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Introdução

A história da Matemática é fértil em exemplos de objectos que, até certa altura, foram
tidos como aberrações, casos excepcionais ou esotéricos – mas que um estudo mais aprofundado revelaria posteriormente serem afinal mais abundantes, menos “descartáveis”, do
que se supunha. De um dado momento histórico em diante, e em certas áreas do universo
matemático, esses casos excepcionais viriam assim a adquirir um estatuto particular, alterando a nossa percepção dessas áreas; em determinados contextos, o que era excepção
passou a regra, ou vice-versa.
Este mote é pretexto para cinco pequenas histórias que atravessam 200 anos de matemática até aos nossos dias, evocam nomes de matemáticos célebres e ilustram relações
entre diferentes temas desta ciência.
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Cantor
Je le vois, mais je ne le crois pas! (G. Cantor, 1877)
Mais de 20 longos séculos mediaram a descoberta, pelos gregos pitagóricos (c. 530

a.C.), de que a diagonal de um quadrado não é “comensurável”com o seu lado, e a prova
∗
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da irracionalidade dos números e (L. Euler, 1737) e π (J. Lambert, 1761). Até hoje
continuam por esclarecer questões tão básicas como, por exemplo, a de saber se π + e, πe,
π/e e π e são irracionais.1
Uma teoria satisfatória dos números irracionais só viria a ser construı́da no final do
século XIX (R. Dedekind, 1872). Por esta altura, em 1874, o matemático de origem russa2
G. Cantor mostraria que os números irracionais formam um conjunto mais vasto que o
seu complementar; num certo sentido, afinal, por penoso que fosse à época exibir números
irracionais concretos, estes constituı́am uma regra e não uma excepção.
Para isso, a ideia fundamental consistiu em introduzir (ainda que nem sempre de forma
explı́cita, nos seus primeiros trabalhos) a noção de correspondência biunı́voca, ou bijecção.
É este conceito que nos permite afirmar que, por exemplo, existem tantos números naturais
quanto números naturais pares (modernamente dizemos que os dois conjuntos têm a mesma
cardinalidade); isso resulta do facto de existir uma correspondência biunı́voca entre uns e
outros:
1 ←→ 2
2 ←→ 4
3 ←→ 6
· · · ←→ · · ·
n ←→ 2n
· · · ←→ · · ·

Pelo facto de podermos enumerar sequencialmente os números pares, dizemos que estes
formam um conjunto (infinito) numerável.
Uma propriedade notável dos conjuntos numeráveis é o facto de esta propriedade ser
preservada pela reunião finita. Ou seja, se A = {a1 , a2 , . . .} e B = {b1 , b2 , . . .} são conjuntos numeráveis, também o conjunto união A ∪ B é numerável, pois podemos usar, por
exemplo, os naturais ı́mpares para enumerar todos os elementos de A e os naturais pares
1

Em contraste, é sabido que eπ é irracional (Gelfond-Schneider, 1934). Quanto aos dois primeiros
números, observe-se que o polinómio p(x) = (x − π)(x − e) admite como raı́zes os números π e e, logo os
seus coeficientes não podem ser todos racionais (isto porque se sabe desde Hermite (1873) e Lindemann
(1882) que e e π são irracionais transcendentes, ou seja, não são soluções de equações algébricas); ora,
desenvolvendo a expressão do polinómio, vem p(x) = x2 − (π + e)x + πe, pelo que pelo menos um dos
números π + e ou πe terá forçosamente de ser irracional. (No entanto, como foi dito, não se sabe se algum
deles é racional.)
2
Mas com carreira feita na Alemanha.
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para enumerar todos os elementos de B; ou seja, podemos usar a seguinte correspondência
biunı́voca entre os naturais e o conjunto A ∪ B:
1 ←→ a1
2 ←→ b1
3 ←→ a2
4 ←→ b2
· · · ←→ · · ·
2n − 1 ←→ an
2n ←→ bn
· · · ←→ · · ·

Ora, Cantor observou antes de mais que o conjunto das fracções positivas é numerável.
Para isso, usou a seguinte tabela (infinita) de dupla entrada para enumerar todas as
fracções positivas:
1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

···

1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

···

1
3

2
3

3
3

4
3

5
3

···

1
4

2
4

3
4

4
4

5
4

···

···

···

···

···

···

A enumeração das fracções é feita percorrendo em diagonal todas as fracções da tabela
considerada, ou seja:
• começamos na entrada 11 ,
• avançamos um “passo”à direita,
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• descemos em diagonal para a esquerda até onde for possı́vel,
• avançamos um “passo”para baixo, na vertical,
• depois subimos em diagonal para a direita até onde nos for possı́vel,
• e repetimos sucessivamente o procedimento.
Saltando neste processo as fracções que já tenham sido enumeradas (para evitar repetições), obtemos assim uma forma de enumerar a totalidade das fracções positivas:
1
1

