de estudo.
Quando se quer esclarecer como se dá a extensão dos naturais aos
inteiros, a dificuldade apresenta-se no momento em que se considera que
qualquer número inteiro obedece a lei do cancelamento. Porém, há números
inteiros que também são naturais. Estes números, quando tomados como
sendo números naturais, não obedecem esta lei. Alguma coisa está presente
no sistema dos inteiros que não compactua plenamente com o sistema dos
naturais, que são os números negativos. Eles não são elementos que podem
dar resposta à pergunta: quantos são? Poder dar resposta a esta questão é
aquilo que conceitua os números naturais; portanto, os números negativos não
existem para os números naturais.
Este tipo de acontecimento está presente em vários momentos da
construção dos números, por exemplo, na introdução dos irracionais, dos
imaginários e dos complexos, como exposto na análise histórico-filosófica. A
todos os protagonistas deste tipo de evento, os números irracionais, os
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negativos, os imaginários, os complexos, HUSSERL chamou de entidades
imaginárias.
A análise apresentada sobre as extensões numéricas é importante porque
detecta problemas ontológicos e epistemológicos, pois em sistemas definidos
a noção de derivabilidade é um equivalente formal de verdade. Portanto, a
pergunta o que é um sistema axiomático definido? coloca-se e conduz a busca
de respostas, irremediavelmente, no âmbito da Lógica Formal, que aqui
também será tratada na perspectiva husserliana.
Assim, será preciso ter em mente o conceito de Lógica Formal na
fenomenologia e outros conceitos decorrentes deste modo de constituir a
lógica, para entender o encaminhamento dado por HUSSERL à problemática
levantada pelas entidades imaginárias.
Dois são os conceitos básicos que abrem a porta para que se possa
penetrar na lógica husserliana. Um dos conceitos, nomeado de Sachverhalten
(Stand der Dinge - estado da coisa), refere-se ao fato ocorrido, levando em
conta a posição da coisa e sua situação em relação a outros objetos presentes.
Todos estes elementos constituem uma constelação. No inglês, Sachverhalten
é traduzido por states of affairs, estados de acontecimento, no português. Um
exemplo de estado de acontecimento é a objetividade categorial, aquela que
dá a noção de um determinado conjunto. O outro conceito, denominado
Sachlage, traduzido por situação de acontecimento, denota as condições, tudo
aquilo que determina o caráter de uma situação pré-categorial que é dada
como uma forma lógica, uma estrutura formal particular. Situação de
acontecimento é a matéria-prima passiva para que se constitua a constelação:
o estado de acontecimento.
Uma situação de acontecimento é algum tipo de núcleo de
estados
de
acontecimentos
equivalentes,
embora
nós
precisemos resistir à tentação de fazer disto um substrato
obtido de estados de acontecimento equivalentes. Estado de
acontecimento pressupõe uma situação de acontecimento, não
146
o contrário.
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“A situ ation of aff a irs is so me sor t of co mmon nu cleu s of equ ivalen t states of aff a irs,
although we mu stt resist th e temptation of ma k ing it in to n a abstractum ob ta ine d fro m
equ ivalen t states o f aff a ir s. States o f af fair s pr esuppose situação of aff a ir s, no t th e
oppo site.” SILVA, Jairo José. H u s s er l’ s con ce p t io n o f Log i c. In ma n u scr i to , Ca mp i n as :
CLE/UNI CA MP , 1999, p . 370.
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Por exemplo, ao ser afirmado: João é maior do que Paulo e Paulo é
menor do que João, as sentenças relatam dois estados de acontecimento
diferentes. Na primeira sentença, João é o foco, na segunda, Paulo é o foco.
Porém, elas se originam da mesma situação de acontecimento, que não pode
ser expressa com perfeição pelas sentenças, ou seja, pelas proposições. Por
meio de proposições pode-se somente expressar os estados de acontecimento.
Caso as sentenças fossem J>P e P<J onde J = medida da altura de João e
P = medida da altura de Paulo, caberia a mesma análise.
Para HUSSERL, a lógica não poderia ficar indiferente ao fato de que
proposições denotam estados de acontecimento antes que valor de verdade,
assim

como

não

mais

poderia

restringir

sua

tarefa

às

proposições,

principalmente, quando a lógica é entendida como Teoria das Ciências. À
Lógica, também,

deve interessar os elementos da base, a situação de

acontecimento, que constituem os estados de acontecimento e como os
estados de acontecimento são produzidos a partir de formas lógicas.
HUSSERL entendia que os objetos de interesse da Lógica são: os conceitos de
objetos e tudo o que pode ser dito a priori sobre os conceitos.
Também faz parte da tarefa da Lógica husserliana o estudo de leis
formais referentes a proposições e teorias, assim como seus estados de
acontecimento e as variedades (alemão Mannigfaltigkeit – inglês manifolds).
Assim, a Lógica husserliana está dividida em duas regiões de inquérito.
A primeira região referente à lógica das proposições e teorias que trata de
objetos em níveis máximos de abstração, constituindo a lógica de proposições
que foca as categorias de sentido como: conceito de nome, concepções. A
segunda região, referente às variedades chamadas de ontologias formais,
aquela que trata dos conceitos das categorias de objetos como: conceito de
número, propriedades, relações, ordem, estados de acontecimento, etc.
Segundo SILVA, ontologia formal é o estudo de um sistema e de sua
estrutura interna em termos das relações deriváveis, em domínios em que haja
uma linguagem na qual a noema 147 é apresentada como um sistema de
asserções. É importante compreender que esta divisão em regiões de inquérito

147

No ema en te nd ida co mo sendo o obj eto in ten cion ado.
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não está associada a uma separação entre as noções de sintático e semântico,
estas noções permeiam toda a Lógica husserliana.
As duas regiões podem ainda ser subdivididas em outros três níveis de
objetivos a serem cumpridos. Na lógica das proposições e teorias tem-se 1) o
nível morfológico que tem como tarefa: identificar as categorias de sentido,
aquelas que são categorias básicas constituída de proposições significativas;
estabilizar as leis formais que regulam a composição dos elementos das
categorias de sentido para formar um complexo de proposições com sentido
gramatical; 2) o nível apofântico 148 que tem como tarefa: garantir a validade
objetiva das proposições e teorias; prever a inconsistência e garantir a
unidade de sentido, ou seja, garantir a consistência; estabilizar as leis de
transformação e as leis de derivação formal; 3) o nível que trata das teorias
de sistemas dedutivos considerados somente sob a perspectiva da forma, ou
seja, a teoria de possíveis formas de teorias. Supostamente aqui estaria
incluído o estudo de propriedades de teorias, tal como a completude.
Na ontologia formal tem-se também três níveis de objetivos, apenas há
de se considerar uma mudança de foco das proposições para seu correlato
estados de acontecimento. 1) o nível correlato ao nível morfológico que tem
como tarefa: identificar as categorias básicas constituídas dos blocos
formadores de possíveis estados de acontecimento objetivos e estabilizar as
leis que regem a combinação destes blocos formando um complexo de estados
de acontecimento; 2) o segundo nível é um correlato ao apofântico, sua tarefa
é estabilizar as leis que permeiam a base das categorias de objeto e
desenvolver suas teorias. Como exemplo temos a Aritmética, a Teoria dos
Conjuntos; 3) o terceiro nível corresponde ao estudo das variedades. Sua
tarefa é investigar as variedades e os correlatos objetivos dos sistemas
axiomáticos formais não interpretados que são os axiomas de formas que
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Segundo Hu sser l “/.../, a teor ia apofân tica for mal tr ata sempr e d e estab e lecer u ma
d o u tr in a f o r ma l “ a n a lí t i c a ” d e s ig n i f ic ad o s “ l ó g i co s ” o u s ig n i f i c ado s p r ed i ca t ivo s
“posto s”, lev ando em con sid eração pura e simp lesmen te as fo rmas d e sín teses analíticas
ou pr ed icativ as e deix ando, po r tan to, ind e termin ado os fins sign if ican te s que en tr am n as
f o r ma s ” . “ O r ig in a l : /. . . / , la d o u tri n a apo f án t ic a f o r ma l t r a t a s ie mp r e d e es t ab e l ec er u ma
d o u tr in a f o r ma l “ a n a l ít i c a ” d e s ig n if i cado s “ l ó g ico s” o s i g n if i cado s p r ed ic a ti v o s “
pu esto s”, toma n do em con sid eración pura y simp leme n te la s formas de sín tesis an alítica o
pr ed icativ a y dej ando, por lo tan to, ind e ter min ados los términ o s sign if ican tes qu e en tram
e m e s t a s f o r ma s . ” MOR A , Jos é F er r e t er. D iccionario d e Filo so fía. To mo I –A-K. Bu enos
A ir es: Ed itor ial Sud a me r ican a.1971, p. 120 .
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caracterizam uma teoria formal. Como exemplo de estudo de variedades
temos a Álgebra Abstrata, a Álgebra Universal, a Teoria dos Modelos.
Esta inclusão da ontologia formal na lógica pode chegar a ser
uma submissão completa de uma na outra. Dada a correlação
estrita entre categorias de sentido e categorias de objetos, que
induz a uma correspondência entre lógica das proposições e
ontologia formal, nós podemos, como Husserl observou (Hua
XXIV-pp.51-4), conceber o todo da lógica formal como
149
ontologia formal.

Uma vez que tenha sido feita uma descrição geral de aspectos da Lógica
husserliana para assegurar a compreensão da solução apresentada por
HUSSERL sobre os imaginários do ponto de vista do sistema de axiomas, será
ainda necessário que se fixe a atenção nos meandros da ontologia formal e,
principalmente, naquilo que diz respeito ao estudo das variedades.
Segundo

SILVA, 150

o

primeiro

estudo

sistemático

de

variedades

matemáticas surge com Riemann Bernhard (1826 – 1866), em On the
Hypoteses which Lie at the Foundations of Geometry, em 1854, onde é
apresentado o conceito de variedade como uma generalização do conceito de
espaço, da teoria das n-dimensões euclidianas e das variedades nãoeuclidianas. Este trabalho é fonte inspiradora de HUSSERL, conforme seu
depoimento em Prolegomena, de 1900.
/.../ o filósofo que conhece os princípios básicos da teoria de
Riemann-Helmholtz pode conceber como as formas puras de
teoria que dizem respeito a tipos, que apresentam diferenças
marcantes, são unificados por uma lei. 151

Quando o princípio de Riemann é considerado não só para entidades
contínuas, aquelas referentes a espaços geométricos, mas também para
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“Th is in clusion of formal o n to logy in to log ic can go as far as b e a co mp lete submission
o f th e l a t t er to t h e f o r me r . D u e t o s tr i c t cor r e la t ion b e tw een c a t eg o r i es o f me a n ing and
categor ies of obj ect, wh ich induces a simi lar corr espond ence b etw een the log ic of
propo sitions and for mal on to log y, w e can, as Husser l no ticed (Hu a XX IV-pp.51-4 ),
conceiv e the who le of pur e for mal log ic as formal o n tology”. SI LVA, Jairo Jo sé. Hu ss er l’ s
concep tion o f Log ic, op. cit ., p . 374.
150
Id em, ib idem, p . 3 7 9 .
151
“/.../ , the ph ilosof er who know s the f irst pr in cip les of th e th eor y of Rieman nH e lmho ltz can con ceiv e how th e pur e for ms of th eor y wh ich b e long to typ es th at pr esen t
ma r k ed d iffe ren c es ar e un ited b y a la w. ” Id em, ib id em, p . 379.
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coleções, sem que características substanciais como: cardinalidade, ser
discreto e outras sejam mencionadas, porém considerando suas relações
definidas e suas operações do ponto de vista formal, por meio de axiomas,
pode-se ter o atual conceito de estruturas ao qual são adaptados os conceitos
de grupo, ideal, anel, corpo, espaço vetorial etc. Resumidamente, os axiomas
formais denotam leis essenciais de existência presentes
no conceito de estrutura que se adaptam ao objeto

Qual é o modo de ser das
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propriamente dito [42 P1]. De acordo com as idéias acima apresentadas, a
expressão qualquer estrutura não denota um domínio particular de estrutura
de objetos específicos, mas sim uma forma, ou já um conceito, no domínio,
denominado por HUSSERL de variedade formal. A relação entre a variedade
formal e sua teoria é muito estreita. Uma variedade formal determinada por
uma teoria formal não pode ser investigada independente desta teoria.
Uma teoria formal, é em um certo sentido, uma proposição
formal complexa, e uma variedade formal é, em certo sentido,
o estado de acontecimento formal complexo que esta
152
proposição complexa denota.

Contudo, investigar uma variedade matemática, ou seja desenvolver sua
teoria, significa derivar sistematicamente todas as
conseqüências puramente formais dos axiomas que
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caracterizam esta estrutura [21 P2].
O mérito da distinção entre variedade e teoria formal, apresentada por
HUSSERL é que a distinção deixa nitidamente enfatizado que a teoria, formal
ou não, refere-se sempre a objetos, pois os estados de acontecimento
pressupõem situação de acontecimento. Portanto, o desenvolvimento da
teoria, independente dos domínios de objetos descritos nesta teoria, não é uma
tarefa exclusiva da Lógica Formal, pois este desenvolvimento precisa
acontecer segundo diretrizes epistemológicas próprias
das

variedades.

Assim,

a

teoria

da

variedade,

por
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exemplo a Teoria das Estruturas, tem que ser concebida como a teoria de

152

“ A f o r ma l t h eor y i s, in a s en se , a co mp l ex fo rmal p ropo sition, and a for mal ma n ifo ld is,
in th is sen se, th e co mplex formal state o f affair s th is co mp lex proposition d eno tes.” Idem,
ib id em, p . 381.
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todas as possíveis teorias formais que se referem às estruturas, no exemplo
dado, a Teoria dos Grupos, a Teoria dos Anéis, a Teoria dos Corpos e suas
relações, unificadas por alguma lei ou leis [43 P1]. Esta teoria toma a face de
uma teoria dedutiva e precisa tornar-se uma teoria de sistemas dedutivos
pondo-se em conexão com a lógica das proposições e teorias. Por exemplo, as
teorias estruturais do século XX, citadas no início deste texto, que só
puderam unificar parcialmente o conhecimento matemático, ou, na Álgebra
Abstrata, a Teoria dos Corpos que pode ser derivada da Teoria Axiomática
dos Números Reais.
A estreita relação entre a teoria de sistemas dedutivos e a teoria das
variedades é uma conseqüência, segundo SILVA, do fato de que HUSSERL
ainda pensava as variedades somente como um correlato objetivo de uma
teoria formal dedutiva. Em outras palavras, o domínio formal era associado a
um sistema axiomático formal de tal maneira que o domínio era constituído de
todos os objetos formais que seriam alguma coisa definida em termos de
operação e relação com outras algumas coisas, que pudessem ser justificadas
por este sistema.
Isto significa que não seria possível considerar um objeto formal que não
fosse singularizado por nenhum sistema, como o caso das entidades
imaginárias, o negativo, o irracional, o complexo, que surgem à parte dos
sistemas conhecidos. Isto faz com que HUSSERL, em 1901, apresente uma
noção mais restrita de uma variedade formal, que eliminava a hipótese de ser
o objeto necessariamente singularizado por um sistema, possibilitando um
tratamento a objetos não totalmente admitidos por um sistema formal, sem no
entanto abandonar totalmente a noção mais geral de variedades que se
associava a um sistema axiomático formal.
Embora pareça contraditório o fato de HUSSERL admitir que a variedade
estava intrinsecamente ligada à sua teoria, dado que ele também afirma ser de
interesse da Lógica os elementos da base, esta foi a chave para solucionar
tanto a questão epistemológica quanto a questão ontológica advinda dos
elementos imaginários.
Em se tratando primeiramente do epistemológico, ele apresenta duas
noções de completude que explicitam o estado de definição de um sistema, em
alemão die Definitheit, em inglês definiteness: o definido relativo (relative
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definiteness) e o definido absoluto (absolute definiteness). A noção de
definido absoluto é idêntica à completude de HILBERT, aquela que quando
qualquer questão sobre o sistema pudesse ser expressa na linguagem na qual o
sistema é escrito e pudesse ser respondida pelo sistema.
Assim, uma variedade é definida absoluta quando
sua teoria é sintaticamente completa [44 P1]. Esta noção
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envolve a idéia de máximo, a variedade formal como sendo o domínio de
objetos

formais

determinados

por

um

axiomático formal [22 P2].

sistema
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Disto, a definição de defiteness de Husserl para variedades
formais em Ideas §72 pode somente ser lida como: uma
variedade formal é definida quando qualquer sentença da
linguagem de seu correspondente sistema formal for decidido
nele, ou como uma conseqüência deste sistema ou como uma
contradição a ele, além disto esta teoria formal é finitamente
153
axiomatizável.

