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R,esumo

Neste tias)a]]lo, ]nvest.igam-se as Oligells da teor'ia clãs á.lgeb!,as colll divisão, hoje de im
portância. central na álgebia abstrata.. UITla vez que as contribuições de alguíls autores tais
corno W. R. Halllilton, B. Peirce e J. H. M. Weddeibuin já foram estudadas por clivelsos
pesquisadores, concentra.mos nossa ate]]ção na flguia e elos estudos de L. E. Dickson, cine foi
o responsável pelas plinieiras construções cle exetllplos rlaais gerais e. coilao descobrimos. foi
o introdutor' de algumas das idéias funda.mentais da. área..

Abstract

11] tais woik x\.c stucl.y the oiigitls of the t.heoly of Di\,ision .Àlgebras w-]]icL] is todas of celltla.]
ilaapoitailcc in ZLbstia.ct algebi'a. Siilce the contlibuLions of some anel:toisjil<e \v. R. Hamilton.
13. Peirce a.lld .J. H. N'l. \À/ecldeibuln weie studied by sovela.l olhei' authors. wc concentrate our
attention on the flgul'e and wotk of L. E. Dickson, wJlo was iesponsible fot' the constiuctlon
of the fitst general examples and, as we cliscoverecl. lle wa.s tlle peJ'son who introduced some
of the fundamerJta] i(]eas ir} that área.
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Introdução

Este ti'atalho tem por objetivo estudar as colltribuições cle Leonard Eugene Dickson
à teor'ia das álgebias coJn divisa.o.

A prjmeiia áigebia cona divisão (cine não ó corpo) descoberta foi a álgebra (los
(luatéinios reais, cuja tábua de multiplicação foi apteser)fada poi' W;illiam R,. Hamilton.
Apega!' da existência., na liteiatuia, cle cor)trovéisla.s a respeito do a.utot desta. clescol)el'ta

lpois Gauss a llavia. obti(lo implicit-alnente em ISl!)l, é indiscut.íxel cine foi Hanailton cluelíl
percebeu a ir)[po[tância. dos (luar.é] raios, apresentando sua. tábua de multiplicação com o cla.io
objetivo dc cleterininar unia. álgebt'a com clivisào. Na t'ealiclacle. ele cltieria. ctiai uma teoria
análoga à.(ruela. aos complexos. cine permitia trabalhei com vet.odes ilo plano, para. tiaballJa.r
cona \etoies ]lo es])aço e ciial villa. liilguageín matemá.rica apropriada. })aia o desenvolvimento
cla. dillâmica. Elitista.nto: a n)otix,açã-o e as feLialllent.as necessá.rias pata o desenvolvinlellto
clãs á.lgebras flrljtas com divisão apaieceiana a])cala.s a.lguin tempo depois com a teoria cle
tllattizes. cle liúnleios hipetcompJexos e de iepi'esentações de grupos ílrlitos. De acotclo com
.Josepll H- l\l. \\'eclderbuin. as mat.dizes também foram introduzidas ])or Hanlilton, em 18.53.
eilaboia o iloirle nzaf7'zz terllla sido dado poi .'\ithui (.laylelb', que foi (lêem desenvolveu seus
caictllos.

No flm (lo sécltlo dczenove; Berljamil] Peircc est.enclcL] a t.eoila de núinei'os hi])et
complexos à teoria gei'a] (]e á.]ge])ias ]ineaies. No seu tta.ba.lllo [vlr?cal' H.ssocia/íue J/geó/.rzs
intlocluziu os irlaportaiites conceitos de clenaetltos á(/enzJJO/erzíes e i?/://}o/erz/e.s e invest.içou os
possa\reis tipos de a.]gebras blue tema, no naáxiino, seis elcnieilt.os na base. A pai'tir deste
ilaollaeílto, os estudos acerca do a.ssunto tomara.nl iunlos ascencleiltes. culnlinanclo com o te-
oieilaa cle est.}tituta apresei]tado ])o] \\:eddeibutJ]. en] 1907, ilo tia.l)alho IX/V'KSj: as algel)ias
slnll)lcs sã.o. ilit tealicla.cle. lalati'lzes sol)t'e a.loel)L'a.s cona clip,isã.o. Este l.esultaclo fez colha (lue as
llgel)Jas cona rlivisã.o se toi'nassella urll tópico de i'eleva,iate itnpoitã.n(. ia. (lenta'o da. l aatell)ética.