2
1

1
2

1
3

2
[ ]
2

3
1

4
1

3
2

2
3

···

Em conclusão, e tendo presente que a união de dois conjuntos numeráveis é ainda
numerável, Cantor estabeleceu que o conjunto Q dos números racionais, positivos e negativos, é um conjunto numerável.
De seguida, mostrou que o mesmo não sucede com o conjunto dos números irracionais;
estes têm forçosamente de constituir, portanto, um conjunto com cardinalidade superior
à dos racionais.
Com efeito, no caso contrário o conjunto formado pela totalidade dos números reais,
união dos racionais com os irracionais, seria ele próprio um conjunto numerável (porque a
união de dois numeráveis é numerável). Ora3 , estes números podem ser identificados com
as listas de dı́gitos 0 e 1 e, se tais listas fossem em quantidade (apenas) numerável `1 , `2 , . . .,
poderı́amos produzir uma nova lista, chamemos-lhe L, do seguinte modo: por definição, o
dı́gito da posição n de L é obtido trocando (de 0 para 1 ou vice-versa) o dı́gito da posição
n da lista `n . A lista L seria então, por construção, uma lista (número real) diferente de
qualquer das listas `1 , `2 , . . . – as quais, por hipótese, constituı́am a totalidade dos números
reais. Esta contradição obriga a concluir que o conjunto dos números irracionais não é um
conjunto numerável.4
Em conclusão, e num sentido muito preciso, a propriedade de “ser um número irracional”é uma regra, e não uma excepção, para um número real – uma revelação que faria
implodir a escola pitagórica grega!
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Raciocinando na base 2 em vez da base 10, para facilitar a exposição.
Uma nota histórica sobre o tema (Infinito e dimensão: uma revolução no século XX, por Maria Teresa
Viegas) pode ser consultada no Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática, n. 53, Outubro de 2005,
pp. 35-47.
4
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Nota. Muitas questões essenciais sobre os números irracionais são estudadas nos nossos dias.
√
Por exemplo, não se sabe se a expansão decimal de qualquer dos números 2, π e e inclui todos
os dı́gitos (de 0 a 9) uma infinidade de vezes – e isto sucede apesar de esta última situação
ser a regra: em teoria, há “probabilidade zero”de se encontrar números em cuja representação
decimal falta um dı́gito.5
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Um outro assunto actual prende-se com as chamadas aproximações diofantinas dos números
irracionais, o qual parte da ideia de que as melhores aproximações são as que têm menor
denominador; por exemplo, 22/7 e 179/57 estão sensivelmente à mesma distância do número
π (coincidem nas duas primeiras casas decimais), mas em teoria de números será natural
considerar que 22/7 é melhor aproximação porque o seu denominador é menor. A teoria das
aproximações diofantinas tem importantes aplicações no estudo dos sistemas dinâmicos.
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Abel - Ruffini
The mathematicians have been very much absorbed with finding the general
solution of algebraic equations (. . . ) I therefore dare hope that the mathematicians will receive this memoir with good will, for its purpose is to fill this gap
in the theory of algebraic equations (N. Abel, 1824)
Enquanto que a resolução das equações quadráticas é conhecida desde a Antiguidade,

foi só no século XVI que G. Cardano publicou as fórmulas resolventes para as equações
cúbicas e quárticas, descobertas poucos anos antes por S. Del Ferro e N. Tartaglia (cúbicas)
e L. Ferrari (quárticas).
A tı́tulo de curiosidade, uma maneira de exprimir as três raı́zes x1 , x2 , x3 de um polinómio genérico de grau 3
x3 + a2 x2 + a1 x + a0
5

Isto é, o conjunto dos números reais em cuja expansão decimal “falta um dı́gito”é um conjunto que
tem medida nula. (A tı́tulo de informação: um subconjunto de R tem medida (de Lebesgue) nula se, dado
ε > 0 arbitrário, está contido numa união numerável de intervalos cuja soma dos comprimentos não excede
ε.)
6
Em relação com isto, mencione-se que, em teoria de números, um número real diz-se normal se cada
bloco de dı́gitos aparece na sua expansão decimal tão frequentemente como seria de esperar estatisticamente
se os dı́gitos tivessem sido gerados aleatoriamente (isto pode ser medido em termos da densidade natural
do bloco); e tal deve suceder numa expansão em qualquer base inteira, não apenas na base 10. Nenhum
número racional é normal (as suas expansões decimais são periódicas) e no entanto a normalidade é a regra:
demonstra-se, com efeito, que o conjunto dos números normais é um conjunto infinito não numerável. Mais
do que isso, este conjunto tem medida total, ou seja, o seu conjunto complementar tem medida nula; “quase
todos”os números reais são normais. Apesar disso, tem sido difı́cil exibir números normais concretos.
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é
1
x1 = − a2 + B,
3