SILVA adverte que, embora esta definição deixe subentendido que uma
teoria possa ter um número infinito de axiomas, para HUSSERL uma teoria é
sempre uma teoria finita e, a definição de definido apresentada em Ideen é a
mesma que aparece em suas obras anteriores.
Nesse

trabalho, HUSSERL abandona a idéia de que um sistema de

axiomas possa definir os elementos de seu domínio formal objetivo e
apresenta a noção de completude de uma estrutura, que segundo SILVA é um
exemplo de definido relativo, estas teorias são definidas somente com
respeito ao seu domínio formal. Portanto, os domínios podem ser definidos ao
considerar-se a natureza essencial do domínio em questão por um número
finito de conceitos e proposições, dos quais pode-se derivar todas as verdades
deste domínio.
O definido relativo é um caso particular do definido absoluto, é um
conjunto de expressões. Ele depende da noção de domínios de objetos formais
determinados por um sistema de axiomas formal que definem uma variedade.
153

“H en ce, Husser l’ s d ef in ition of def in iteness for for mal man ifo lds in Id eas §72 can on ly
b e r ead s as fo llow s: a for mal ma n ifo lds is defin ite just when an y sen tence of the languag e
of its corr espond ing formal system is d ecided in it, eith er as a con sequ ence of th is system
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Entendendo que o domínio de um sistema formal é compreendido por
HUSSERL, como sendo “a esfera de existência” definida pelo sistema, então
o domínio não está limitado a objetos específicos, mas pode também se referir
a objetos formais. A idéia central é que os objetos formais são estruturas de
algum tipo que se transformam em objetos genuínos ou objetos específicos
quando projetados numa condição apropriada de existência que lhes determina
uma especificidade correlata à uma adequada substância. Os objetos formais
são objetos insaturáveis no sentido de que eles amoldam-se à diversas
condições apropriadas de existência e como objetos de uma linguagem formal
eles denotam e singularizam o nuclear das condições.
O objeto formal, expresso em termos de um sistema de axiomas A
pressupõe a existência de um domínio ontológico formal de A e a ele vai
corresponder dois tipos de entidades lingüísticas: 1) termos sem variável
expressas em L(A), linguagem de A, e 2) fórmulas de L(A) com uma variável
livre. O objeto formal x denotado pelo termo t é pensado como uma
construção operacional que envolve o termo t, ou seja, ∃ !x (x = t). Qualquer
fórmula f(x), com uma variável livre, que possa ser expressa na linguagem de
A é uma definição implícita de um objeto formal e a descrição de um objeto
pressuposto. Se o sistema A prova que ∃ !x f (x), lê-se: existe um único objeto
que satisfaça f(x), o objeto especificado por f pertence ao domínio de A, neste
caso pode-se acrescentar uma nova constante c à linguagem de A e um novo
axioma f(x) ↔ x = c , com isto o objeto denotado por c pertence agora ao
domínio de A. Porém para HUSSERL esta extensão não é completa pois os
objetos formais são denotados por termos e singularizados por descrição, mas
não podem ser reduzidos a termos e descrições.
Eles são objetos formais precisamente porque eles constituem
a forma às quais estes objetos
Qual é o modo de ser das
específicos obedecem. Similarmente, o
estruturas da Álgebra?
domínio formal que um sistema d e
axiomas determina não é simplesmente

or as a contr ad iction to it, and mor eover th is formal theory is fin itely ax io ma tizab le.”
Id em, ib id em, p. 389 .
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uma coleção de nomes. Isto transcende a linguagem no sentido
de que é uma forma genérica de regiões objetivas que este
154
sistema descreve.
[45 P1]

SILVA resume a noção de defiteness husserliana da seguinte maneira: 1)
nenhum sistema axiomático determina um único domínio de objetos formais
puros ou formas de objeto. 2) Nenhum objeto formal pertence a este domínio
caso não seja requerida a sua existência pelos axiomas do sistema. 3) Todos
conceitos e operações envolvidos nos axiomas do sistema, e dos quais o
significado é dado pelo sistema, são interpretados no domínio do sistema de
tal modo que é possível dizer que todos os axiomas do sistema são
verdadeiros no domínio.
Uma vez que HUSSERL tenha desenvolvido noções sobre domínio formal
ou variedade, ele pode ocupar-se, mais diretamente, do problema que originou
toda esta reflexão, as entidades imaginárias. Caso A e B sejam dois sistemas
de axiomas tal que A ⊂ B , ou seja, o sistema B contém todos os axiomas de A
e mais alguns axiomas consistentes porém não-deriváveis de A, pode o
domínio de A ser mudado por B? Poderia B estender o domínio de A provando
asserções na linguagem de A que A não pode provar? Estas questões referemse às extensões e, como já foi comentado, os elementos imaginários do ponto
de vista de A não existem, eles não pertencem ao domínio ontológico de A.
Porém, o sistema axiomático A determina também um domínio apofântico
que é o conjunto de asserções que A pode determinar. Estas asserções podem
ser verdadeiras ou falsas na base de axiomas de A, verdadeira caso seja
provada pelo sistema, falsas caso a sua negação for provada.
Decorrente disto, surge uma outra maneira de introduzir as entidades
imaginárias em A, que seria adicionando asserções na L(A), na linguagem de
A, que dizem respeito às entidades e obviamente não podem ser provadas ou
negadas no domínio apofântico de A, pois estas entidades não existem em A.
Isto mostra que o significado de uma asserção de L(A) não está determinado
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“ Th e y ar e f o r ma l o b j ec t s p r e ci s a ly b ec au s e th e y con s t i tu t e the f o r m t o w h i ch a l l th e se
s p e c if i c o b j e c t s con f o r m. S i mi l a r l y , th e f o r ma l d o ma i n tha t a s is t e m o f ax io ms d e t er mi n e s
is no t simply a co lletion of n a me s. It tr anscends langu ag e in the sense th at it is the
g en er i c f o r m o f o b j e c t iv e r e a l ms th is s ys t e m d es cr ib es. ” S I LV A , Ja iro Jo sé . H u ss er l’ s two
no tions of co mp leten ess. In S yn te se . N e ther land s: K luwer A cad emic Pub lishers, 2000, p .
425.
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para sempre, ele depende do sistema no qual a asserção possa ser provada. Em
conseqüência disto, os símbolos estão abertos a
interpretações

advindas

dos

novos

sistemas

de
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axiomas e os sistemas devem garantir a significação
[23 P2]. É esta tênue abertura própria dos símbolos no limite dos sistemas que
justifica a introdução da noção de definido relativo solucionando os
problemas epistemológicos postos pelo surgimento das entidades imaginárias.
À esta solução dada por HUSSERL ao propor o definido relativo, são
intrínsecas duas questões que necessitam ser esclarecidas que são: quando é
que a asserção introduzida no sistema tem sentido neste sistema? E quando é
que uma asserção decide o limite do domínio de um sistema?
Uma vez que a asserção introduzida no sistema esteja na linguagem do
sistema, ela sempre terá um sentido no sistema. O sentido manifesta-se na
reinterpretação do significado dos símbolos que induz a extensão do sistema,
pois um sistema não suporta duas interpretações para uma mesma asserção.
Porém, até onde vai esta indução? Uma proposição decide o limite do sistema
quando ela é uma conseqüência do sistema ou quando está em contradição
com ele, no sentido de que a negação desta proposição é uma conseqüência do
sistema. Posto isso, pode-se entender que um sistema de axiomas A está
relativamente definido para seu domínio D se para qualquer proposição P em
L(A), é P D – a proposição P restrita ao domínio D que é supostamente um
estado de acontecimento no domínio de A –, ou sua negação é uma
conseqüência dos axiomas de A. Agora tem-se condições de legitimar as
operações com as entidades imaginárias, dada a coerência da articulação
posta em termos da linguagem de sistemas entre domínio apofântico que se
refere a estados de acontecimento e domínio ontológico que se referem a
situações de acontecimento, descrita por SILVA da seguinte maneira:
Suponhamos que A e B sejam dois sistemas de axiomas
consistentes, e que B estenda A. Suponhamos também que o
domínio ontológico de B contenha propriamente o domínio
ontológico de A, isto quer dizer, B contém elementos
imaginários (da perspectiva de A). Se B prova a proposição P
de L(A) então os elementos imaginários de B contribuem não
somente com a prova de P, mas possibilitam também a
mudança de significado do conceito que A implicitamente
define – neste caso A não prova P. Mas se nós restringirmos
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todas as variáveis de P para o domínio D de A, então a
proposição P D assim obtida, refere-se exclusivamente à
variedade formal que A determina, isto é, não existem
referências implícitas aos elementos imaginários. Assim o
conceito envolvido em P D tem o sentido que A lhe dá; embora
155
A precise decidir esta proposição.

A título de exemplo, seja B o sistema dos complexos e A o sistema dos
reais. O domínio ontológico de B é definido por
P : ∀z , z ∈ D B ↔ z = a + bi, a, b ∈ D A ,
a restrição de P, PDA : ∀z , z ∈ D A ↔ z = a + bi, a ∈ D A , b = 0 , como bi = 0 , não
existe referência aos elementos imaginários, permanecendo o sentido que o
sistema A concede aos elementos de seu domínio.
Os números complexos como um domínio é um conjunto estruturado
determinado por um sistema axiomático coerente, possuidor de uma teoria
sintaticamente completa. Eles, quando projetados em domínios mais restritos,
como domínios dos reais, dos inteiros, dos naturais, revelam-se em diferentes
estados de acontecimento numérico, descritos por suas teorias como domínios
apofânticos, de objetos formais insaturáveis, que podem assumir as mais
variadas condições de existência que revelam situações de acontecimento.
O principal motivo dos estudos e das soluções apresentadas por
HUSSERL refere-se às justificativas lógico-epistemológicas do raciocínio
simbólico em geral. Uma teoria formal, determinada pelo definido absoluto, é
vista como uma teoria de possíveis domínios objetivos, enquanto que uma
teoria determinada pelo definido relativo não fornece um conhecimento, a
priori, de todos os possíveis domínios de objetos que obedeçam a forma
descrita por ela. Os domínios formais definidos por teorias formais são
maximais com relação à inclusão, a

eles não se pode mais adicionar novos

símbolos.
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Suppo se th at A and B are two consisten t systems of ax io ms , and th at B ex te nds A
Suppo se also th at th e on to log ical do ma is o f B includ es prop er ly that of A, i. e., B h as
i ma g i n ar y ele me n t s ( f r o m t h e p er sp e c t iv e d e A). If B proves a propo sition P of L(A) th en
th e imag inar y elemen ts of B con tr ibu ted no t on ly to th e proof of P, bu t po ssib ly also to
chang ing the me a n ing o f the c o n c e p ts A i mp licitly d efines – in wh ic h case A do es no t
prov e P. Bu t if we restrict all th e v ariab le s of P to the do ma in D of A, then th e
propo sition P D thu s ob ta ined ref er s e xc lu s iv e ly to th e fo r ma l ma n ifo ld A d e te r min es , i. e .,
th ere is no imp licit referen ce to imag in ary e le me n t s. H en ce th e co n c ep t s in v o lv ed in P D
h ave th e sen se A g ives them; th er efor e A mu st decid e th is proposition.” Idem, ibid em, p .
429.
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Assim, HUSSERL estabelece uma clara relação entre sintática e
semântica, pois um domínio formal é uma contraparte semântica de uma teoria
formal. HUSSERL opta, em termos de uma filosofia da Matemática, por uma
variante de formalismo na qual os elementos imaginários são vistos como
meros instrumentos práticos, sem no entanto serem reduzidos a simples peças
de um jogo que não têm relação com domínios substancialmente distintos.
Para Husserl, /.../ os números são estruturas formais vazias de
conteúdo específico que dão forma quantitativa a conjuntos
arbitrários de objetos quaisquer.” 156

A teoria formal dos números descreve somente a estrutura formal
subjacente a toda classe de domínios objetivos distintos, porém equivalentes.
Dois são os caminhos apontados por HUSSERL para atingir-se um domínio
formal. Ele pode ser intuído de um domínio material, mas também pode ser
criado por teorias, desde que logicamente consistentes, pois as teorias
referem-se sempre a algo que descrevem. A teoria formal é constituída do
isomorfismo entre sistema conceitual e sistema simbólico. Por exemplo, o
sistema numérico é isomorfo ao sistema conceitual de número, caso contrário
os símbolos do sistema numérico não poderiam apresentar os números. O
sistema

de

numeração,

no

todo

de

seus

componentes, pensado como uma linguagem, revela
sentidos numéricos e está aberto a interpretações

Como se dão as estruturas das
presenças estrutura da Álgebra–
ser humano?

em seus estados de acontecimento que correspondem a uma situação de
acontecimento. Na proposta de Husserl, a Matemática simbólica é interpretada
como uma ontologia formal. Nela os elementos imaginários são instrumentos
próprios da linguagem numérica, um potencial passivo, cuja presença
possibilita um pensar matemático estrutural [24 P2].
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Capítulo IV

CONSTRUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS
CATEGORIAS ABERTAS
Essa etapa da pesquisa tem como finalidade construir e explicitar as
categorias abertas que emergem do texto-solo construído ao colocar-se o
movimento da construção/produção das estruturas da Álgebra em epoché.
A

construção

das

categorias

abertas

se

dá

de

forma

analítico-

hermenêutica em torno das perguntas e das respostas presentes no texto-solo.
As perguntas indicarão os invariantes estruturais que compõem as respostas
presentes no texto-solo. Os

invariantes estruturais das respostas ao serem

articulados constituirão as categorias abertas. Essa articulação tem a intenção
de explicitar o estrutural da construção/produção do conhecimento das
estruturas da Álgebra.
Estão implícitos na afirmação as perguntas indicarão os invariantes
estruturais uma direção que é própria da índole da pergunta filosófica, o pano
de fundo que legitima as perguntas e a maneira de lidar com o conteúdo das
respostas.
Muitas das idéias que tecem as regiões que compõem essa afirmação
foram explicitadas ao descrever-se a Hermenêutica Filosófica gadameriana,
como aquelas que envolvem a pergunta filosófica e a maneira de lidar com as
obras humanas vistas como tradição na perspectiva da temporalidade.
Nos capítulos anteriores foram tecidas considerações sobre o pano de
fundo que legitima as perguntas P1 - Qual é o modo de ser das estruturas da
Álgebra? P2 - Como se dão as estruturas das presenças estrutura da
Álgebra–ser humano? e P3 - Qual é o modo de ser matemático do ser humano
na construção do conhecimento das estruturas da Álgebra? quando as
estruturas da Álgebra são consideradas como uma tradição. Neste capítulo,
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serão retomadas idéias que estão presentes nesse pano de fundo, visando
expor passagens da obra de HUSSERL que descortinam possibilidades para o
apontar dos invariantes estruturais como também de tecer suas articulações.
Ao propor-se uma pesquisa em direção à estrutura Apriori no movimento
do fluxo do Apriori universal histórico, efetua-se uma investigação a respeito
da formação da idealidade desde o histórico presente até a sua apresentação
primeira, que se dá na relação intencional homem-mundo. Esse modo
investigativo sintetiza a longa trajetória teórica realizada por HUSSERL
desde Investigações Lógicas até os textos que apareceram depois de sua morte
em 1938. Suas obras são extensas e numerosas. Ao retomar-se, aqui, algumas
idéias fenomenológicas que descrevem a jornada husserliana, segue-se o
encadeamento proposto por MOURA 157, realizando-se recortes de seu texto
com o objetivo de explicitar a investigação husserliana sobre Origem
(Ursprung) em suas raízes e desenvolvimento.
Investigar a apresentação primeira da formação de uma idealidade
quando

espaço-temporalizada

na

relação intencional

homem-mundo,

no

primero livro de Idéias está como busca do contexto em que ela recebe sua
significação. Assim, investiga
/.../, os eventos e as sínteses que estão na origem da
apresentação à consciência de um “objeto”, algo de “idêntico”
através de uma multiplicidade de fenômenos (Husserl (1950,
pp. 212-15). A investigação é portanto “jurídica” e o que se
pergunta é como é possível algo assim co mo uma
“subjetividade”, quer dizer, uma instância encarregada de
“fazer aparecer” objetos. 158

Essa é uma análise estática porque explicita o “fazer aparecer” que se dá
do objeto individual à multiplicidade dos atos intencionais. Essa análise,
segundo MOURA, descreve uma intencionalidade de ato como se ela fosse
independente da intencionalidade de horizonte, isto quer dizer que toma-se a
consciência do objeto, como se ela já não tivesse como pressuposto a
consciência de mundo. Embora nessa análise já estivesse presente a idéia de
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que a

consciência de um objeto é sempre mediada pelo fenômeno e que a

percepção é dada em perfis.
Essas idéias ganham uma nova roupagem ao se compreender que “a
própria noção de fenômeno, de objeto no “como” de seu modo de ser dado, já
designa uma “objetividade categorial”. (Husserl (1987),pp.38 e 142)” 159. Isto
quer dizer, por exemplo, que na percepção de um objeto vermelho, percebe-se
não somente o vermelho do objeto, mas também a vermelhidão que define a
categoria de cor vermelha. Abre-se, assim, a possibilidade desse objeto
vermelho percebido poder ser relacionado com outros que se enquadram na
mesma categoria de cor. Desta forma engloba-se o horizonte externo na
análise da percepção.
Afinal, a apreensão de um objeto como representado em
diferentes “modos”, em diferentes “perspectivas”, é sua
apreensão como estando “em relação” ora a este, ora àqueles
objetos. Ela já é o objeto visado segundo diferentes formações
categoriais.(op. cit. p. 77). A simples menção à noção de
“fenômeno” já supõe um “apreender relacional”, que é
categorial mas antepredicativo. / ../ A consciência de um
objeto que se “fenomenaliza”, que está em distintas relações
com outros objetos, supõe, por isso mesmo a consciência tácita
de um “mundo”, - a “intencionalidade de ato” supõe a
“intencionalidade de horizonte”. 160

A intencionalidade de horizonte revela que os objetos não só são vistos
sob diversas perspectivas mas em diferentes modos de doação, ora como
objeto vermelho, ora como o vermelho do objeto, ora como a vermelhidão de
todos os objetos vermelhos, revelando a idéia tácita da cor vermelha, e além
disto, a percepção da categoria das cores em ato de percepção. Isto significa
que a presença não se dá sem a mediação de um modo de apresentação. No
ato da percepção tem-se os dois modos de doação, o objeto enquanto um
individual e o objeto enquanto membro de uma categoria. A partir de então
abandona-se a abstração da fenomenologia descritiva, como posta em
Investigações Lógicas, que descrevia a abstração sensível, dada na perceção,
como solo da abstração não sensível, aquela referente às categorias, e passa159

Id em, ib idem, p . 2 3 0 .
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se a analisar as camadas de objetivação que compõem a tomada de
consciência de mundo. Camadas essas assim categorizadas:
(1) aquela dos objetos mundanos, situados no tempo objetivo;
(2) a dos objetos “internos”, como sensações e atos
intencionais, que se desbobram em u ma temporalidade
imanente à consciência; (3) enfim, a esfera da consciência
absoluta que constitui o próprio tempo, aquela graças à qual
“aparece” um objeto enquanto temporal (Husserl (1966b), p.
73) 161

Considerando que o movimento da objetivação se dá das unidades
constituídas no tempo objetivo às multiplicidades constituintes, existentes em
seus horizontes, é preciso

perguntar como é possível a consciência de um

objeto que dura. Essa é uma questão fundamental quando tem-se em mente
explicitar a formação de uma idealidade, ou seja, de um objeto que dura,
como duram as estruturas da Álgebra.
MOURA lança mão de uma metáfora para explicitar a doação de um
objeto temporalmente distendido, que envolve diretamente a idéia de
consciência do tempo. Ele toma a melodia como exemplo e afirma que a
melodia ao doar-se envolve uma consciência do presente, mas também do
passado e uma certa consciência do futuro.
O som da melodia é uma unidade em uma multiplicidade de fases
temporais – a melodia dura – e se nós a apreendemos como som que dura é
porque não temos apenas consciência de seu tempo presente, mas também de
seus momentos passados “enquanto passado”. HUSSERL afirma que se os
momentos temporais fossem desconectados dos momentos temporais que os
precedem, não seria possível a consciência de um objeto que dura, e que
aquilo que está por vir, a fortiori, tornar-se-ia um mistério insondável.
Para ele, o fluxo do tempo se dá de tal forma que
presente

o

momento

anterior

escoa

no

passado,

ultrapassado pelo novo presente. Ele permanece

em cada momento

sem no

entanto

ser

quase como presente à

consciência, já sendo passado. Ocorre uma modificação no dar-se como
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presença. O presente-passado doa-se em outra perspectiva que não aquela do
agora e concomitantemente antecipa o por vir na forma de perfis. Esta é a
denominada estrutura do presente vivo.
Por isso Husserl insistirá em que este “presente vivo” é tecido
por uma estrutura complexa, onde o “momento impresional do
agora” sempre está acompanhado de sua “cauda de cometas”
de retenção e por suas protensões, estas “intencionalidades
originárias” que conservam no “agora” os “perfis” dos
mo mentos passados e antecipam os “perfis” do futuro,
mo mentos que por princípio nunca são “partes reais” do
presente (Husserl (1966b), p.31). 162

Na análise husserliana o presente vivo refere-se a um tempo que também
é histórico por tratar-se de uma reflexão que se dirige não às coisas, mas aos
seus modos de doação. Na trama das retenções e das protensões é tecido o
objeto temporal como uma unidade da multiplicidade de fases temporais
presentes, passadas e futuras.
Mais geralmente, “a operação constitutiva da impressão
originária e aquela da continuidade das retenções que a
modifica continuamente, assim como aquela das protensões,
formam uma só operação indivisível” (p.325). O fluir dos
“fenômenos” do objeto temporal, o fluxo das retenções onde
ele nos é dado a cada vez em um “co mo” diferente, em u m
novo perfil,
forma uma “unidade incindível” (untrennbar
Einheit) que nunca pode ser dividida em “pedaços” que
existiriam “para si” (Husserl (199b,p.364). É apenas porque a
temporalidade é assim tecida que se pode falar em uma
“estrutura” e em uma gênese essencial da consciência. 163

Ao tomar-se consciência de um objeto temporal tem-se a presença de
uma fase do objeto, o momento impressional do agora, que comporta a “cauda
do cometa” das retenções que faz com que as fases passadas estejam presentes
à fase atual por meio de uma série sucessiva de perfis. Perfis que são os
componentes - a priori sintético - de um sistema de reenvio que se
correlacionam da mesma forma que o condicionado se relaciona à condição.

162
163
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Id em, ib idem, p. 242
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O “agora” não é um tempo curto, um átomo temporal, mas sim
um “limite ideal”, algo de “abstrato” que não pode ser nada
“para si” (Husserl (1966b), p. 40). Sendo o limite ideal das
intencionalidades retencionais e protencionais que tendem
para ele, o “agora” não é nada que se possa fixar, ele só se
desvela a si mesmo como agora quando deixa de ser agora, ele
só tem sentido para e pela retenção, ele só é apreendido
enquanto passado. Desde então, o objeto imanente no seu
agora nunca é dado ele mesmo, mas apenas visado através de
seu rastro fenomenal, ele só é dado quando passado, como a
unidade sintética de uma multiplicidade de perfis. 164

Neste modo de entender o tempo tem-se que a consciência que constitui
o tempo é o lugar originário onde dá-se a doação dos objetos como
fenômenos, e que estará nela mesma o princípio da unificação destes
fenômenos em objeto.
Uma

vez

exposto

o

pano

de

fundo

contituído

pelas

idéias

fenomenológicas que dão sustentação às perguntas para indicar os invariantes
estruturais que compõem suas respostas, passa-se, então, a analisá-las
pontuando e articulando os invariantes estruturais que tecem os perfis e
construindo-se assim as três Categorias Abertas dessa tese: os modos de
doação das estruturas da Álgebra, as estruturas das presenças –
estrutura da Álgebra-ser Humano e o modo de ser matemático do ser
humano.

A construção das categorias deve mostrar como a constituição de sentido
das estruturas da Álgebra se realiza no sistema de reenvio visto como um
processo que se desdobra em etapas separadas, mas que por meio dele pode-se
vislumbrar uma unidade.
Nos textos que explicitam as categorias abertas, as referências às
perguntas e respostas serão feitas utilizando-se os códigos indicados no final
dos trechos evidenciados no texto-solo. Por exemplo: [2 P1], onde P1 se
refere à pergunta Qual é o modo de ser das estruturas da álgebra? e o número
2 refere-se à resposta a esta pergunta evidenciada no texto-solo, em [3 P2] P2
refere-se a pergunta Como se dá as estruturas das presenças estrutura da
Álgebra – ser humano? e em [5 P3] P3 refere-se á pergunta Qual é o modo de
ser matemático do ser humano na construção do conhecimento das estruturas
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da Álgebra? A numeração das respostas de cada pergunta é sequencial, para
facilitar a busca caso seja necessário.

1.

OS

MODOS

DE

DOAÇÃO

DAS

ESTRUTURAS

DA

ÁLGEBRA
A análise das respostas que compõem essa categoria será realizada,
levando-se em conta o objeto temporal, estruturas da Álgebra, em termos dos
tempos objetivos de sua construção/produção definidos nos agoras e em
termos do presente vivo

1.1. NA PERSPECTIVA DOS AGORAS: INVARIANTES
ESTRUTURAIS
É no presente vivo que ocorre a primeira
dissociação entre objeto e o seu modo de
manifestação, o nascimento originário da
“fenomenalização”.
Carlos Alberto Ribeiro de Moura

Ao realizar-se o movimento da análise hermenêutica

das respostas à

pergunta Qual é o modo de ser das estruturas da Álgebra? na perspectiva dos
agoras delineados pelos trabalhos dos matemáticos descritos no texto-solo,
vê-se

que

as

estruturas

da

Álgebra

sofrem

modificações

durante

a

construção/produção de seu conhecimento. Essas modificações são expressas
em torno de invariantes estruturais que compõem o seus diferentes modos de
doação.
Nos trabalhos de GALOIS e DEDEKIND, as estruturas da Álgebra se
apresentam como noções estruturais que têm uma finalidade instrumental [30
P1], [37 P1], [38 P1]. As noções estruturais apresentam-se como recursos
para estudar propriedades de objetos matemáticos conhecidos [29 P1], para
articular princípios genuínos, princípios próprios do campo da Aritmética [36
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P1], e ainda como recurso na busca de novos métodos de resolução das
equações.
Como um recurso que expressa e articula propriedades e princípios,
como por exemplo; na decomposição das raízes de uma equação em termos de
seus

coeficientes

[40

P1],

as

estruturas

da

álgebra

apresentam

uma

característica que está sendo compreendida como delineadora de fronteiras.
Isto também ocorre ao definir-se em termos de propriedades um campo
numérico como o dos hipercomplexos [36 P1] e ao determinar uma
circunstância numérica específica, como por exemplo, a definição dos reais
[31 P1] ou a dos números algébricos, dos quais as fórmulas anunciam raízes
de equação, ou seja, números que têm a propriedade de anular a expressão
algébrica [32 P1].
Ao mesmo tempo que as estruturas da Álgebra delineam fronteiras, elas
são assumidas pelos matemáticos em sua característica integradora mediada
por

princípios

operacionais,

que

unem

as

regiões

determinadas

pelas

fronteiras. Elas mostram ser constituídas por uma característica integradora
relacional,

exemplificada

algébricos,

pensados

na

como

demonstração
núcleos

de

numéricos,

que

todos

satisfazem

os

números

as

mesmas

propriedades operacionais, constituindo-se a noção de corpo [33 P1]. Passa-se
da noção de conjunto caracterizado por propriedades numéricas, para noção
de estruturas caracterizadas pelas propriedades operacionais.
A característica integradora relacional das estruturas da álgebra ao
unificar determinadas regiões no campo numérico, quer seja por princípios,
como o da fatoração [34 P1], por propriedades, por lei de formação ou pela
relação de inclusão presente nas definições de diferentes tipos de noções
estruturais [35 P1], revelam uma alteração no campo da Álgebra que é
interpretada por WUSSING como uma reorientação da Matemática [39 P1]
que possibilita o começo do pensamento estrutural. Essa interpretação deixa
margens para que se pense a Matemática como mudando nesse momento
enquanto ciência. Metaforicamente, como se ela fosse um veleiro que por
mudar a direção de sua rota, tornar-se-ia uma outra embarcação.
Porém, essa alteração ocorrida no campo da Álgebra, quando analisada
sob o prisma fenomenológico que descreve os modos de doação do objeto
temporal, denota um outro modo de os números se apresentarem. Os números
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dão-se de outra maneira do que aquela da contagem, do cálculo, da medida.
Os números dão-se mediados pelos seus estruturantes, pelo que os constituem
enquanto números ou números de uma determinada classe numérica. É o
mesmo processo de compreensão da vermelhidão do vermelho que coloca o
objeto vermelho na relação com outros objetos vermelhos.
A percepção dos objetos enquanto conjunto, da pluralidade enquanto
unidade se dá na esfera antepredicativa e é tomada como possível pela síntese
da consciência interna do tempo. Segundo MOURA
/../ pluralidade de indivíduos precisa ser dada originalmente
na e com a forma de uma “duração temporal englobante”, que
justamente torna possível esta unidade.” 165