En} lç)06: Di(ksoíl iiltlocluziti as á;lgeblil.s (íclicas: cine. llistoiicalllelate. foi'a.m dc
gtancle ililpol't.â.ncia., ])ois l)elJ'tlil.itarll a coJlstiução de llo\os exeil)pios. Elas fotalJ) tã.o futl-
dat lcntais l)aia. o clesen\olx.'in]ei]to destt] teoria (lue nlelecelam a. detlonainaçâo cle rí/.l/(ór'a.s r/(
/)/l(Á..se?z: anciã l)oi \.\.rcdcleibu]i) eJ]] l\VE.il. L.rsanrlo o coxlrelto íic álgel)tas çt cllcas: Di(lçsoit

\.



InrKODUÇ.\o

const.ruiu o pritaaeiio exemplo de á.lgebia. finita com (divisão (le dillleilsão difelettte cle (Jua.tto
e o aplcselltou no seu lítio 4/geZ,/as a??(/ f/?cír' ,4i'z://27nez7cs ilee91), en] ]ç)23

A I'x]ii-letra algel)Ja. co]]] divisão cle diluensão dezesse]s foi ai)]csentada. pol Fiam(esmo
Cecioni, etn 1923, ]lo seu tlaba.!ho Sopé'a z112 ZÍ/)o (/í .4/geór'c pr'íue d í/ilu/.s07'?l de//o zero

(ICEijl. Suas idéias folanl estendida.s pol Dickson em 12401. 12.Síl e l26íl, cine dose:.volveu
as feilallientas necessárias pala a. foral-tuiação clo conceito dc p7'0dzéZo cru;ado, intiocluzldo
pot Emiily Noether, em 1929.

Na segunda meta.de da década. cle 1920, a teoria de álgebras llneracs tomou-se tã.o
illl])Oltante cine seus resultados l)a.ssala.m a ser apresentados em livros. O ptinleiio a. fulgir
foi Cor/u21 .V?z17ze7'?lcí e H/gebl'e (ISZAI) de Gaeta.no Scotza, eln 1921, seguido por H/geó/'as rzrzíl

l/zeír /l7'í//277?,eiícs c.it.acto a(ima, oildc Dickson dedicou lma capa'tolo inteii'o e dois apêndi(.es
ao estucto de á.lgebras cor]] divisa.o. Este tl'aballao foi ampliado pala o livJ,o Á/geZ}7'ez2 tí71,d

f/z,re .Za/z/clzfA,eo/'Íc (l2S31), que Dickson publicou er]] 1927, apenas no idioma alen.ão. comi
ulr} gtancle impacto na atava escola alemã cle Gõttingen lcujos membros roíam graíldes res-
ponsáveis pelo desenvolvimento clest.a teoria.). Nesta época, Tl]. Skolem tomou corlhecimento
deste ttaballlo e publicou unia. pe(lueila Jllonogra$a (ISKI) sobre álgebras a.ssociativas, onde
a.p:esentou uma p:ilileira. versão do lloje conllecido como teorema de Skolem Noethel (5.5).

.'\ década cle lç)30 foi a nazis atiça, no blue diz respeit.o à pesquisa. (le álgebras com
divisão, tanto nos Estados LFniclos (luant.o na .4[enlanha: c, l)OI Isso, é ate cllarJlacla. pol
alguns autores. de pera'r)(/o dc atiro. De un] ]a(]o clo Oceaiao Alia.ntico, tí]]ha.]llos Dickson e
talaabéíJI .Abiallam A. Albcit, quc clesen .,olveu a teoria get'a.l cle coi'pos de decomposição e
lelaçõcs nullléricas eilti'e as vál'ias dimensões dos centralizadores das á]gebias. Do outro ]a.clo.
ciri especial em Gõttingen, o iLltercsse poi este assunto clava-se por causa. do desenvolvimento
cla teoria cle representa.ções de gl'upos. cujas idéias de sinlilaridade e ii'reclutibiliclade eram
basta.]lte iii)portant.es. O grande salto en] cliieçâ.o à teoria. moderna de áigebia foi dado
por Nocthel, (lualldo estendeu o estLldo de temi'esentações pot inatiizes ao cle módulos e
tiansfol't)tacões linda!'es e cujos passos foi'a.nl seguidos pot jo\,eils aLgel)l.iscas cle Gõt.tilagen,
i31cluindo R. Brauei, i. Schul' e E. /\itin