1
1
1 √
x2 = − a2 − B + Ai 3,
3
2
2

onde se abreviou7
Q=

3

2

D =Q +R ,

3a1 − a22
,
9

q
√
3
S = R + D,

R=

1
1
1 √
x3 = − a2 − B − Ai 3,
3
2
2

9a1 a2 − 27a0 − 2a32
,
54

q
√
3
T = R − D,

B = S + T,

A = S − T.

Nas muitas décadas subsequentes, eminentes matemáticos procuraram em vão uma
fórmula análoga para os polinómios de grau superior a quatro. Foi necessário esperar pelo
inı́cio do século XIX para que um médico e matemático, o italiano P. Ruffini (1765-1822)
percebesse que tais equações não podiam na verdade ser resolvidas por radicais, isto é,
usando apenas as quatro operações algébricas e a extracção de raı́zes.
À época, a comunidade matemática não estava preparada para aceitar uma ideia tão
revolucionária8 , e Ruffini não viu o seu trabalho reconhecido. Mencione-se que um matemático da craveira de J.L. Lagrange (1736-1813), contemporâneo de Ruffini, mesmo
desiludido com as suas próprias tentativas frustradas de encontrar a solução geral para a
equação de grau 5, acreditava firmemente que tal era possı́vel.
Caberia ao norueguês N. Abel (1802-1829), então com 22 anos, estabelecer definitivamente aquele que é hoje conhecido como o teorema da impossibilidade de Abel-Ruffini
(1824): não existe uma fórmula algébrica geral para os polinómios de grau superior a
quatro.
Assim, a resolubilidade por radicais das equações até à ordem 4 é mesmo uma (pequenı́ssima!) excepção à regra geral – algo que a evolução histórica deste assunto não fazia
prever.9
Tal não impede, no entanto, que certas equações polinomiais (de ordem 5, para fixar
ideias) sejam resolúveis por radicais. Por exemplo, a equação
1024x5 − 2816x4 + 2816x3 − 1232x2 + 220x − 11 = 0
7

O número i é a raiz complexa de −1.
Além de que a demonstração original de Ruffini alongava-se ao longo de 500 páginas (mais tarde, a
de Abel viria a ocupar apenas 4 páginas) e continha uma omissão – a qual, no entanto, o próprio Cauchy
diria que era de importância menor.
9
Curiosamente, a dada altura Abel pensou ter descoberto uma fórmula para a equação de grau 5. Vários
dos seus professores na universidade aprovaram essa “demonstração”. Um deles pediu-lhe para dar um
exemplo numérico do seu método, e foi ao responder a esta solicitação que Abel encontrou um erro no seu
artigo, vindo posteriormente a provar . . . o contrário do que afirmara anteriormente.
8

6

é, de facto, resolúvel por radicais – mas
3x5 − 5x3 + 1 = 0
não o é. Relativamente ao segundo exemplo, significa isto que pelo menos uma das raı́zes
deste polinómio não pode ser escrita operando, por iteração finita de operações algébricas
e extracção de raı́zes, sobre números racionais; uma das suas raı́zes é um número irracional
“complicado”.
A questão da decibilidade da resolução por radicais – critérios, condições necessárias e
suficientes para reconhecer se um dado polinómio é resolúvel por radicais – só viria a ser
esclarecida por E. Galois (1811-1832), nos seus estudos publicados postumamente por J.
Liouville em 1846.
Os trabalhos de Ruffini, Abel e Galois estão na origem da moderna teoria de grupos, um
dos ramos mais importantes da moderna Álgebra matemática. Estudando as propriedades
das raı́zes dos polinómios, Galois associou, a cada polinómio, um grupo de permutações
e mostrou que o polinómio é resolúvel por radicais exactamente quando o seu grupo de
permutações exibe certas propriedades – mais precisamente, quando é o que actualmente
se chama um grupo resolúvel.10 Modernamente, o grupo de Galois é definido como o grupo
dos automorfismos de certas extensões algébricas de corpos, um facto que aqui é referido
para que melhor se aprecie a ligação deste assunto com o da secção subsequente (veja-se
na observação do final daquela secção).
A tı́tulo de exemplo, considere-se a equação
x5 + ax + b = 0,
com coeficientes a, b nos racionais. Mostra-se11 que tais equações são resolúveis por radicais se e somente se os coeficientes a, b estiverem relacionados de uma forma particular,
designadamente sse existirem racionais c, d com c > 0, de tal modo que
a=

5d4 (3 − 4c)
c2 + 1

e

b=

−4d5 (11 + 2c)
c2 + 1

( = ±1).