Pode-se assim compreender que o experenciar dos determinantes de um
todo, como por exemplo as propriedades e princípios essencias, é um
constituir de uma unidade e que os determinantes dão-se de forma articulada
entre si, e que são apreendidos como pertencentes a esse todo, numa relação
ôntica 166.
Em outras palavras, não se tem consciência das propriedades como algo
independente do todo, embora as propriedades se apresentem de maneira
diferente do todo. Ao compreendê-las na e com a forma de uma duração dá-se
a percepção do ato de conhecer o todo através delas. O todo, no universo da
Matemática, enquanto conjunto, tem como determinante as características, ou
propriedades dos elementos e enquanto pluralidade as relações e leis
operacionais.
As noções estruturais, aqui exemplificadas, denotam o nascimento
originário da fenomenalização das estruturas da Álgebra no âmbito do campo
número, exemplificados nos trabalhos de GALOIS e DEDEKIND.
Seguindo o caminho da compreensão do objeto temporal e tendo como
mapa o texto-solo construído nessa tese, percebe-se uma modificação da
apresentação das estruturas da Álgebra. Elas se dão como um objeto de
estudo da Álgebra nos trabalhos que têm como foco os tipos de uma única
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estrutura, exemplificados no texto-solo nos estudos sobre corpos realizados
por STEINITZ.
Um fato significativo acontece entre as noções estruturais e a teorização
de uma estrutura da Álgebra enquanto um objeto de estudo. Dá-se uma
inversão. As propriedades e leis que delineam a estrutura, gerando as noções
estruturais, são tomadas como axiomas que podem ser articulados por um
sistema lógico

[25 P1] e [26 P1]. Isto mostra a característica integradora

relacional das estruturas da Álgebra extrapolando o território até então
ocupado por elas. É a Álgebra adentrando o território da Lógica Formal.
A apresentação das estruturas da Álgebra como um objeto de estudo,
absorve essa inversão, porém conserva a relação ôntica com a região
numérica, pois a característica do corpo permanece vinculada às dos
números, denotando suas leis essencias como axiomas [ 42 P1], deixando à
mostra um novo modo de doação das estruturas da Álgebra. Isto é realizado
de tal forma, que o trabalho de STEINIZ é considerado como o fim da
axiomatização da Álgebra Clássica [24 P1].
As estruturas da Álgebra como objeto de estudo têm a finalidade de
reunir todos os tipos de corpos [22 P1] numéricos. A sua característica
integradora relacional tem como instrumento central a característica do
corpo e de sua extensão. A extensão é expressa em termos da

relação de

inclusão, que busca estruturas “menores” do mesmo tipo que as estruturas
“maiores” em analogia com as relações de estruturas de tipos diferentes
realizada por WEBER [28 P1], no sentido de delinear o corpo

mínimo que

quando extendido por um número limitado de vezes, pudesse delimitar o
corpo máximal. Isto indica a característica delineadora de fronteiras das
estruturas da Álgebra [23 P1] agora não mais no domínio dos números
propriamente, mas dando-se no domínio de estruturas [27 P1], podendo-se
então,

definir a fronteira de um conjunto numérica em termos de uma

extensão maximal. As estruturas da Álgebra tornam-se, assim, um recurso
definidor de fronteiras, suprindo as irracionalidades que vão se fazendo
presentes no campo numérico [41 P1] conforme descrito anteriormente. Essa
apresentação das estruturas da Álgebra presentifica a sua característica de
poder ser uma variedade matemática absoluta por estar sustentada por uma
teoria sintaticamente completa [44 P1].
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Construída

essa

etapa

da

objetivação

na

construção/produção

das

estruturas da Álgebra que teoriza cada uma das suas estruturas vislumbra-se
a possibilidade de um novo nível de relacionamento, agora entre as
variedades. Assim, as estruturas da Álgebra tornam-se tema da Álgebra. Esse
salto de objetivação pode ser visto nos trabalhos de NOETHER.
A apresentação das estruturas da Álgebra como tema da Álgebra tem a
finalidade de unificar as espécies de estruturas em torno de um princípio que
lhes fossem genuíno e essencial. Isto mostra sua característica de integradora
relacional [17 P1]. Esse princípio é o da unicidade da fatoração em anéis que
origina uma Teoria Multiplicativa de Ideais [19 P1]. Essa apresentação
teórica, fundada nas circunstâncias numéricas, subsidia a formalização da
Álgebra como espécies de Álgebras [18 P1], como uma teoria de variedades.
Essa teoria é concebida como uma teoria que abrange todas as teorias de uma
única estrutura [43 P1]. Isto deixa transparecer o caráter das estruturas da
Álgebra de serem recurso, pois através delas pode-se transferir princípios de
um domínio estrutural para outro [20 P1], [21 P1] abrindo a possibilidade de
um

outro

nível

de

objetivação

que

trata

do

nuclear

das

relações.

Concomitantemente, estabelece-se o limite da formalização do domínio
numérico. O

caráter de delineador de fronteiras das estruturas da Álgebra

mostra-se agora como sendo um divisor de regiões matemáticas teorizavéis.
Os objetos formais dessas teorias constituem a forma que é composta pelos
componentes essencias dos objetos específicos da região teorizada [45 P1] e
que conserva uma relação ôntico/ontológica 167 com eles.
A apresentação das estruturas da Álgebra no trabalho de VAN DER
WAERDEN, deixa vir à tona o seu caráter de recurso no seu mais alto nível
de objetivação no campo da Álgebra que é o de se tornar um método
algébrico. Sua finalidade é a de compilar o conhecimento algébrico até então
desenvolvido segundo a abordagem estrutural [11 P1], já construída. Os
invariantes estruturais descritos nos trabalhos anteriores, conforme as
respostas do texto-solo, se conservam [12 P1], [13 P1], [14 P1], [15 P1] e [16
P1] embora sejam apresentados de forma hierarquicamente axiomática.
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Ôn tico : Se refer e ao en te , ao seu modo obj etivamen te natur a l de esta r no mu ndo .
On to lóg ico : aber tura à co mp r eensão do ser en te . Segundo BI CUDO em sessão de
or ien tação.
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O modo de se doar das estruturas da Álgebra na Matemática ocidental,
pode ser pensado como sendo o seu por vir. Ali, ela se torna tema da
Matemática [2 P1] e tem como finalidade prover uma fundamentação para
todo conhecimento matemático [1 P1] e [7 P1], conservando a expectativa de
seu caráter integrador relacional expressa em termos de conceitos [3 P1], [4
P1], [9 P1], de características das relações e da linguagem [5 P1], [6 P1] ou
ainda

como

transmissão

de

princípios

ou

estratégias

utilizadas

no

desenvolvimento das estruturas da Álgebra [ 7 P1], [8 P1]. Pela abordagem
estrutural a Matemática ganha espaços aplicativos que transferem a idéia de
estrutura matemática para outras regiões de inquérito [10 P1].

1.2. NA PERSPECTIVA DO PRESENTE VIVO: O SISTEMA DE
REENVIO
Se o sistema de reenvios que está na
origem da experiência é costurado pelo
“a priori sintético”, este a priori é
aquele que se descobre na consciência
constituinte do tempo.
Carlos Alberto Ribeiro de Moura

Da análise das respostas à pergunta Qual é o modo de ser das estruturas
da Álgebra? na perspectiva dos agoras compreende-se os modos de doar-se
das estruturas da Álgebra que se expressam em seus invariantes estruturais
como integrador relacional, delineador de fronteiras e de ser recurso que se
dão entrelaçados às finalidades de sua construção nas fases temporais de
agoras e de agoras-passados. Esse entrelaçamento é constituído pelas
características do agora e pelo rastro de modificações deixadas ao longo do
tempo que expressam a maduração das conquistas matemáticas. Tecer uma
unidade da multiplicidade de fases temporais é tecer a análise na perspectiva
do presente vivo.
Falar das estruturas da Álgebra como sujeito a um processo de
maduração é assumí-lo em seu modo de ser enquanto um ser que é e que se
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constitui no ir sendo ao dar-se. O ir sendo ao dar-se descreve a formação
desta idealidade não como um conteúdo que se renova, se modifica e se
transmite por uma força vital própria, mas como constructo que se constitui
no fluir de intencionalidades, de opiniões formadas que não devem ser vistas
somente no individual, mas também no todo de sua construção/produção e no
tempo histórico. Um todo que contemple o conteúdo, a validação deste
conteúdo e a validade de ser do modo de validação, que descrevem o seu
modo originário de ser e o modo da Modulação a que pertence. A Modulação
revela o ir sendo do mundo, como algo validado em nossas vidas, ou seja,
com seu sentido ôntico espaço-temporal de mundo real.
No caso específico do conteúdo estudado nesta tese, a Modulação é
entendida como a ciência Matemática e o modo da Modulação como sendo o
modo estrutural da cultura ocidental de construir/produzir essa ciência.
Por tratar-se aqui de um conteúdo que já é conhecido no presente atual,
ele será explicitado na certeza de um ver claro que o produziu, pois ele está
sendo

dado

como

constructo-passado

validado

no

fluxo

do

tempo

e

consolidado no fluxo de maduração, mostrando-se como um presente em
fluxo, permanente e presente. Essa permanência mostra que as estruturas da
Álgebra estão em concordância com o ir sendo do mundo e com o significado
da Matemática para a práxis que se destina.
A práxis se dá, em primeira análise, no âmbito pessoal e está ligada à
comprovações do vivido. Somente pela práxis pode-se realizar e confirmar
algo. Mesmo que a comprovação seja para satisfazer um único indivíduo,
aquele que intuiu.
Para HUSSERL, as comprovações são sínteses identificadoras do que foi
apresentado de antemão como um por vir, em ato de percepção. Uma vez que
o por vir mostre-se “ser real” ou “ser assim” na práxis isso permanece no
fluxo da vida.
Por outro lado, estamos relacionados com o ir sendo do mundo e com o
seu horizonte de possibilidades. O mundo é, portanto, uma possibilidade de
experiências, não só para novas apresentações mas também para novas
concordâncias. Uma das bases que faz a amarração de sentido de experiência
e concordância é a finalidade.
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Finalidades são finalidades para a experiência de mundo (no
mínimo, necessárias no nível mais baixo). Elas mostram por
um lado o sistema do juízo prático, e por outro lado um modo
próprio de ir sendo, não ir sendo de mera experiência, mas ir
sendo de aspiração (Zielung) prática. Uma finalidade é ir
sendo, é identificável, tem seus modos de dar-se subjetivos,
que são identificáveis, e finalidade como ir sendo penetra na
corrente de experiência como ato do querer – vivenciável. 168

Conforme foi constatado na análise das estruturas da Álgebra tomada
como um objeto temporal, as finalidades internas do corpo do conhecimento
matemático modificam-se a cada fase temporal apresentada, deixando à
mostra o seu ir sendo em torno dos invariantes estruturais que revelam as
características de integrador relacional, delineador de fronteiras e de ser
recurso, próprias das estruturas. Esses invariantes modificam-se segundo a
finalidade,

formando

uma

unidade

de

fluxo

que

mantém

em

suas

temporalizações uma correlação entre as fases como aquela do condicionado
com a condição.
As

finalidades

apontadas

no

texto-solo

encontram-se

claramente

relacionadas com a práxis pessoal de matemáticos, impulsionados pelos seus
quereres, buscando comprovações para o por vir, posto nas finalidades, em
concordância com o já validado por outras finalidades, construindo um fluxo
coerente de comprovações que transmitem sentido da experiência.
As estruturas da Álgebra quando analisadas na perspectiva husserliana
conservam o seu sentido no mais íntimo das ações humanas. As estruturas são
reveladoras de movimentos vitais em torno de invariantes entrelaçados com
uma práxis teórica.
Toda práxis, também a teórica, pressupõe o fluxo apodídico e
imutável em seu estilo e o mundo ingênuo validado. Toda
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Zw ecke sind Zw ecke für d ie Erf ahrung swelt (min d esten s in un te rster Stuf e no twend ig).
S i e b e z e ichn en auf s e i te n d es I ch d as S y s te m d er p r ak t i sch en G er i ch te t h e i t en , and er s se i t s
eine eigen e Ar t von Seienden , n ich t Seiend en au s b losser Er fharung , sond ern seiend au s
p r ak t is ch er Z i e lu n g . A u ch e in Zw e ck i st S eiendes, ist Id en tifizierbares, h a t sein e
subjek tiv en G egeb enh eitsweisen , d ie selb st id en tif izierb ar sind , und Zw eck setzung tr itt im
E r leb n i ss tr o m z w ar a ls W i l len s ak t auf – eslebn ismä ssig -/../
HUSSERL , Ed mu nd.
S ch ich ten de s We ltb e wu ss tse in (13. Jun i 1936). Erg än zung sband tex te au s d e m nach lass.
In d ie Kr is is d er Europä is chen W iss en sch af ten und d ie Tra ns zend en tale Ph äno me no log ie.
Band XX IX. Hu sser liana. Dordr ech t/Boston /london : K luw er Acad emic p ub lishers, [s/d ].
p. 256.
150

opinião de mundo pressupõe a estrutura apodídica do fluxo e o
mundo ingênuo validado nele como solo. 169

O próprio apodídico é também uma forma de validação que mantém o
sentido de ser da forma ôntica de mundo
“como um núcleo, um campo de mundo explícito, acordado e
apresentável da atual unanimidade, com a potência de se
repetir. Esse é o núcleo, um horizonte de aperfeiçoamento de
modificações através da modulação de qualquer tipo.” 170

A unidade da Modulação se forma do incompleto em direção ao seu
aperfeiçoamento. As mudanças se dão de forma gradual, como conhecimento
do vir a ser da mesma coisa. Os agoras da Modulação Matemática são
momentos de superação. Eles doam-se como um núcleo de unanimidade
continuada – para o horizonte

de possíveis modos da Modulação, e que

sempre são relacionadas apodidicamente ao já habitual e à unanimidade
contínua.
Com isto, pode-se afirmar que as finalidades, enquanto expressões do
por vir das estruturas da Álgebra, são determinantes do modo de doar-se dos
invariantes estruturais da práxis teórica. São elas que direcionam a
construção/produção das estruturas da Álgebra ao articular o sentido da
experiência e as concordâncias até então estabelecidas.
Experiências e concordâncias que se mostram no filão do conhecimento
matemático

exposto

no

texto-solo

sobre

a

construção/produção

do

conhecimento das estruturas da Álgebra, relacionados ao sentido de número,
apresentados em modos de doação como propriedades, princípios essenciais e
que são conservados nos modos de validação/comprovação efetuados pelos
matemáticos ao se inspirarem no trabalho de seus antecessores. Como o fez
NOETHER ao buscar artifícios validados no campo numérico realizados por
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Alle prax is, au ch d ie th eoretich e, setzt den apod ik tisch in sein em Stil unv eränd lichen
Stro m u nd d ie naiv -geltende W e lt vor au s. Jed e au f W elt b ezüg liche me in ung setz d ie
apod ik tische Struk tur d es Stro me s vorau s und d ie in ih m demg emäss naiv-g eltend e w e lt:
als bod en. Id em, ibd em, p 266.
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/.../ als Kern ein an sch au lich es und g eweck t vorstellig es Weltfeld der ak tu ellen
Ein s timmig k e it und mit po ten tierlle r Wiederholb ar k e i t . D ie s e is t d er K er n e in en H o r i zon t
d er V ervo llko mme ung d er W and lung dur ch mod a lisierung j ed er Ar t. Id em, ibd em, p . 2 6 4 .
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DEDEKIND, para explicitar validações no campo das estruturas da Álgebra,
constituindo o seu fluxo de maduração.