Nos anos seguintes, as ])esquilas sobre álgebras cor]] (It\fisco nao ])ararana (le ciesceí
c. hoje, coi]stit.uei]] um ]anlo íliuito piomissoi da matemática

No presente estudo: iniciam-teTlt.e fazenaos uma explanação sobre os pi'il-neilos tlaba
lhos anel'ca Giesta assunto, incluindo o a,ltigo Olz /7y/yc?l'co?r?./)/e2: ./X''ülrzóc/..s cle .Joseph H. A,'t.
\vecl(lei bui'n l baseado eni IP.X41), (]ue foi o pi illle:iLO a a.])reseilt.at' unia. temi'ia nazis bnelal soft'e
a est.tutuia das álgeblas

EL[a seguida. sitr]a.i)]os Dicksoit ]la ]listútia. da llaat.etilá.rica dos Estados [.Inícios í'

cla. TJilivelsidade cle (lliicago. (la.nulo ullla. icléia (le sua inipolt ãi)(-ia l)aia. a. temi'ia. da. álgel)ia
a.bstiatn.. .À l)a.ltii (lat'. estlidanlos (letalllada llei)t.e seus baba.lllos sol)i'e álgel)]as co]]] divisão
OJlde dest.ara.lhos os s('.guinrt's t.épicos



. Definições axiomáticas: têm i11tcio ejli 1901 llSil) e continua. com publica.çC)es f:]
i003(IS21 e IS31) e]90-3(j1031): onde (lesa,aca.mos a cleflniçã.o de álgel)ia. linda.l associ-
ativa a.piesentada. e]]] l$:3jl

. Teoremas de Wedderburn e Dickson sobre alléis finitos com divisão
publicados. en] 1905, en] IX'VE]l e l] 191, J'espectivanleiltel

sao

e Álgebras Cíclicas: apt'ementa., pela. pl'jinelra vez, a definição em 1905 1906, nula
aósfracZ do \.olurne doze do AJ\'lS Btz//eZllri, e publica, ern detalhes. seus estudos en]
1914 (I[S41). Enl 1923 (leosl), Dic.]çson rnosti'a o primeiro exelllpLo de álgebia com
divisão cle di] tensão maior cine quatro ((lue é uma álgebra cíclica);

e .&lgebras cle Cayley-l)ickson: prln]elt'as idéias en] 1906 (j1221) e pi'itneii'o exemplo

e Quatéi'feios generalizados e a aritmética dos quatérnios: pi'inteiros estudos sã.o

ap:ementa.(tos em 1914 (jlsel) e continuam com publicações em 1919 (l20SI), em 1921
(j21SI e 12201) een] 1924 (IP3SI); ' '

. Ordens maximais de uma álgebra: a.f)resenha o conceit.o eni ]924 (12331), eml)Ola
lido (le nel-illuila rlolile es])ecoa.l;

e Produtos Cruzados: ])rilneii'as ic]éias amai'icem eíT] ]926 (12401) fi os estudos ])Fosse

guem coill a apJesentaÇào (le trai)a.lhos ei]] t02r(l2-s31), ides(les71 e]930 (leõ7ll.

Nossa rnetoclologia cle trai)alho consistiu em l)uscar, nas fontes plimáiias, a. origem
elas ideia.s e ex])]icitat. com precisão, (luar(]o, coilao e onde estas idéias apaieceiarrl. Neste
sentido, seguimos a n)etodologia. usual em llistória da matemática: corno a. em])t'Grada pot'
pesquisa.deles ta.is como A. .Anlitsui' eJn IAXtil, A. Bi'igaglia ena IBC; [l e IBGPI. A. Bi'iga.giba
e P. l\'laini]]o]]e en] lüi\'il, 'Í'. HawkiiJS en] IHAW'l, ]<. Pars]la] em IP.'\ll, IP/\21, IP;ASI, IP/\41
ejP.'\5jeB.r,.va.ndei \vaeide1lemjW:41jej\VA21. ' - ' - '



vlll
INTKODUÇ:AO



Lista de Notações para as Obras de
Dickson

{

2

.'\JN'l: .'\jlici ican Jouina.l of l\.{atliemat ics.

.Ahl: Atlnals of Mathematics.

A[\.]]\,]: A nleticait h']athemat.ica] Monthly.