Isto sugere que, mesmo olhando apenas para os irracionais ditos algébricos, isto é, que
são raı́zes de polinómios com coeficientes racionais12 , há muitos que são “complicados”.
10

A tı́tulo de informação, um grupo G diz-se resolúvel se admitir uma série subnormal cujos factores são
abelianos; ou seja, se existirem subgrupos {1} = G0 ≤ G1 ≤ . . . ≤ Gk = G tais que Gj−1 é normal em Gj
e Gj /Gj−1 é abeliano, para todo o j = 1, 2, . . . , k.
11
Spearman e Williams, 1994.
12
Atendendo a que o conjunto Q dos racionais é um conjunto numerável e que cada polinómio só admite
um número finito de raı́zes, a totalidade dos números algébricos é ainda um conjunto numerável, tem a
cardinalidade do conjunto N dos naturais.

7

Nota. A Teoria de Grupos, e a Teoria de Galois em particular, são temas nucleares da Matemática dos nossos dias, com ramificações em diversas áreas do conhecimento cientı́fico.
Numa outra direcção, as fórmulas para exprimir (de forma não algébrica) as raı́zes de polinómios de grau arbitrário entroncam com uma área vasta da Análise, recorrendo-se a funções
hipergeométricas, funções elı́pticas e uma mirı́ade de outras. No âmbito da Análise Numérica,
existem algoritmos especı́ficos para o cálculo (aproximado) das raı́zes de polinómios.
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Liouville
All integrals (. . . ) which were likely to be of use in Analytical inquiries have
been calculated (M. Hirsch, 1810)
A operação de primitivação é a operação “inversa”da operação de derivação. Ou seja,

dada uma função g, não se pretende calcular a sua derivada mas sim encontrar uma função
f cuja derivada seja g – isto é, f 0 = g. Tal função f diz-se uma primitiva de g.
Por exemplo, uma primitiva da função g(x) = −1/x2 é dada pela função f (x) = 1/x,
porque

 0
1
1
=− 2
x
x

(x 6= 0).

É bem sabido que a derivada de uma função racional é ainda uma função racional,
como resulta da fórmula para a derivada do quociente:
 0
P 0 Q − P Q0
P
(x) =
(x),
Q
Q2

(1)

onde P (x) e Q(x) são polinómios (com coeficientes reais) na variável x.
O mesmo não sucede com a primitivação; a primitiva de uma função racional não é
necessariamente uma função racional. Por exemplo, não existe nenhuma função racional
P/Q tal que
1
=
x



P
Q

0
(x)

∀x > 0.

(2)

Com efeito, podemos já supor que P e Q não têm zeros comuns (caso contrário poderı́amos
simplificar a fracção P/Q). De (1) e (2) viria
Q2 = x(P 0 Q − P Q0 ),
donde Q(0) = 0 e poderı́amos portanto factorizar
Q(x) = xn R(x),
8

R(0) 6= 0;

(3)

substituindo em (3) e dividindo por xn viria
xn R2 = xRP 0 − nP R − xP R0
e então P (0)R(0) = 0 – isto é um absurdo, porque R(0) 6= 0 e também P (0) 6= 0 (P e Q
não têm zeros comuns).
No 12o ano de escolaridade aprende-se que uma primitiva da função 1/x é dada pela
função logaritmo (de base e). A inversa desta função é por sua vez outra função notável,
a exponencial de base e, que se caracteriza por ser a única função f tal que (f (0) = 1 e)
f 0 = f ; em suma,
(log x)0 = 1/x

(x > 0)

e

(ex )0 = ex

(x ∈ R).