2. AS ESTRUTURAS DAS PRESENÇAS – ESTRUTURAS DA
ÁLGEBRA-SER HUMANO
Dada a intrínsica correlação entre finalidades, modos de doar-se e
temporalização, conserva-se na análise da categoria As estrutura das
presenças – estrutura da Álgebra-ser humano a perspectiva dos agoras
delineados na categoria de modos de doação das estruturas da Álgebra
que descrevem as estruturas como noções estruturais, como objeto de estudo,
como tema e como método e, posteriormente, na perspectiva do presente vivo.
Essa categoria constitui-se em torno das respostas à pergunta: como se
dão as estruturas das presenças das estruturas da Álgebra e do ser humano?
A análise a ser aqui realizada busca compreender as sínteses a priori, o
Apriori estrutural posto no mundo e as funções intencionais que constituem
as sínteses de identidade das estruturas da Álgebra nos agoras levando em
conta as retenções e protensões temporais, assim como também a síntese de
identidade total do objeto - o Apriori universal histórico. Essa análise
contempla as sínteses do discreto e do contínuo, no ato de percepção, no
Apriori estrutural, assim como também no presente vivo no Apriori universal
histórico.

2.1. NA PERSPECTIVA DOS AGORAS: APRIORI ESTRUTURAL
A análise na perspectiva dos agora se coloca como possível no ato de
percepção porque na passagem do objeto para sua propriedade não há
mudança de tema. O objeto permanece no foco intencional. Assim quando o
ser humano passa da consideração do objeto à compreensão da propriedade
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/.../ se o objeto não está mais “dado” na sua intencionalidade
atual, ele permanece todavia “retido” e assim “quase presente”
à consciência. Graças a isso, o “objeto total” permanece
sempre aquilo que este eu apreende. O ego está continuamente
dirigido a esta apreensão total do objeto, e as apreensões
parciais das propriedades se recolhem com a apreensão total,
de tal maneira que através de cada apreensão parcial nós
apreendemos o “todo”, na medida em que no recolhimento ele
“ultrapassa” a propriedade apreendida e existe para a
consciência nesse próprio ultrapassamento. E a cada mo mento,
pelo mesmo processo da retenção, a propriedade é incorporada
ao substrato, quando se passa para a apreensão de uma outra
propriedade. (op. cit., p. 13) 171

Vê-se, assim na citação de HUSSERL, explicitada a percepção de um
objeto e de suas propriedades, como uma constituição de sentido que é uma
compreensão articulada em termos de retenções e protensões, do visível ao
invisível, constituindo a unidade da percepção que ocorre no pré-reflexivo.
Essa compreensão é também estar em relação e designa uma objetividade
categorial, portanto, percepção de conjunto.
Nesta perspectiva da percepção de conjunto pode-se compreender o
trabalho de DEDEKIND, ao tomar as propriedade numéricas já conhecidas e
transformá-las em definição [15 P2], [16 P2], assim como também o trabalho
de GALOIS ao agrupar as raízes de uma equação em termos de permutação de
seus coeficientes [18 P2], como um trabalho que tem seu primado no ato da
percepção de conjunto, que é intuição enquanto aponta para um por vir e se
relaciona com o horizonte de futuro.
Uma pluralidade de indivíduos só pode estar presente a uma
consciência “em conjunto” e na “unidade de uma intuição”, se
uma temporalidade originária envolve esta pluralidade em uma
unidade, segundo os modos do simultâneo e do sucessivo.
(Husserl (1954), p. 182). 172

Segundo

MOURA,

os

indivíduos

ao

doarem-se

como

pluralidade

constituem uma unidade sensível em torno da forma sensível originária - os
invariantes estruturais, porque a temporalização tem as funções de apresentar
indivíduos e de uni-los em uma unidade de conexão.

171

Cit por MOU RA, Carlos A lb er to de. S ensib ilidad e e entend imen to na fenom eno log ia .
O p . c i t . , p. 246.
172
Id em, ib idem, p . 2 4 6 .
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DEDEKIND toma as propriedades numéricas como determinantes do
conjunto numérico e dá início a uma maneira particular de definir e de
referir-se aos objetos matemáticos, fazendo surgir noções estruturais que
tinham como finalidade compreender os números em uma fundamentação
puramente aritmética [14 P2], [19 P2] e [20 P2] ou como uma livre criação
por meio das leis operacionais que os unem [15 P2]. Por outro, GALOIS,
percebe permutações nos arranjos dos coeficientes da equação, introduzindo
um novo método de resolução de equações.
Na clareza, o surgimento do dar-se explícito é o mesmo que
dar-se em seu modo de doação. E os modos de dar-se são
modos de maturação originária: modo originário do que está à
mão, presentação, recordação como dar-se de ter sido,
esperança como ver claro, ver antes, dar-se antes como
compreensão, compreender um dado como ele próprio. 173

Da análise fenomenológica da percepção pode-se compreender a estreita
ligação que há entre os modos de doar-se e o modo da maduração originária.
Aí está implícita uma identificação do ser em seu ir sendo, do ir sendo ao
dar-se em suas formas visíveis ou invisíveis, explícitas ou implícitas, do ser
em seu ir sendo compreendido. Essa identificação é bastante evidente entre
alguns sistemas simbólicos e seus sistemas conceituais. Como por exemplo:
os conceitos musicais e seu sistema de notação ou o sistema conceitual de
número e do sistema de numeração [24 P2] que apresenta os números em uma
unidade de conexão. Os símbolos numéricos, enquanto articulados em torno
do sentido de número podem ser pensados como apresentação dos números em
seus modos de doação: enquanto número e enquanto conjunto, um todo
numérico articulado em torno das propriedades numéricas ou relações
numéricas.

O

sistema

numérico

como

uma

construção

da

Modulação

Matemática de mundo, vai sendo e no ir sendo doa-se como Apriori
estrutural, como a priori sintético das noções estruturais [17 P2], [15 P2]. As
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selb stgeb en in ih ren Mod is d er Selbstg ebung. Und Mod i d er Selb stgung sind Modo s d er
ur sprüng lich en Zeitigung : Ur modu s G eg enw är tigung, Pr äsen tation, W id er er inn eg als
Seb stg ebung von vergangen e m Seiend em, Erw ar tung als An schauung, Vor -Anchauung ,
seb s tgebung als im v or aus Erf a ssen, Vor -Erfassen von einem G eg en a tänd lichen als es
s e lb s t. H U S SE RL , Ed mu n d . S ch ich ten d es W e ltbe wu s sts e in ( 13. Jun i 1936 ).
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noções estruturais por sua vez vão dando lugar à conceitos estruturais como o
conceito de corpo, que ao ser tratado como objeto da Álgebra mostra-se como
objetos de uma prática teórica formal [21 P2] que busca explicitá-lo como um
conjunto de corpos reunidos em torno de características e por extensões
algébricas [9 P2], [10P2], [11 P2], realizadas em um número finito de vezes,
fazendo

surgir

o

conjunto

máximal

de

números

em

termos

de

uma

propriedade.
Com isto, constrói-se um todo do objeto ideal número, originando o
conceito de variedade formal - em termos de estruturas da Álgebra - expressa
por

um

sistema

axiomático

[12

P2],

[22

P2].

Segundo

a

análise

fenomenológica esse sistema axiomático deve ser composto de leis essenciais
expressas

em

linguagem

axiomática,

cujos

os

símbolos

adquirem

sua

significação plena ao ter-se o sistema sintaticamente definido [23 P2].
O por vir na temporalização das estruturas da Álgebra explicitadas como
teorias de uma estrutura como: a Teoria dos Corpos, a Teoria dos Grupos, a
Teoria dos

Anéis é dado na Teoria das Estruturas vislumbrada por

NOETHER. Essa teoria é concebida como uma teoria que unifica, por leis
essenciais, todas as teorias de uma estrutura e suas possíveis relações [4 P2],
tornando as estruturas o tema da Álgebra [3 P2], [5 P2]. Esse tema ao ser
desenvolvido mostra-se ainda como pertencente a mesma Modulação – a
Modulação
matemáticos

Matemática
como

-

aqueles

por

carregar

referentes

aos

e

complementar
números

primos

os

sentidos

inteiros,

à

unificação das álgebras em torno da idéia de decomposição ou, ainda, ao
estabelecer-se a ordem entre as diferentes estruturas [6 P2], [7P2], [8 P2].
As estruturas da Álgebra como método algébrico se dá ao buscar definir
as estruturas de certos sistemas algébricos com um conjunto limitado de
dados [2 P2] em termos de propriedades operacionais. Levantando a
possibilidade de unificação de todo o conhecimento matemático [1P2]
tornando-se tema da Matemática.
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2.2. NA PERSPECTIVA DO PRESENTE VIVO: O APRIORI
UNIVERSAL HISTÓRICO
Propor uma análise das presenças das estruturas da Álgebra e do ser
humano no fluxo da maduração é assumir-se o ser consciente de mundo em
contínuo movimento. Continuamente, tem-se a percepção da realidade que se
dá como campo perceptivo em forma de unidade.
Todo percebido singular tem na percepção continuada, que se
estende no fluxo longe ou perto, cedo ou tarde interrompido,
um movimento próprio e extensivo de doar-se, e
concomitantemente um horizonte de opiniões conjuntas de
características como aquilo para o qual o real se mostra ou
torna-se mostrado, quando o mesmo já seria dado como
complementação da antecipação de horizonte. Isto é
originalmente vazio, relativo, indeterminado e somente
exepcionalmente em sobressalto previsto como o por vir
antecipado no doar-se, que ainda está por ser completado. Para
o qual toda visão singular de realidade tem u ma opinião
conjunta como horizonte externo. 174

Na

perspectiva

do

presente

vivo

descrito

pela

fenomenologia,

o

percebido não está enclausurado em agoras particulares. Ele tem um
movimento próprio de doar-se e expor-se em campos perceptivos na forma de
horizontes que comportam pareceres sobre suas características ou invariantes
estruturais como sínteses de identidade. Ao analisar as respostas da pergunta
Como se dão as estruturas das presença das estruturas da Álgebra e do ser
humano? vem à tona o modo de expor-se da idealidade matemática estruturas
da Álgebra caracterizada no movimento de sua construção/produção enquanto
objeto temporal e investigado no filão apresentado pelo texto-solo.
Primeiramente, as estruturas da Álgebra se apresentam na linguagem do
sistema de numeração e de suas operações e relações, mostrando o campo de
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Jedes einzeln e W ahrgeno mmen e hat in d er kon tinu ier lichen W ahrnemu ng , d er im Str o m
w e iter od er wen ig er we it s ich e rstr eck end en, ba ld früh er, b a ld spä te r abg ebroch en, e in e
Bew egung d er erw e iternd en und ein igend en Selbstg ebung, ab er zugleich ein en H or izon t
d er Mitmeinung von “Eig en chaftlichen ” als dem, wor in d as Reale sich selbst zeig t od er
zeig en Würd e, wenn dasselbe schon selbstg egeben w äre in Erfüllung der
Hor izon tan tizipation. D iese is t ur sprüng lich le er , r e lativ unb estimmt und nur
ausn ah ms weise in vor spr ing enden Vorv er ansch au lichung en als d as Ko mmend e an tizip ier t
in einer Selb stg eg ebung, d ie do ch erst zu erfüllen is t. Zud e m h a t jede ein zelne An scahung
von Realem ein e Mitmeinung als Au ssenhor izon t. Idem , ibd em, p . 251.
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possibilidades numéricas e o esgotamento de possibilidades de seu sistema
simbólico, como visto na análise fenomenológica dos elementos imaginários.
Porém, concomitantemente, já se anuncia uma nova forma lingüística [ 13 P2]
de se apresentar como um sistema de axiomas sintaticamente definido.
Essas mudanças-complementares dão-se no fluxo das temporalizações
das estruturas da Álgebra de muitas maneiras e de forma bastante complexa.
Nem sempre apresentam uma continuidade cronologicamente organizada do
presente ao passado próximo porém, ao perseguir-se as protensões, os
horizontes do por vir, complementa-se e aperfeiçoa-se o rastro das retenções
concordantes.
Os agoras, que possibilitam o ver claro no decorrer das mudanças, não
são para HUSSERL, passagens de conteúdo à conteúdo, pois o por vir doa-se
na forma de perfis. O

que sustenta as mudanças é o horizonte aberto pelas

opiniões acordadas das características dadas nas sínteses de identificação
como forma temporal. Como por exemplo: as sínteses de identificação dadas
nas comprovações. Assim, a substância da maduração das idealidades é
constituída de forma temporal, que se realiza ao ir sendo constituinte e em
construção em um sistema de reenvio tecido em torno de invariantes
estruturais percebidos, compreendidos e expressos.
Enquanto a forma temporal une indivíduos em “unidades de
conexão”, ela trabalha como o “entendimento escondido” que
instala o “categorial” na experiência. Na medida em que a
forma temporal é forma de indivíduos enquanto eles são
indivíduos que duram, ela se confunde com a esfera da
“sensibilidade”. Sensibilidade e entendimento são dois
aspectos desta unidade mais profunda que é a consciência
interna do tempo. É aqui que se encontra o verdadeiro
“invisível” que se torna “visível”, a raiz da “subjetividade”,
em toda a extensão em que se escande. 175

As estruturas de presença das estruturas da Álgebra e do ser humano se
dão em atos de percepção que também é ato de intuição. É um encontro do ser
humano com a forma temporal e que sintetiza a união de idealidades
matemáticas e o entendimento que possibilitou e possibilita essa união. Essa

175

MOU RA, Ca r los A lb er to d e. Sen sib ilidad e e en tend im en to na fenomeno log ia. O p . c i t . ,
p. 247.
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forma temporal é presentificada na maturação das estruturas da Álgebra,
tanto na linguagem do sistema numérico, como na linguagem do sistema de
axiomas vistos como fenômeno. Esses sistemas lingüísticos matemáticos
carregam em suas entranhas invariantes estruturais que compõem e geram a
forma temporal das estruturas da Álgebra. Essa forma temporal doa-se na
forma

de

perfis,

como

invariantes

estruturais,

ao

ser

questionada

hermeneuticamente. Essa forma temporal se dá na percepção de conjunto ao
se compreender suas características essenciais, ora como característica
numérica, ora como leis essenciais, ora como característica estrutural.

3. O MODO DE SER MATEMÁTICO DO SER HUMANO
As respostas à pergunta Qual é o modo de ser matemático do ser humano
na construção do conhecimento das estruturas da Álgebra? que compõem
essa categoria serão articuladas na perspectiva dos agoras em torno do tema
de atos intencionais e na perspectiva do presente vivo em torno do tema
consciência de Lebenswelt (mundo-vida).