.A ih.IS: .Ameiica.n .»lathema.tical Society.

Clip.IP: (I'il'colo (!el Nlatel-rlatica. cli Paleimo

[).JF\']: ])u]çe ]\]a.t]aelnatica] Joulna!

DNl\,': Deutschen Nlath. Velein.

(;N: Nachrichten voi] der GesellscJlaft det W/issenchaften zu Gõttingeí]

LÀ'lS: l,oncloíJ Nlatiaematica.l Societ).'.

[\[A: ]\La.tFiematica] Ailna]s.

l\ll\.[: fx,{cssetlger of N]at.hei-natics.

l\lÀ,IP: ft,lontlll). Nlathelllatical anel Ph),sics.

N:'\S: Nat.tonal .\caclen)). of Sciclace of US.à

N'\:l\.IS: New \oi 1{ f\,laT.llema.Liga.l Societl>;.

Q.Ji\i: Qua.]t.el]), .]outnal of Fure anel :'\])plic(l À;lathclllatics.

Q.Ji\iO: (2uaitcll). .JouiiJal oÍ i\.latJlcl a.[.ics of O\foice

3

4

5.

6

7

8

9

}2

13

L4

16



LIST.À OE :VOI.\ÇOES P.\R.A. .4S OBR..4S DE DICI<SON



Capítu[o ].

Os Primeiros Estudos

1.1 Tntrnd 1 1 íãn
xx4 v n. \-r \.-H. q.A :s- «.q-v

A teoria de álgebias, que possui uin caláter abstiato por estar distante clãs aplicações
físicas inleclia.ta.s ou das illter])tetações geométricas, é dotada. cle uma est.!utut'a lógico-
cledutiva, oilcle uJ-n grande núlllelo de teoremas é deduzido dc un] pecluello coiJ.junto cle
axiotlaas. (.lolno esta. abstiação se detl colrlo conseqiiência do estudo dos t:tt]metos com])nexos,
váRIos lernl)tai rtpi(!aJilente a história clo seu clesenvolviJlleí)to.

En) sua ,'ll's Mag7za, cle 1545, Girolamo Cardas (1501-15761 considerou o ploblenla
de dividia um segmerlto cle compiimerlto 10 em duas partes cujo produto é 40. Isto levou à
e(luação /2 -- 10= + 40, cujas soluções são r :: 5 t v' 15. Para Claictan, assim como para
seus contempolâiJeos, o símbolo v--15 não possuía significado. Entretanto, observou cine

dcilartdo de la,do «.s toro\trás n\evttai.s enunlutdns e n\'u,ILiplican.{lo 3 -F
po/' 5 -- v'--15 oófánz.-se 25 -- j--lS) qüe é 40."

' R

Problemas corllo este, eventualmente, res]]ltan] en] equações do segurado gla.u (lue legar)) a
l aízes de llúmeios rlegativos. Porém, Isto não causava. preoctlpação: considerava-se, apenas.
(lue o problema. inicial nã.o possuía solução.

Esta. visão coilleçou a nluclat com o estudo das e(]uações de terceiro grau: e]]] sua
.4/geó?'a. cle 1.372. safa.el Bois)belli(1326 1572) a.T)ficou a. já coilhecicla. íóiínula. para. tcsolvei
c(]ua.ções do terceiro gta-u a. .t3 = 15.c+4 e ol)teve conho raiz .l: = ]e+ v/-- 12])!+(2-- v''-- 12])+
oil(le apaiccenl raízes cluadt a.das cle rlúmeros negativos. Enl;iet.a.nto. \,eiiflca. se clip-etaJlleílte
(luf: .z: = 1 ó urna. solução e un] cálculo simples nlosti'a (lue --2 + yq c --2 \,/3 são as outras
]ai zes. Ou se.ja.: t.o(las a.s soluções desta. e(luaçã.o sã.o leais. Isto levou Bot)lbelli a tentei
rrr/(r//rz?. co]]] laj zes cle nún elos ilcga.tidos. nleslllo consta(.ia.nulo as se]]] sellti(lo. Pata, isto.