Sabe-se desde P. Laplace (1812) que a primitiva de uma função racional g(x), não
sendo necessariamente racional, é no entanto uma função elementar. Mais precisamente,
é uma função racional somada com uma combinação linear13 de logaritmos de funções
racionais.
Entende-se aqui por função elementar de uma variável qualquer função que possa
ser construı́da, usando essa variável e constantes, por iteração finita das operações da
adição, subtracção, multiplicação, divisão, radiciação, potenciação, composição, inversão
e tomando exponenciais e logaritmos.14
Eis exemplos de funções elementares:
e−x

2

ex
x

p

log x

1
log x

p
3
1 + x2

√

x
1 − x3

p
1 − sin2 x

sin x
·
x

Numa época de grande florescimento do cálculo diferencial e integral (e suas aplicações),
um século após Newton e Leibniz, começou a pôr-se a questão de determinar em que
condições uma dada função elementar admitia primitiva elementar. Em 1810, numa compilação de uma lista de primitivas e técnicas de primitivação, o matemático alemão M.
Hirsch mencionava no prefácio da obra a sua intenção de incluir ali todas as primitivas
susceptı́veis de serem usadas em Análise.15
13

Combinação linear complexa.
Em rigor, tomando também funções trigonométricas e suas inversas, mas não se torna necessário referir
explicitamente tal facto se usarmos, como é habitual fazer-se nesta matéria, variáveis complexas em vez
de variáveis reais.
15
“The Author is, therefore, of opinion, that in the composition of this work, where all integrals [primitivas] (both the general and particular Integral Formulae) which were likely to be of use in Analytical
inquiries, have been calculated and arranged, so as to best answer the purpose of reference, he has accomplished an undertaking of considerable importance”, in Integral Tables or A Collection of Integral
Formulae, by Meyer Hirsch, Londres, 1823, 280 pp. (tradução da edição alemã).
14
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Seria J. Liouville (1809-1882) a fornecer a primeira resposta a esta questão, exibindo
em particular os primeiros exemplos de funções elementares sem primitiva elementar.
A “versão racional”do seu teorema (1833)16 afirma essencialmente o seguinte: se g(x, y)
e dy/dx são funções racionais das variáveis x, y, então uma sua primitiva é elementar se
e somente se for uma função racional de x, y somada com uma combinação linear de
logaritmos de funções racionais de x, y.
A partir daqui, Liouville estabeleceu critérios para classes de funções muito precisas.
Mencionemos um seu corolário particularmente elegante: se e a(x) e b(x) são funções racionais com b não constante, então a função g(x) = a(x)eb(x) tem uma primitiva elementar
se e somente se existir uma função racional R(x) tal que a(x) = R0 (x) + R(x)b0 (x).
[De modo a tornar mais evidente a relação deste corolário com o teorema de origem,
observe-se que a função y(x) = eb(x) satisfaz y 0 = b0 y, função racional de x e de y.]
O corolário evidencia que não é de se esperar que seja elementar, que seja “calculável
explicitamente”, uma primitiva de uma função elementar tão simples como a(x)eb(x) (a(x)
e b(x) racionais); para isso, como se vê, as funções a(x) e b(x) terão de estar relacionadas
entre si de uma forma muito particular.
Exemplifiquemos o uso deste corolário, mostrando que a função gaussiana g(x) = e−x

2

não admite uma primitiva elementar. Com efeito, no caso contrário, pelo corolário (com
a(x) = 1 e b(x) = −x2 ), existiria uma função racional, R(x) = P (x)/Q(x) (P, Q polinómios
em x, sem zeros em comum) de tal modo que
1 = R0 (x) − 2xR(x),
donde, usando a fórmula em (1),
(Q − P 0 + 2xP )Q = −P Q0 .

(4)

Se Q não for um polinómio constante, admitirá uma raiz x0 com determinada multiplicidade k; no lado esquerdo de (4), x0 é então uma raiz com multiplicidade pelo menos k,
mas no lado direito é uma raiz com multiplicidade k − 1, o que é impossı́vel. Consequentemente, Q(x) é constante; ou seja, R(x) é um polinómio. Mas, por simples comparação
de graus, vê-se que nenhum polinómio satisfaz 1 = R0 (x) − 2xR(x). Em conclusão, tal
função R(x) não pode existir, como se pretendia mostrar.
16

Na versão forte do teorema, de demonstração mais delicada, a expressão “função racional”aparece
substituı́da por “função algébrica”.
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A função gaussiana é o primeiro dos oito exemplos listados acima. Todos eles têm em
comum o facto de serem funções elementares que não admitem primitiva elementar.17 Para
se apreciar melhor a subtileza destas conclusões, observe-se que a função
primitiva elementar (é a derivada de

1
2

log x
x

admite uma

log2 x) mas que (demonstra-se) nenhuma função da

x
forma log
x−a com a 6= 0 admite primitiva elementar. Ou ainda, que nenhuma das funções
√
√
sin x e cos x admite primitiva elementar, o mesmo não sucedendo com o seu quociente
√
tan x.18