3.1. NA PERSPECTIVA DOS AGORAS: ATOS INTENCIONAIS
Conforme descrito nas categorias modos de doação das estruturas da
Álgebra e

as estruturas das presenças – estruturas da Álgebra-ser

humano , a construção/produção do conhecimento das estruturas da Álgebra

quando analisadas na perspectiva de seus agoras mostram a maduração da
idealidade estruturas da Álgebra, como momentos de objetivação constituídos
em atos de percepção que têm como primado experiências e apresentações
explícitas e não explícitas e mundo constituído do ir sendo como sendo
verdade no mundo, ou seja, ir sendo como permanente em validade.
Enfim, os agoras do movimento da construção/produção da estruturas da
Álgebra, são entendidos como uma unidade constituída pelas retenções, assim
como também pelas protensões que se articulam perfilados em torno da
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finalidade numa amarração entre o sentido da experiência e as concordâncias
retidas na Modulação Matemática como práxis teórica. As finalidades,
entendidas como possibilidades de experiências, podem ser vivenciadas tanto
por um indivíduo, quanto por outros, gerando motivação a ser esclarecida.
De uma motivação a ser esclarecida, do significado da
modulação para a práxis ali determinada, a qual ainda não
tenha sido considerada por nós, desperta na vida pessoal
(pensada aqui como a vida de atos e capacidades do eu) a
própria intenção do querer, em um sentido amplo, intenção
prática de comprovação. 176

Isto significa que a motivação surge enraizada à Modulação, uma vez que
se dá na articulação do sentido da experiência, experiência aqui entendida
como vivência, e concordâncias permanentes. Portanto, a motivação aqui
exposta diz respeito àquilo que faz sentido no recorte de mundo dado na
Modulação. Ela tem como pano de fundo o passado, presente e futuro,
enquanto possibilidade do vivido e percebido.
A motivação, como ato intencional que leva ao querer, é explícitada nos
depoimentos dos matemáticos estudados em diferentes contextos matemáticos.
GALOIS vislumbra na elegância dos cálculos com coeficientes de equações, a
motivação para buscar suas simplificações com a finalidade de encontrar
raízes de equações [20 P3] criando a noção de grupo. DEDEKIND depara-se
com a impossibilidade de referir-se aos números por meio de opiniões
formadas no âmago da Aritmética [16 P3] e daí nasce a motivação para o uso
de propriedades numéricas [17 P3] procurando abandonar o conceito numérico
mediado pelas características geométricas [19 P3]. E mais tarde, ao lidar com
as noções estruturais, a motivação surge da possibilidade de unir os números
naturais, racionais e inteiros por um princípio [18 P3]. No trabalho de
STEINIZ a motivação surge com a possibilidade de obter-se concentração de
todos os corpos numéricos conhecidos [13 P3]. Para NOETHER a motivação
surge, primeiramente, ao perceber a unificação de números, polinômios,
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Aus ein er auf zuk lä renden Mo tiv a tion, von der Bed eu tung d er Mod a lisierung für die von
un s h ier no ch n ich t b erück s ich tig te
h andelnd e Pr ax is he r b e s timmt, e rwäc hs t im
p ersö lich en L eb en ( a llg e me in s e i h ier g e me int d as ich lich e Ak t-und V er mög ens le ben) d ie
eigen e W illensin ten tion in einem w e iter en Sinn e prak tischer In ten tion auf Bewährung.
HUSSERL. P.255.
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funções pelo princípio da decomposição e, mais tarde, a possibilidade da
condução deste princípio para o âmbito das estruturas da Álgebra.
A motivação pode vir a ser esclarecida. Nela está implícita uma intenção
de praticidade, que se revela, segundo HUSSERL, como comprovação:
comprovação da antecipação de propriedades, antecipação de propriedades de
coisas conjuntas e de suas particularidades.
Comprovação é síntese de identificação do já validado em
antecipação (indução no sentido amplo) com o que é dado
como antecipação complementadora. O intencionado e o dado
conserva na complementação o caráter de ser efetivo e ser
assim e isto torna-se assim, neste carater próprio, do eu. 177

No âmbito da construção/produção do conhecimento das estruturas da
Álgebra, as comprovações dão-se no interior da Modulação Matemática, na
forma de demonstração. As demonstrações explicitam as articulações do
sentido da experiência com as concordâncias existentes expressas em noções,
definições, construção de artifícios, axiomas, teorema e métodos que estão
evidenciados em vários trechos do texto-solo. [2 P3], [3 P3], [5 P3], [6 P3],
[7 P3], [8 P3], [9 P3], [10 P3], [11 P3], [12 P3], [14 P3], [15 P3], [18 P3],
[21 P3] e [22 P3].
Nas demonstrações estão embutidas as complementações, que constituem
os perfis dados nas fases temporais passadas da construção/produção e dos
agoras das estruturas da Álgebra. Estes perfis são construtos humanos, que
tornam-se próprios dos seres que os efetuam e podem revelar um ir sendo do
ser humano, que é ir sendo matemático, que se “fenomenaliza” nas obras
matemáticas.
Ao colocar-se em epoché o ser humano, o construtor da obra estruturas
da Álgebra, tendo como pano de fundo o texto-solo construído nesta pesquisa,
vislumbra-se um ir sendo matemático coerente com a maduração do ir sendo
da

Modulação

Matemática

em termos

177

de

percepção,

compreensão,

de

Bew ärung is t id en tif izierend e Syn tese des in An tezip a tion ( induk tion im w eitesten
S inn e) Vorg e ltend en mit d e m S e lbs tg eg ebene n a ls d ie An tec ip a tion erfü llend. In d er
e rfü llung erh ä lt d as b los s In tend ier t und nun Se lb s tg egeb en e
d en Ch ara k ter de s
W ir lichesein und Sosein und w ird so in d iesem Ch ar akter d e m I ch eigen . HUSSERL ,
Ed mu nd. S ch ich ten d e s W e ltb e wuss ts e in (13. Juni 1936). Erg änzung sband tex te au s d e m
n ach las s. O p . c i t ., p . 255.
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construção e manuseio de linguagem, de rigor, de organização e modos de
comprovação que buscam e conservam a coerência do objeto matemático
estudado em cada uma das fases de sua maduração.
Essa busca nem sempre é fácil ou alcançável. Podem gerar dúvidas,
incertezas e fracassos [1 P3], [4 P3].
Nos modos de comprovação posto nas obras matemáticas estão implícitos
os modos de ir sendo do ser humano como construtor de caminhos
matemáticos. Isto revela um modo de ser matemático do ser humano que é
criativo. Essa criatividade refere-se a esfera da fantasia e imaginação
humanas num sentido amplo, que não aquela da visão fantasiosa, por estar
“intimamente ligada” a uma forma temporal do percebido do mundo. A esfera
da fantasia, onde se presentifica a criatividade humana matemática, é
delineada pelo eu ao perceber-se como ser humano sendo na Modulação
Matemática de mundo permanentemente validada pela e na intersubjetividade.

3.2. NA PERSPECTIVA DO PRESENTE VIVO: CONSCIÊNCIA DE
LEBENSWELT
A intersubjetividade analisada na visão do presente vivo e na perspectiva
do sistema de reenvio de uma Modulação é descrita por Husserl como:
Minha apresentação de mundo – necessariamente na forma de
uma contínua percepção de mundo, parecer de mundo como
núcleo e com um horizonte de possíveis pareceres em uma
modulação, mediante a qual é conduzida a concordância da
validação, mediante continua comprovação própria no nucleo
do parecer – com a capacidade de qualquer repetição e
identificação, com o sentido da reassunção e compreensão da
validação continuada do visto antes, com isto uma
comprovação da antecipação mediante antecipação evidente,
que se comprova no núcleo explícito. 178
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Me ine W eltvor s te llung – no twend ig in der for m e in er s täng ig en W e ltwahrn eh mung ,
w e ltan sch auung als Kern und mit einem h or izon t mög licher Ansch auung in einer
Modalisierung, dur ch d ie do ch zur Ein s timmig k e it der Geltung führ t, dur ch ständ ig e
Selbstb ew ärung an d em K ern der An schauung – mit d e m V er mög en der beliebgen
W iederho lung und Identif izierung , mit d e m Sinn d er W ied erau fnah me und Erf assung der
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Portanto, na Modulação está implícita uma indução normativa, onde a
práxis se funda e apresenta seus modos de ir sendo. A práxis em fluxo
carrega o Apriori universal histórico, a validade de ser da idealidade e os
hábitos humanos geradores de comprovações que são inerentes ao modo como
a Modulação é contruída em sua maduração.
Os hábitos, entendidos como constelação de atos humanos inseridos no
sistema de reenvios, também se constituem ao ir sendo em mudança de ato,
que expressam o ir sendo do ser humano como permanecido, como apto a
mudanças e como horizonte externo do mundo.
Na minha mudança de apresentação muda-se para mim o
mundo apresentado, ainda que ele se apresente continuamente
como espaço-temporal e em geral em sua estrutura de mundo.
Ele está na mudança da correção e tem uma unidade enquanto
unidade de correção. 179

Tem-se assim que as alterações ocorridas na maduração das estruturas
da Álgebra não só dizem respeito a um modo de construir a Álgebra mas
também dizem respeito a mudanças de atos ao se comprovar o por vir criando
novas formas de estratégias, de definir e de demonstrar. Mudanças que
também vão concomitantemente ocorrendo neste ser humano que é ir sendo
matemático no fluxo como agora, como permanência do agora, como agora
em fluxo, como um eu experimentador de mundo em fluxo. O mundo é
apresentação e fluída sabedoria de mundo não somente sendo-validada por ato
de validação no fluxo de uma vivência individual, mas no habitual total no
qual o eu é em seu modo de ir sendo com todo mundo e sua história. A
Modulação é o lugar onde as formas de ser ontológicas são mantidas
apodidicamente.
/.../ eu sei de antemão, que o aperfeiçoamento da correção
(ajuste) antevista tornar-se-á sabido, e futuramente tornar-seFo rtg e ltung d es früh er schon Angeschau ten, d azu ind ir ek te Bestätigung der Antizipation
dur ch ev iden te An tizip ation, d ie s i ch im anschau lichen Kern b ew är t. Idem, ibd em, p.260
179
In me in en Vor s te llungsver änd erung en v eränder t sich für mich d ie vor stellte W e lt,
ob shon sie ständ ig vorg estellt ist als rau m-zeitliche und in ih rer Weltstruk tur üb erhaup t.
Sie steh t im W andel d er Korrek tur und h a t Einh eit als Einh eit der Korrek tur. Id em, ibd em,
p. 263.
162

á agora do ir sendo, e isto, que eu agora tenho como mundo em
validação e como base da minha práxis, carrega em si um nãoser desconhecido, que será ultrapassado no caminho futuro da
correção e que tem evidência na validação, assim sem fim. Ser
do mundo é internamente sempre relativo: isto é, apodídico. 180

Deste ponto de vista as estruturas da Álgebra, conservadas em sua
autoctonia, são expressões vivas de um recorte de mundo que revela, não uma
outra Álgebra que a sua anterior, mas sim, um outro modo de ser matemático,
um outro modo de colocar-se frente a Modulação Matemática possibilitando
uma complementação e fazendo surgir uma outra objetivação das retenções.
Um modo de ser matemático que assume-se no poder ir sendo horizonte
externo no sistema de reenvio. Nessa análise as perguntas: Quantas formas de
Álgebra existem? Qual é a Álgebra do meu aluno? Qual é a minha Álgebra?
Qual é a Álgebra do algebrista? dão lugar à perguntas que focam diretamente
o humano em sua práxis: Qual é o modo de ser do ser humano que está
implícito nos fazeres algébricos? Os fazeres algébricos conservam a forma
temporal da Modulação? Refletem a autoctonia de seus objetos? Seus objetos
apresentam-se em que camada da objetivação de mundo?
O tema que permanece no fluxo da construção/produção do conhecimento
das estruturas da Álgebra nessa categoria é aquele que diz do, para e ao ser
humano. Homem intencionalmente dirigido ao mundo-vida, que constrói
comprovações do por vir de mundo no interior da Modulação Matemática, que
se modifica nas modificações que efetua aprimorando hábitos e que, ao
voltar-se

para

o

mundo-vida,

munido

dos

aprimoramentos

de

hábito,

apresenta-se ao mundo de forma modificada. Esse mover-se no mundo conduz
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/.../ ich w eiss im vo raus, d a ss es vor aussich tliche Korr ek tur-V ervo llko mmn ung erf ahr en
w ird, und Künf tig w ird d ies es im k ünf tig en Je tz t d as Se ind e se in, und d a s, w as ic h j e tz t
g egenw är tig als W elt in Geltung h ab e und ( a ls ) Un te rgrund me in er Prax is , träg t in sich ein
unb ekann tes N ich tsein , das rest künf tig er Gang der Korr ek tur weg str eich en w ird und
dur chestr ich en in G e ltung hat, so ohn e End e. Sein der Welt ist inh a ltlich imme rzu rela tiv :
d as ist apodik tis ch. Id em, ibdem, p. 263 .
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à abertura de novos horizontes que dá a esperança de podermos ver, o que há
de mais humano nas possibilidades do mundo que aí está e é no ir sendo.
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Capítulo V

AS ESTRUTURAS DA ÁLGEBRA E O CÓGITO
FENOMENOLÓGICO
Sou eu que reconstituo o Cógito
histórico, sou eu que leio o texto de
Decartes, sou eu que reconheço ali uma
verdade imperecível e, no final das
contas, o cógito cartesiano só tem sentido
por meu próprio Cogito, eu nada pensaria
dele se não tivesse em mim mesmo tudo
aquilo que é preciso para inventá-lo.
Maurice Merleau-Ponty

O pensar, que se revela no movimento da contrução/produção do
conhecimento das estruturas da Álgebra descrito no texto-solo, constitui-se
de atos intencionais que se dão no encontro do eu com o passível de ser
pensado no fluxo da maduração da Modulação Matemática de mundo.
Caracteriza-se como uma tomada de consciência de mundo que tem seu
primado no ato da percepção de conjunto de objetos matemáticos ou da
pluralidade dos objetos enquanto unidade.
Esse ato de percepção desdobra-se, conforme explicitado nas Categorias
Abertas, em outros atos de ser-consciência que efetuam a unificação dos
fenômenos revelados no movimento da construção/produção das estruturas da
Álgebra em objeto ideal, ou seja, em objeto matemático.
Esse pensar pode ser analisado na perspectiva do eu penso, aquela do
cógito cartesiano, pois ele se constitui de comprovações e atualidades sobre
as estruturas da Álgebra que estão socialmente concordadas como sendo
aquelas que não geram dúvidas e que se caracterizam como um agora. Porém
os agoras na perspectiva fenomenológica, diferentemente da visão cartesiana,
não são agoras isolados, pontos no espaço. Os agoras não são ultrapassados
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pelos seus agoras precedentes. Os agoras não deixam de ser presente ao
tornarem-se passado, como os agoras cartesianos. Os agoras na concepção
fenomenológica apresentam-se como multiplicidade de perfis passados e
perfis por vir, constituindo a estrutura do presente vivo como um ser e vir a
ser das estruturas da Álgebra, que se apresentam de modo explícito, como ser
aí, revelando o atual, e de modo implícito como potencial, como o inatual e,
ainda, num ver nítido e num ver obscuro.
Dessa forma, ao eu penso, como cógito fenomenológico, enquanto gênese
de consciência de mundo, está implícito o inatual do passível de ser pensado,
que se apresenta como por vir, como verdade de mundo, como concordância
com o atual a ser comprovada na práxis humana. Portanto, esse inatual não
corresponde à ilusões. Ao contrário, ele tem como potencial fazer parte do
fluxo contínuo do presente vivo.
Um eu “desperto”, nós podemos definir como aquele, que
executa no interior do seu fluxo de vivências a contínua
consciência em uma forma especial de cógito; naturalmente
não está aqui sendo pensado que isto comprova esta vivência,
ou em geral, que leve à expressão predicativa e que leve à
bens. Existem também indivíduos que são animais. Para o ser
do fluxo de vida pertence um eu desperto, conforme afirmado
acima, que está cercado de um meio de inatualidade na
corrente contínua de cogitationes comprovadas, meio sempre
pronto, a transformar-se em modo de atualidade, como o
contrário de atualidade em inatualidade. 181

Podemos afirmar que o cógito fenomenológico, o eu penso, realiza o
movimento que une o atual, aquilo que está explicitamente dado, ao inatual,
ao seu por vir e vice-versa. Dentre os atos unificadores realizados pelo eu
penso está o ato de expressão. Exprimir é assegurar-se, por meio da
linguagem já usada, que essa nova intenção de ato retome a herança passada;
e num só gesto incorpore o passado ao presente e funda esse presente ao
181