A “raridade”das funções com primitiva elementar pode ser mais objectivamente apreciada no seguinte teorema, devido a Chebyshev (1853): Dados a, b reais não nulos, e
racionais p, q, r com r 6= 0, a função xp (a + bxr )q tem primitiva elementar se e somente
se pelo menos um dos números (p + 1)/r, q, ou (p + 1)/r + q for um inteiro.
Nota. Este assunto é modernamente tratado no âmbito da álgebra diferencial. Em 1972, o matemático americano M. Rosenlicht (1924-1999) estabeleceu a primeira versão completamente
algébrica do teorema de Liouville, dando em particular um sentido absolutamente preciso à
noção de “função elementar”usada acima. Sem pretender explicar aqui o significado dos termos envolvidos, e a tı́tulo de informação, eis uma das formas que assume aquele teorema: Seja
K um corpo [de caracterı́stica zero] diferencial. Se F ∈ K e se uma sua primitiva está numa
extensão elementar de K, então existem u1 , . . . , un , v ∈ K, e constantes c1 , . . . , cn , tais que
P
u0
F = v 0 + ni=1 ci uii .
Em 1970, R. Risch, doutorando de Rosenlicht, construiu um algoritmo permitindo decidir
se uma dada função elementar admite uma primitiva elementar, e que permite encontrar
esta primitiva elementar, caso exista; a teoria envolve geometria algébrica e teoria de curvas
algébricas. A subsequente exploração das virtudes e limitações desse algoritmo esteve na base
dos modernos softwares dos quais o maple é um exemplo.
Os anos 70 viram também nascer a discussão sobre o problema de estender o teorema
de Liouville ao caso em que a função a primitivar inclui funções não elementares. Todo este
assunto é muito actual em áreas da Álgebra, Análise, programação e decibilidade.
17

E, no entanto, algumas delas desempenham
um papel notável em Matemática; por exemplo, as prip
2
mitivas das funções e−x , 1/ log x e
1 − sin2 x estão associadas respectivamente às Probabilidades e
Estatı́stica, à teoria de números (distribuição dos números primos) e à geometria (comprimento da elipse).
18
É a derivada da função elementar − √12 arctan(1 − h(x)) + 2 arctan(1 + h(x)) + log(tan x + 1 − h(x)) −
√
log(tan x + 1 + h(x)) (uf!), onde se abreviou h(x) = 2 tan x.
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5

Gnedenko
All models are wrong but some models are useful (G. Box, 1919)
A distribuição normal ou gaussiana usada em Probabilidades e em Estatı́stica é uma

(densidade de) distribuição de probabilidade analiticamente dada por

19

1
2
f (x) = √ e−x /2
2π

O seu surgimento está ligado aos nomes de R. Adrain, C. Gauss e P. Laplace, em trabalhos publicados cerca do ano 1810. Aos dois primeiros deve-se o reconhecimento de que
ela descreve a distribuição do erro de medida, enquanto que Laplace é particularmente
recordado pelo teorema do limite central, resultado fundamental segundo o qual as somas
amostrais, convenientemente normalizadas, tendem para a distribuição normal – mais precisamente, para uma sua primitiva F (x).20 Este teorema ajuda a compreender a razão
da omnipresença da distribuição gaussiana, se nos colocarmos na perspectiva de que as
quantidades observáveis do mundo real são médias ponderadas de um grande número de
factores aleatórios.
Modernamente, tem sido questionada a assunção abusiva do modelo gaussiano e seus
congéneres, nomeadamente em modelos de previsão climática e financeira. Por exemplo,
a medida financeira por excelência, o VaR (“Value at Risk”), assume a normalidade dos
retornos (Pt − Pt−1 )/Pt−1 ∼ log(Pt /Pt−1 ), onde Pt é o preço de um ı́ndice financeiro (como
o PSI20 ou o S&P500), algo que tem vindo a ser contestado particularmente depois do
falhanço da previsão da crise financeira de 2008; quando a unidade de tempo usada é o
dia, os retornos parecem exibir caudas mais “pesadas”, isto é, com decrescimento para
zero (quando t → +∞) mais lento do que o sugerido pelo modelo gaussiano.21
19

Aqui, normalizada de modo a ter média 0 e variância 1.
A qual, recorde-se da Secção precedente, não é “calculável explicitamente”.
21
Para mais detalhes, veja-se J. Buescu, “Casamentos e Outros Desencontros”, Gradiva, 2011, Cap. 17.
20
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O modelo gaussiano é o que em Estatı́stica se chama um modelo de cauda leve. Visto
2

que a exponencial f (x) ∼ e−x tende muito rapidamente para zero quando x é grande, a
probabilidade P [X > a] de uma variável aleatória X assumir valores grandes, superiores
a um determinado valor a, quantidade esta que é medida pela área situada abaixo do
gráfico de f no intervalo [a, +∞[, é muito pequena. Neste modelo, tratar-se-á de um
acontecimento muito raro; valores amostrais que se situem na cauda desta distribuição,
muito afastados do valor médio do modelo “ajustado”, são desprezados.