Ein “w ach es” Ich könn en w ir als ein so lches d ef in ieren , d as innerh alb seines
E r leb n i ss tr o me s k o n t i en u i er l ich B ew u s s ts e in in der sp ez if is chen For m d es cog ito
vo llzieh t; was n a tür lich n ich t me int, d ass es diese Er lebn isse b e ständ ig, od er überh aup t,
zu pr äd ik ativ em Ausdru ck b r ingt und zu br ing ver mag. Es gib t já au ch tier is ch e
I chsubj ek te. Zu m W esen des Er lebn isstro me s eines w a ches I ch gehört es ab er nach d e m
ob en G esagten, d ass d ie kon tinu ie rlich for tlaufende kette von cog itation es b e ständ ig t von
e i n e m M e d i u m d er I n a k tua l i t ä t u mg e b en is t , d ie s e i m m e r b er e i t, in d en Mo d u s d er
Ak tu alität üb erzug eh en, wie u mgekert d ie Ak tu alität in d ie In ak tualität. HUSSERL. In :
Uw e C. Stein er. . Op. cit. p. 193 .
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futuro. Assim, todo pensamento construído no fluxo temporal permanece
presente revelando camadas de objetivação galgadas pelos eu desperto.
Nessa pesquisa, a noção de estrutura é a camada primária de objetivação
no presente vivo das estruturas da Álgebra, a qual teve como meio de
inatualidade, ou seja, como meio propulsor, os números complexos e como eu
desperto, DEDEKIND e GALOIS.
Esses homens foram capazes de executar no fluxo de suas vivências
matemáticas um ato de consciência, que vai além de um percebido e intuído,
que

realiza

uma

expressão

predicativa

comprovando

cogitationes

e

possibilitando a complementação do ciclo da inatualidade que se projeta à
atualidade. A atualidade, por sua vez, constitui o a priori sintético, que
torna-se solo, cogitatio, meio de inatualidade para outras camadas de
objetivação que internalizam as estruturas da Álgebra no fluxo temporal da
construção de seu conhecimento como conceitos expressos e validados, que
correspondem a finalidades e assim continuamente.
A análise fenomenológica da construção/produção do conhecimento das
estruturas da Álgebra assim exposta, pode parecer bastante ingênua, pois dá a
impressão de não contemplar o inesperado e o duvidoso na vivência humana.
Na fenomenologia huserliana, tem-se a firmação:
Nós entendemos por vivência, num sentido amplo, todo e
qualquer encontrável no fluxo de vivência, não somente as
vivências intencionais, as atuais e potenciais cogitationes, as
mesmas tomadas em suas totais concretizações; mas tudo o que
for encontrado no momento real nesse fluxo e em suas partes
concretas. 182

Isto quer dizer que a fenomenologia distingue a vivência intencional,
como consciência de objeto intencional, da vivência num sentido amplo. Na
vivência, de modo geral, pode-se falar sobre o objetos, pode-se pensar no
objeto. Esses são atos de consideração que não correspondem à totalidade dos
modos do cógito fenomenológico que têm como meta a vivência da atualidade,
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que transmitem o sentido e os valores da experiência, e que também tem como
meta a vivência da inatualidade do intencionado, como uma unidade que se dá
em

atos

intencionais.

Ao

ser

desse

ato

intencional

que

é

o

cógito

fenomenológico pertence a possibilidade da mudança, da correção, ou de
modificações coerentes que se dão na mesma relação que o condicionado e a
condição.
É pela coerência das modificações que ocorrem na passagem do atual ao
inatual,

e

vice-versa,

no

sistema

de

reenvio,

desde

o

primado

da

construção/produção das estruturas da Álgebra até o presente histórico é que
se pode afirmar a possibilidade da evidência originária que funda o
pensamento do eu penso não como fatos, mas como fatos-valores, dados em
modos

de

doação

das

estruturas

da

Álgebra

no

presente

vivo

e,

conseqüentemente, detectar eventuais desvios de sentido originário, tomadas
de rumos inesperadas e inautênticas da Modulação Matemática em seu modo
de ser estrutural.
HUSSERL 183 aponta várias práticas teóricas que esvaziaram o sentido das
fórmulas algébricas e formas geométricas que desencadearam irrefletidamente
um processo de mudança de método nas Ciências que vai além da
aritmetização e formalização. Essas mudanças se estendem até a Análise,
Logística e Teoria das variedades (Männigfaltigkeitslehrer), como a Teoria
das Estruturas.
Tanto a Aritmética Algébrica como a Teoria das Estruturas têm uma
utilidade no sistema de reenvio da própria Aritmética Algébrica e da Teoria
das Estruturas, mas também uma utilidade na Natureza matematizada pela
Ciências Naturais. Assim, as áreas matemáticas estão sujeitas à interpretações
advindas de outras áreas de estudo gerando regiões de inquérito.
A

necessidade

da

Matemática

de

se

aproximar

da

Lógica,

o

desenvolvimento da Lógica Formal como Teoria das Variedades, juntamente
com a tendência científica da tecnização do mundo, provocam uma mudança
que instala no seio das Ciências um pensar técnico. Como conseqüência deste
pensar é carreado um desvio de sentido das estruturas da Álgebra.
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Id em, ib idem, p.465-470.
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As estruturas da Álgebra, como idealidade matemática, vistas como
objeto formal precisamente porque constituem a forma de objetos específicos
da Modulação Matemática de mundo, são tomadas nessa fase temporal como
hipóteses de trabalho nas mais variadas áreas das Ciências Naturais para
interpretar regularidades. Dá-se uma inversão, semelhante àquela ocorrida no
trabalho de HILBERT, ao tomar as propriedades dos números vistas como
axiomas, como fatos que ocorrem em um conjunto numérico e talvez, essa
inversão também reflita uma consonância com as idéias de HAMILTON de
que propriedades operacionais pudessem vir a definir números complexos.
Nessa inversão, as estruturas da Álgebra que expressam o filão principal
dos objetos estudados passam a valer como hipótese, sem qualquer relação
ôntica/ontológica. Elas são tomadas como formas vazias passíveis de
preenchimento substancialmente não matemáticos ou não essenciais e, mais
grave do que isto, abre-se a possibilidade de essas formas serem preenchidas
de coisas que ao doarem-se não revelam um mesmo Apriori estrutural de
mundo como aquele que se apresenta perfilado no meio de inatualidade
propulsor das estruturas da Álgebra, os números complexos na linguagem do
sistema numérico decimal, causando uma utilização inadequada das estruturas
da Álgebra, que encobriu sua autoctonia com o manto do pensar tecnicista.
O presente vivo das estruturas da Álgebra revela a relevância do cógito
fenomenológico: busca consciência de mundo, assume a importância da
evidência primeira incrustada na atualidade das estruturas da Álgebra; se
realiza

e

se

presentifica

na

prática

humana;

assume

o

mundo

com

profundidade temporal; retém no agora toda a história de mundo; e, como o
fio de Ariadne, não permite que nos percamos nos labirintos interpretativos
das vivências de mundo e no relativismo do conhecimento absoluto ao
vislumbrar um futuro de mundo, porque a síntese aí presente
/.../ não reside apenas em todos os vividos de consciência
singulares, e não liga apenas ocasionalmente o singular com o
singular; mais do que isso, como já dizemos antes, a vida total
da consciência é sinteticamente unificada. Ela é um cógito
universal, que compreende sinteticamente em si todos os
vividos de consciência singulares, com seu cogitatum
universal, fundado em diferentes camadas em multiplos
cogitata separados. Certamente, esta fundação não significa
uma construção na sucessão temporal de uma gênese, pois ao
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contrário todo vivido singular concebível apenas emerge em
uma consciência total unitária sempre pressuposta. O
cogitatum universal é a própria vida universal em su a unidade
e totalidade abertamente infinita. (Husserl (1973), pp. 8081). 184

Ao efetuar-se nessa tese a análise intencional, que coloca o movimento
da construção/produção do conhecimento das estruturas da álgebra em
epoché, descortina-se um modo de pensar matemático vivo coerente com

o

cógito fenomenológico que abarca o ser humano no mundo, a ciência
Matemática no fluxo temporal e a humanidade na Modulação Matemática de
mundo. O modo de pensar imanente dessa construção/produção revela um
fluxo temporal tecido por modos de doação e modos de intencionalidades. Os
modos de doação das estruturas da Álgebra revelam-se como invariantes
estruturais que conservam e compõem a sua autoctonia, desde seu nascedouro
no âmbito dos números complexos até o presente histórico no âmbito da
Matemática. Os modos de intencionalidades são, eles próprios, geradores de
atos intencionais, advindos de vivências intencionais de Lebenswelt (mundovida) que se desdobram em atos de perceber, de intuir, de imaginar, de sentir,
de querer, de cogitar, de comprovar, de criar, de expressar e de utilizar com a
finalidade de objetivar o mundo em consciência. Nesse modo de pensar está
inclusa (presente) uma prática que realiza camadas de objetivação de mundo
sob o olhar da Modulação Matemática no modo estrutural que relaciona
idealidades matemáticas pelas propriedades e por princípios essenciais.
Retomo a minha perplexidade inicial, aquela que apresentava-se a mim
ainda perfilada nas minhas vivências. Percebo que o caminho da superação da
experiência negativa da construção/produção do conhecimento das estruturas
da Álgebra aparece agora mais nítido quando vislumbrado sob a ótica do
cógito fenomenológico. A dúvida não está centrada no por vir como algo do
qual não sei nada, conforme Merleau-Ponty,
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/.../ se o próprio pensamento não coloca-se nas coisas aquilo
que em seguida encontraria nelas, ele não teria poder sobre as
coisas, não as pensaria, ele seria uma ilusão de pensamento.” 185

Penso agora em cada momento de angústia pelos quais passaram os
matemáticos descritos nessa tese ou naqueles alunos que tiveram ou que
venham a ter um lampejo de compreensão das estruturas e se colocaram ou se
colocam em estado de dúvida, que “implora” uma certeza. Isto pode gerar uma
multiplicidade de pensamentos que tecem considerações sobre os próprios
pensamentos, buscando explicações em todas as partes, sem tocar o duvidoso.
A certeza provém da própria dúvida enquanto ato e não desses
pensamentos, assim a certeza da coisa e do mundo precede o
conhecimento tético de suas propriedades. 186

A dúvida não nos desata da verdade e não anula nosso pensamento, isto
porque ela está circundada por um horizonte de mundo que nos convida a
procurar sua resolução. Assim, a dúvida como ato, é o que impulsiona a busca
do como construir o caminho da comprovação do por vir intuído enquanto
certeza, assim como a busca do como sossegar o ímpeto da perplexidade do eu
penso, pois, enquanto isto não acontece permanece-se em estado condicional,
imerso em um se que tem a profundidade das conquistas humanas alcançadas,
com todo o peso de seu rastro de retenções, em contraste com a leveza da
protensão do por vir, do vir a ser que projeta uma busca de um novo patamar
que não só se restringe a um aprofundamento do conhecimento de um
conteúdo de mundo, mas de mim mesmo enquanto eu desse mundo. Talvez
seja por isso que às vezes os cientistas, pensadores e homens comuns se
cansem de ser no ir sendo e optem pelo ser o ir sendo. E ao se desvincularem
da “calda de retenções”, descuidam de suas culturas, permitindo que surjam
métodos, maneiras e hábitos que os coloquem na brisa de um por vir qualquer
e que os desloca e os remete às não autoctonias dos constructos temporais
pelos desvios de opiniões ao perderem-se no labirinto das interpretações sem
raízes de mundo.
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MERLEAU- PONTY, Ma ur ice. Fenom eno log ia da Percep ção. Op. cit. , p. 496.
Id em, ib idem, p . 5 1 2 .
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O pensar revelado no filão exposto nesta tese sobre as estruturas da
álgebra, é um pensar que me põe à presença de objetos da Modulação
Matemática que podem ser unificados por invariantes estruturais, ora como
um individual matemático ora como membro de um conjunto matemático e
que se doam em sua última objetivação como um sistema de asserções que
revelam regras essenciais.
Munida desta compreensão, retomo às definições de grupo citadas no
início desta tese. Percebo na definição de MAC LANE a presença de um rigor
matemático em concordância com a análise do pensar revelado no movimento
da construção/produção das estruturas da Álgebra e de suas camadas de
objetivação. Na definição há elementos que dão-se como conjunto, do qual
emergem três regras. Ser um destes conjuntos é ser um grupo. Caso os
elementos do conjunto sejam funções, têm-se um grupo “abstrato”, o que
denota uma nova camada de objetivação dos elementos de um conjunto
primário, um novo modo de doar-se dos elementos primários que compõem-se
como uma função.
A definição de grupo dada por MAC LANE mostra-se, nessa análise,
como um agora das estruturas da álgebra que assume a “cauda de retenções”
dos agoras evidenciados no texto-solo construído nesta tese, mostrando ser
possível o encontro de todos os agoras-passados no agora presente. Em
outras palavras, possibilita encontrar a evidência primeira no fluxo de
maduração e que este encontro se mostra como sendo um encontro revelador
de autoctonia das estruturas da Álgebra.
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Capítulo VI

REFLEXÕES PEDAGÓGICO-CIENTÍFICAS DO
PESQUISADO
Este livro iniciado não é uma certa
reunião de idéias, para mim ele constitui
uma situação aberta da qual eu não
saberia dar a fórmula complexa, e em que
eu debato cegamente até que, como por
milagre, os pensamentos e as palavras se
organizam por si mesmos.
Maurice Merleau-Ponty

Sinto-me como um viajante que atravessou desertos, percorreu mares,
voou em céu aberto e mergulhou em profundos oceanos iludido pela miragem
de que, quando tudo tivesse sido percorrido e visitado, pudesse, facilmente,
montar

um

ramalhete

de

idéias

e

soltá-lo

ao

vento.