a
A tracejado: P [X > a]

Ora, a inferência estatı́stica sobre eventos raros, que não ocorrem com muita frequência,
é justamente deduzida a partir daquelas observações que são extremas, nalgum sentido –
a partir daqueles valores que se situam na cauda da distribuição. Por exemplo, tendo
em conta relações de custo e segurança, um engenheiro pode querer construir um dique
com uma altura tal que só “muito raramente”(digamos, de 50 em 50 anos, em média)
veja ameaçada a sua estrutura face a calamidades associadas, ou um arranha-céus que
permaneça intacto perante um “terramoto de 100 anos”. Para isso, torna-se necessário
conhecer as distribuições de onda máxima ou de incidência sı́smica máxima.
Na prática, os métodos estatı́sticos obrigam a fazer uma escolha a priori sobre o decaimento mais apropriado para a função de densidade de probabilidade subjacente ao problema: decaimento de tipo exponencial, polinomial ou caudas curtas que possivelmente se
anulem a partir de dado ponto.
Estes métodos estatı́sticos são suportados pela teoria de valores extremos (EVT, na
sigla de origem anglófona), a qual por sua vez assenta num teorema obtido em 1943
pelo matemático russo B. Gnedenko (1912-1995).22 Este teorema desempenha um papel
análogo ao teorema do limite central para as médias amostrais; essencialmente, estabelece que o máximo amostral, convenientemente normalizado, converge para uma de três
22

Versões anteriores deste teorema foram estabelecidas na década de 20 por Fréchet, Fisher e Tippett.
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distribuições possı́veis, nomeadamente:
α

e−1/x

(x > 0),

α

e−1/(−x)

(x < 0),

ou

e−1/e

x

(x ∈ R),

respectivamente as funções de distribuição de Fréchet, Weibull e Gumbel (onde α > é um
parâmetro real positivo).

Comparação dos gráficos da f.d.p. gaussiana (ϕ) e da f.d.p. de Gumbel (f )

Estas distribuições de cauda mais pesada, detectadas pelo teorema de Gnedenko, fornecem indicações de modelos que são o ponto de partida para o uso de testes estatı́sticos
incidindo sobre a cauda da distribuição subjacente, com base em amostragens. A abordagem EVT veio assim dar resposta ao problema de “domesticar”os acontecimentos raros.
Nota. As técnicas de inferência estatı́stica de eventos raros suportadas em EVT são um assunto
em pleno florescimento, quer do ponto de vista teórico quer nas suas aplicações. Um importante
contributo recente (Balkema - de Haan - Pickands III, 1974/75) foi o estabelecimento de uma
ı́ntima relação entre o domı́nio de atracção de uma dada distribuição de probabilidade F
(isto é, a convergência de máximos amostrais associados à distribuição subjacente F para
uma distribuição de Fréchet, Weibull ou Gumbel) e a “proximidade”que a cauda de F deve
exibir relativamente a uma das distribuições Pareto, Beta ou Exponencial, respectivamente.
Em particular, isto reforça a ideia de que em certos contextos os acontecimentos extremos,
embora improváveis por hipótese, são mais frequentes do que seria de esperar com o modelo
gaussiano.

6

Weierstrass
Je me détourne avec horreur et effroi de cette plaie lamentable des fonctions
continues qui n’ont pas de dérivées (Ch. Hermite, 1893)
14

Até meados do século XIX, era crença corrente na comunidade matemática que uma
função contı́nua poderia não ser diferenciável mas apenas num “pequeno”conjunto de
pontos23 ; essa parece ter sido a opinião, por exemplo, de C. Gauss (1777-1855). Já em 1861
B. Riemann avançara a ideia de que esse poderia não ser o caso, mas caberia ao alemão
K. Weierstrass (1815-1897) a construção da primeira função “patológica”em Análise –
nomeadamente, exibiu em 1872 o primeiro exemplo de uma função contı́nua em R sem
derivada em ponto algum.
Trata-se de uma função f : R → R construı́da a partir de uma passagem ao limite,
uma soma infinita:
f (x) =

1
1
1
1
cos(2x) + ( )2 cos(22 x) + ( )3 cos(23 x) + · · · + ( )n cos(2n x) + · · ·
2
2
2
2

Não é difı́cil mostrar que o limite acima de facto existe, e que a função assim definida é
efectivamente contı́nua em R. A verificação de que f não é diferenciável em nenhum ponto
do seu domı́nio é no entanto trabalhosa.24

25

Eis uma representação gráfica de uma aproximação da função f .

23
Isto é verdade para uma classe vasta de funções contı́nuas – por exemplo, para as funções que satisfazem
uma desigualdade da forma |f (x) − f (y)| 6 C|x − y| para todo x, y; estas funções, ditas Lipschitzianas,
são efectivamente deriváveis em “quase todos os pontos”do seu domı́nio (o conjunto dos pontos onde uma
tal função não é derivável tem medida nula).
P
24
n
n
Como viria a observar G.H. Hardy em 1916, qualquer série dada por f (x) = ∞
n=1 a cos(b x) poderia
ter sido usada, desde que a ∈]0, 1[, b > 1 e ab > 1. Além disso, no caso em que ab = 1 (é o caso do exemplo
acima, onde a = 1/2 e b = 2) tal função é Hölderiana (de expoente α ∈]0, 1[ arbitrário); ou seja, satisfaz
uma desigualdade do tipo |f (x) − f (y)| 6 C|x − y|α para todo x, y. Este facto é notável, por comparação
com a propriedade das funções Lipschitzianas mencionada na nota precedente.
25
No seu trabalho de 1872, Weierstrass supôs, de maneira mais restritiva, que ab > 1 + 3π/2 e que b é
um inteiro ı́mpar. Mostrou que, nessa altura, não existe sequer derivada infinita em qualquer ponto; mais
precisamente, dado x é possı́vel encontrar duas sucessões (xn ) e (yn ) convergentes para x de tal modo que
lim(f (xn ) − f (x))/(xn − x) < lim(f (yn ) − f (x))/(yn − x).
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À medida que o número de termos somados aumenta, observa-se o aparecimento de “picos”no gráfico da função.

A função de Weierstrass poderá talvez ser vista como um dos primeiros objectos fractais
que foi estudado, embora este termo só venha a ser usado muito mais tarde:

Com base na representação gráfica (aproximada) da função de Weierstrass, não é surpreendente que o conjunto das funções patológicas (funções contı́nuas nunca diferenciáveis)
seja abundante; podemos imaginar o gráfico de uma qualquer função contı́nua g ser aproximado por uma função patológica que, sem se afastar muito de g, oscile indefinidamente
em torno do gráfico de g
O que pode ser inesperado é o facto de estas patologias serem na verdade uma “regra”no espaço das funções contı́nuas. Mais precisamente, é possı́vel definir uma probabilidade “canónica”(chamada medida de Wiener) no espaço das funções contı́nuas, sucedendo
16

que tem probabilidade zero o espaço das funções não patológicas (funções contı́nuas com
derivada em pelo menos um ponto). Neste sentido muito preciso, as funções do nosso diaa-dia, incluindo as funções elementares mencionadas na Secção 4, são uma pequenı́ssima
“excepção”no espaço de todas as funções contı́nuas.
Nota. Existem outras formas de caracterizar a abundância de funções patológicas. Uma delas
recorre à noção de conjunto magro.26 Por exemplo, demonstra-se que o conjunto dos números
racionais é magro em R, mas que o conjunto dos irracionais não o é. Do mesmo modo, não é
magro o conjunto das funções patológicas, mas o seu complementar é-o; em regra, portanto,
uma função é efectivamente patológica.
O século XX viu nascer um ramo fundamental da Matemática, a Análise Funcional, cujo
assunto de base é o estudo das propriedades de diversos espaços formados por funções.

7

Conclusão

Números que não são fracções, polinómios não resolúveis por radicais, funções nunca diferenciáveis, funções elementares sem primitiva elementar e o uso da distribuição gaussiana
questionada - cinco exemplos de paradigmas que foram alterados na evolução do conhecimento cientı́fico, cinco ilustrações de casos excepcionais que deixaram de o ser, num
determinado contexto.
É tentador extrapolar esta ideia para o nosso quotidiano e a nossa vida em sociedade:
a ideia de que genericamente as regras devem deixar espaço para eventuais excepções pois, quem sabe?, não virão estas a revelar a sua omnipresença, iluminando e relativizando
o papel das primeiras.
Os cisnes negros de Popper podem surgir ao virar da esquina – e aparecer em bandos.

26
A tı́tulo de informação, um subconjunto de R diz-se magro em R se estiver contido numa união
numerável de conjuntos fechados sem pontos interiores.
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