Flores

que

se

transformariam em pássaros voadores, que em seu autônomo bater de asas
ganhariam espaço e eu satisfeita pudesse recolher-me nos meus espaços
outrora conhecidos. Mero engano! Na minha bagagem de volta, ao finalizar
esta pesquisa, carrego lembranças, saberes e impressões que, assim como fala
Merleau-Ponty, não sei dar a fórmula complexa. Então entrego-me ao som do
“tec-tec” do teclado do computador oriundo do meu digitar e aguardo o
milagre da organização de pensamentos e palavras.
A primeira coisa que me vem à mente são as protagonistas dessa tese: as
estruturas da Álgebra.
Elas não se apresentam como algo que flutua sobre os números ou que
saem deles. As estruturas lhes são próprias, elas lhes pertencem. Um
pertencer que é desde sempre enquanto futuro, presente e passado. As
estruturas da Álgebra vão se mostrando pouco a pouco no âmbito numérico.
Elas se dão de forma explícita na Modulação Matemática como objetos
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individuais, somente quando o número atinge uma camada de objetivação que
o expressa como uma totalidade em termos, não somente de uma propriedade
numérica, mas também como uma reunião de diferentes conjuntos aos quais
uma mesma estrutura pertence. Isto se dá concomitantemente ao ter explorado
as possibilidades da modalidade lingüística que expressava os números até
então, o sistema de numeração decimal, abrindo-se para uma nova forma de
expressão, a linguagem do sistema de axiomas.
Isso leva-me a cogitar que as idealidades matemáticas não se dão à
percepção no modo de totalidade, embora cada agora sintetize uma unidade.
O que se tem, no presente vivo é um desenho perfilado de sua formação
temporal, que engloba perfis passados, perfis presentes e perfis futuros e que
sua coerência está e é transmitida na amarração temporal dos perfis enquanto
comprovação. Além disto, ao penetrar-se em outras camadas de objetivação
que se dão por meio da linguagem, há a possibilidade de esgotar-se os
recursos lingüísticos impondo a necessidade de outras formas de expressão.
Isto também é constatado nas minhas leituras sobre História dos Números. Há
uma constante busca de símbolos e sistemas simbólicos nas civilizações
antigas que culminam no sistema numeral decimal. Porém, os números podem
ser expressos em outras linguagens, como por exemplo: os axiomas de Peano,
para os naturais ou a linguagem dos conjuntos em termos de conjunto vazio e
conjunto unitário. Pode-se, então, reconhecer nas formas simbólicas valores
expressivos. Não estou afirmando que o símbolo seja número ou que o número
seja símbolo, mas o símbolo remete-nos às propriedades estruturais dos
números e, além disso, eles carregam a coerência de suas relações, conforme
explicitado na conceituação fenomenológica dos imaginários.
Essas

análises

refletidas

conduzem-me

à

sínteses

das

condições

essenciais para dar-se a apresentação das estruturas da Álgebra. Como já foi
explicitado, a percepção da estrutura se dá ao perceber-se um conjunto 187 que
reúna todos os conjuntos numéricos conhecidos em torno de características e
ao desdobrar-se em expressões lingüísticas e demais práticas matemáticas. O
conjunto percebido e aqui abordado é o conjunto dos números complexos. O
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corpo maximal do corpo dos racionais, que por sua vez contém os naturais e
inteiros. Nesta perspectiva, o conhecimento das estruturas como um objeto da
Álgebra se faz lado a lado com a certeza de que os números complexos são
um corpo maximal, o que leva a idéia de uma totalidade numérica.
Com essas reflexões e acrescentando que a estrutura, definida ou não
definida, é um conjunto e que as propriedades e os princípios não se dão
isolados de seus conjuntos no ato da percepção, uma pergunta se coloca:
podem os aprendizes de Matemática compreenderem as estruturas da Álgebra
sem terem compreendido os números em seus modos de doação, em
intencionalidade de ato que têm como pano de fundo uma intencionalidade de
horizonte?
Como Educadores Matemáticos se intencionamos que a aprendizagem da
Álgebra seja uma aprendizagem com sentido algébrico, do ponto de vista
desta análise a reposta à essa questão é: é improvável que essa aprendizagem
aconteça, pois as estruturas seriam apresentadas desvinculadas da totalidade
perfilada em propriedades que permitem sua percepção. Muito provavelmente
as estruturas tornar-se-iam formas vazadas que não expressam qualquer
sentido

de

totalidade

matemática

conhecida,

por

que

não

podem

ser

substancializadas por algo matematicamente conhecido em termos de perfis.
A minha função de professora universitária mostra que ao educar-se,
tendo como material de apoio a Matemática, evidencia-se, na maioria das
vezes, o pensar técnico, prático e utilitário em detrimento dos aspectos
essenciais da Matemática como uma Modulação de mundo. Penso que o
conhecimento aprofundado e amplificado dos objetos da Matemática, que
englobam técnicas, teorias, análises e reflexões sobre essa Modulação,
possam

auxiliar

os

Educadores

Matemáticos

a

exercerem

sua

professoralidade, até mesmo nas ações cotidianas mais comuns, como por
exemplo, ao decidir qual definição vai apresentar aos seus alunos. Como foi
visto na introdução dessa tese, há diversas maneiras de apresentar um mesmo
conceito. As definições podem, ou não, apresentar os a priori sintéticos e o
Apriori estrutural.
Uma outra questão que aflora neste trabalho é a que diz respeito à razão
de ser das demonstrações matemáticas na vida humana. Tenho observado na
cotidianidade de professores do ensino básico e superior que por serem elas
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compreendidas pelo pensar lógico como verdade em si ou pelo pensar
relativista como verdade de adequação, elas passam a ter pouca evidência no
processo educacional principalmente, nos processos que almejam o ensino
pragmático, sustentado pela argumentação de que as demonstrações se
referem somente ao conhecimento absoluto, ou a uma herança da cultura
grega associada ao pensar platônico.
A razão da presença da demonstração nos cursos de licenciatura,
analisada no trabalho de GARNICA está caracterizada pelos seus aspectos
técnicos e críticos. Sucintamente, os aspectos técnicos, dizem respeito às
questões de fundamentação da Matemática e os críticos às de fundamentação
da Educação Matemática que contempla as questões da demonstração no
âmbito educacional. Na

opinião do autor essas duas regiões não se

interconectam na prática docente.
O trabalho com a prova rigorosa, posto que não precisa ser
tematizado, é reservado às disciplinas de conteúdo específico,
no que se refere aos cursos de formação do professor de
matemática. As disciplinas do núcleo pedagógico, que
historicamente compõem o cerne da formação “dispensável” à
qual o futuro professor tem acesso, teriam o papel de
coadjuvantes, podendo até “tematizar” as demonstrações, já
que dificilmente contaminariam o domínio do conteúdo, este
soberano. 188

Entendo que GARNICA chame a atenção, ao expor essas idéias, para a
necessidade

de

uma

aproximação

dessas

duas

instâncias

evidenciadas,

propondo uma implementação da abordagem histórico-filosófica sobre as
demonstrações tanto nas disciplinas específicas quanto nas pedagógicas.
Vislumbro

nas

idéias

expostas

sobre

as

demonstrações

quando

compreendidas pelo cógito fenomenológico uma possibilidade de aproximação
entre as posturas técnica e crítica, segundo a minha compreensão ao ler o
trabalho de GARNICA, pois a razão de ser das demonstrações dizem respeito
tanto à Matemática enquanto corpo de conhecimento, enquanto Modulação de
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176

mundo e a imagem desse conhecimento enquanto horizonte de mundo para o
ser humano.
Como foi exposto nas Categorias Abertas, as demonstrações quando
compreendidas pelo cógito fenomenológico, são de fundamental importância
para a compreensão da formação da idealidade atrelada ao seu sentido de
mundo. As demonstrações, são comprovações do por vir intuído, transmitem o
sentido total, o Apriori universal histórico e as concordâncias culturais que
expressam concordâncias pessoais, pois se dão no intersubjetivo. Nessa
perspectiva, as demonstrações, por tanto a prova rigorosa por se tratar das
estruturas da Álgebra, são essenciais para a sua compreensão em diferentes
camadas de objetivação e, além disso, para a produção do conhecimento das
finalidades, hábitos, enfim, para se exercer o pensar que aflora ao estar em
sua presença. Não quero dizer com isso que as demonstrações devam ser
trazidas à presença dos aprendizes de uma só maneira e nem tampouco na
maneira usual. Ao contrário, creio que
camadas

de

objetivação

das

os modos de demonstração nas

estruturas

da

álgebra

possam

revelar

possibilidades pedagógicas ainda não exploradas nos fazeres das salas de
aula.
Estou consciente que nas entrelinhas da minha primeira tentativa de
apresentar um possível caminho para a compreensão das estruturas da
Álgebra está implícita uma Pedagogia que tenha como fio condutor o cógito
fenomenológico. Embora saiba que esse é um projeto gigantesco, que deva
envolver vários aspectos, pretendo expor o horizonte pedagógico que agora
vislumbro.
Compreendo como uma de suas camadas o trabalho de investigação
realizado na concretude do ser e ir sendo aluno-professor-conteúdo no mundo.
Conteúdo, seguindo a orientação de ZABALA 189, é tudo aquilo que se tem que
aprender

para

atingir

um

objetivo.

Nele

está

implícito

conceitos,

procedimentos e atitudes. Portanto essa é uma investigação retrospectiva que
abrange a Matemática enquanto ciência, a educação enquanto região de
inquérito e as suas possíveis interconexões. A idéia de que a educação possa
ser tomada
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/.../ como um tema de estudo e, ao mesmo tempo, como o projeto humano que abrange ações, escolhas, análises, reflexões e
processos de ensino e de aprendizagem. Pro-jeto que se
estende no fazer e no transfazer de cada um individualmente e
de todos em conjunto, em que o individual e o coletivo não
encontram limites divisórios mas se interpenetram formando
redes interconectadas. 190

poderá

ser

estendida

à

outras

camadas.

Na

perspectiva

do

cógito

fenomenológico, as redes interconectadas são portadores de núcleos de
sentido de mundo (Lebenswelt) e significados atribuídos pelos indivíduos que
vivenciam intencionalmente o mundo. Indivíduos que se colocam em presença
do mundo e que se abrem para as doações do mundo. Portanto, o trabalho de
investigação retrospectiva tem como ponto fundamental que o professor de
matemática perceba-se no seu ser ir sendo com os alunos, perceba-se no seu
ir sendo no seu ato de dar aula de Matemática, que revela seu modo de ser
matemático e o seu modo de intencionalidade ao compreender os modos de
doação dos objetos matemáticos. Além disto, é preciso que permaneça atento
para o ir sendo do indivíduo como aluno e no ir sendo matemático do aluno e
seus modos de intencionalidades. Essas vivências geram interrogações,
estados de dúvidas e caminhos de entendimentos, que ao meu ver inauguram
uma Modulação de mundo, que diz do sujeito, da educação, do mundo e da
Matemática.
No horizonte desta Modulação de mundo está o horizonte de todas as
outras possíveis Modulações de mundo que têm o intersubjetivo como
fundante de suas objetivações e de suas possíveis interconexões. Ao assumir o
cógito fenomenológico como ser consciente de mundo abre-se a possibilidade
de uma Pedagogia cujo o potencial abarca todas as possíveis Modulações de
mundo que se formam na relação intencional homem-mundo, que tem como
projeto

um

trabalho

didático-pedagógico

intermodular,

que

foca

a

intermodularidade do conhecimento humano de mundo.
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Caminhando para uma síntese de transição entendo que a perplexidade
que me moveu nesta investigação aos poucos foi se desanuviando pela
efetivação da análise fenomenológica das estruturas da Álgebra e da clareira
que se fez ao vislumbrar o significado do cógito fenomenológico que se
desvela na prática algébrica. Ao direcionar esse entendimento para o fazer do
professor de Matemática, ao estar com seus alunos e com a Matemática, a
Pedagogia

se

mostra

em

sua

plenitude,

solicitando

por

um

trabalho

educacional que assuma a postura fenomenológica tanto no que diz respeito
aos aspectos de relação entre pessoas e com a instituição escola como com a
construção/produção do conhecimento, neste caso particular do conhecimento
matemático

e

suas

articulações

de

sentidos

e significados

percebidos

atribuídos e compreendidos no tempo.
Locomovo-me, portanto, na região de inquérito da Filosofia da Educação
Matemática, não me subtraindo ao horizonte vislumbrado.
Ao afirmar que essa tese locomove-se na região de inquérito da Filosofia
da Educação Matemática tenho em mente o seu movimento de pesquisa.
Ele é filosófico por que realiza uma reflexão, na qual explicita-se o
estrutural do fenômeno estruturas da Álgebra posto na forma de Categorias
Abertas que emergem ao se colocar a construção do conhecimento das
estruturas da Álgebra em epoché.
Na articulação das Categorias Abertas defronto-me com constatações
sobre o pensar que se revela no movimento da construção do conhecimento
das estruturas da Álgebra que dizem do ser humano no mais íntimo de
possíveis ações desencadeadas ao estar-se na presença de mundo-vida,
fazendo jus ao pensar husserliano que perseguia a interrogação: como
podemos fundamentar racionalmente a atividade matemática no mais amplo
contexto da cognição humana?
Portanto, a tese trata das estruturas da Álgebra numa perspectiva
filosófica, aquela da fenomenologia, que contempla finalidades da Educação
Matemática por abordar o pensar estrutural como tomada de consciência de
mundo-vida constituída de atos intencionais que tecem uma descrição sobre a
cognição humana no âmbito da Matemática. Nessa perspectiva as estruturas
da

Álgebra

tornam-se

tema

da

educação
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do

ser

humano

e

estão

interconectadas com objetivos de ensino e aprendizagem que tem como
material de apóio conteúdos matemáticos.

INTERLÚDIO

Tendo em mente tudo que foi exposto nessa tese sobre o movimento da
construção do conhecimento das estruturas da Álgebra no âmbito da
Matemática, da História da Matemática, da Filosofia da Matemática e da
Filosofia da Educação, nós professores de Matemática não podemos mais
adotar a postura ingênua de que o simples uso de símbolos e adoção de
métodos

possam

transmitir

a

complexidade

da

articulação

atividades

matemáticas/atos cognitivos/finalidades que possibilitam um pensar estrutural
e nem tão pouco negar a importância desse pensar para nossas vidas uma vez
que é relacional.
Esse pensar, não se trata absolutamente de um jogo, de um articulação
lógica

matemática

de

regras

ou

de

uma

articulação

puramente

interpretativa/associativa de uma linguagem desvinculada da compreensão que
é presença das estruturas da Álgebra em sua características fundamentais e
presença de ser humano em seu potencial intuitivo/criativo. Trata-se de um
olhar que o ser humano lança ao já conhecido, que é novo por que vislumbra
novos horizontes, porém esses novos horizontes contemplam e têm suas raízes
no conhecimento matemático instituído.
Há, nesse pensar, uma mudança de perspectiva que engloba outras
perspectivas já conhecidas, portanto a Álgebra Abstrata, por tratar das
estruturas da Álgebra, quando assumida numa abordagem fenomenológica,
não pode mais ser tomada como uma seqüência natural da Álgebra que a
antecedeu. O olhar que se lança às coisas conhecidas é outro, embora o tema
permaneça o mesmo e isto queira dizer que algo permanece em fluxo.
Assim, não dá mais para cair de para-queda não se sabe aonde, colocarse em uma situação de construção de conhecimento tão vazia e sem chão,
como o é quando as estruturas são tomadas como hipóteses, perdendo suas
relações ôntico/ontológicas. Isto é levado a tal ponto no ensino que a única
pergunta que resta ao aprendiz é: para que a Álgebra Abstrata? Onde eu uso
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isto? E nós, professores de Matemática, sempre prontos a tornar nossa
disciplina

mais

aceitável

recorremos

a

resposta

direta.

Recorremos

à

aplicabilidade das estruturas. Eu me pergunto: Será que sob as bases da
aplicabilidade, a construção do conhecimento algébrico estrutural acontece?
O que do pensamento estrutural se incorpora ao ser as estruturas da Álgebra
colocadas do ponto de vista técnico/aplicativo?
Essa tese possibilitou-me tecer constatações sobre o pensar que se revela
na construção do conhecimento das estruturas da Álgebra que vai muito além
do pensar técnico por que põe em evidência a autoctonia das estruturas da
álgebra. Essa constatação solicita um programa de ensino das estruturas da
Álgebra que assuma radicalmente a sua gênese em sua transmissibilidade, em
seus modos de ser e ir sendo, em seus modos de expressão, em seus modos de
organização, levando em conta os processos científicos e cognitivos que as
construíram/produziram explicitados, neste meu trabalho, como camadas de
objetivação, para que o movimento de ensino e aprendizagem da estruturas da
Álgebra possa estender-se efetivamente a outras regiões de inquérito que
tratam de uma formação de ser humano que contempla a consciência de
mundo,

que

gera

querer

como

finalidades,

que

acrescentem

valores

humanitários a nossa existência.
Entendo que a tese ESTRUTURAS DA ÁLGEBRA – investigação
fenomenológica sobre a construção do seu conhecimento é um fundante, um
início de começo.
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