3



OS PRINIEIROS ESTUDOS

F'iguJa 1.1: Willian R. Hamilton

a,ssumiu que as regras das operações (comutativa, associativa, etc) eram as mesmas que se
tinhan] para números leais. Logo: expressões como v-- l eram impossíveis, mas nã.o inúteis
e valia a pella trabalhar com ela.s

A pa.itir dest.e momento: o estudo dos números complexos foi desenvolvenclc-se giacla-
tivamente, embora houvesse muitas dúvidas quanto à sua legitimidade. O próprio Leonhard
Eulei (1707 1783), que obteve muitos resultados nesta teoria, escreveu a seu respeito na sua
À/geóra, de 1770:

destes llúríleros só po(lemos CLPrmar que não são zelo, nem maiores do que
zero, nem 'nlellores (lo que zero, o qKe necessária,ntente os faz ilnctgirtários o'll
t'm,posstuets.

As muitas dúvidas ligadas à validade dos números complexos permaneceram até (lue apa-
recesse sua represent.ação gráfica como velares, ou pontos cle um plano. dada poi raspar
W/esses (1745-18]8) em 1797, Jean Robert Argand (1768 1822) em 1813, e, finalmerlte, pol
.Johann Cara Friectiich Gauss j1777-185õ) em 1832.

Foi neste período cle intensa atividacle, na clireção crescente da teoria de álgebras, que
começaram a aparecem os trabalhos do not.ável matemático irlandês William Rowan Hamilton
jt80s-lsd ), cujas pescluisas culininaiam com a descoberta dos (luatérnios. em 1843.

1.2 A Descoberta dos Quatérnios por .fíamilton

Pa.ra. nlelhoi col:npieerlclei o processo hlstolico (]uc levou a. introdução cla. abstlação
na teoria. cle álgebias. clalenlos uma !á.picla visão cla situaçã.o cla. lílatenlática na lilglatelra.:



1.2 A DEscoBERT.\ DOS Qt,r.4TERNIOS POR. HAixlILTON 5

ilo começo clo século XIX. cJue sela. (le fundamelltal inlpottâ.meia. pa.ia- o surgimento desta
teoria.

Na Ingla.Leira.. esta ciência. tiílha. se isola.do do lesto do nlullclo. (iescle a. época cla
controvérsia enfie lsaac Nevvton ( 1642-1727) e Gott.fried Wilhelm Leibniz (1646-1716) pela
clescobetta do cálculo. Entre outras coisas, os matemáticos ingleses continuavan] a usar a
notação de Newton, muito mais obscura do que a. de Leibniz.

Em 18]5, vários matemáticos da Universidade de Cambrldge, como Charles Bab-
bage (1792-1871), George Peacock (1791-1858) e John Herschel (1792-1878), fulJdaiana a
.4rza/Z/ífca/ Sociefy, cuja finalidade imediata era ieforl-notar o ensino e as dotações do cálculo.
Entretanto, sua conta-ibuição fundamenta.] foi repensar e discutia os funda.mentes cla álgebia.
Em 1830, Peacock publicou seu 7}'eaf7lse r91z ,4/geóra, quanc]o tentou dar a. esta discii)fina
uma estrutura lógica compatível àquela, da.cla à geometria, nos E/e7nez2.[o.s c]e Euc]ic]es. Esta
obra, ampliada para. dois volumes em 1845, mal'cou o início do pensamento axiornático em
álgebra. No primeiro volume, Peacock exibiu as leis fulldamentais da aritmética tl'atalhando
apenas com núJneios e atando aos símbolos + e -- seu sigíliílcado Olclinálio. .Já no segun(lo
x,olume, clesenx'olveu uma d/geóra s]linbó/?,ca e as ]llesnlas regras foram aplicadas a. símbolos
sem conteúdo especíãco.

Os estudos (lue consideram a teoria de álgebras como lmla ciêltcia de símbolos, com
suas leis de colalbinações, taml)éin foram considerados por ARBusto de Nloiga.n lt80õ-lS7il,
que escievell vários antigos sobre a. estrutura. (!e áigebl-a. Em seu 7 gr9rzo?n.eÍry ür2(/ Dozíb/c
.4/geZ)7'a. de 1849. os símbolos nã.o têm signo:nlcaclo preestal)elecidol

Foi deste período que Hamilton deu a ftmda.mentação definitiva dos rlúmeros com-
plexos como pal'es oidenaclos de rJúmeios leais, tal como é apresentada atua1lnente: a.filmou,
eni seu C'onJ?lgafe F7zrzcfiorzs arz(/ on A/geb7a as í/le Sele lce o/ r)uz'e Time. de 1837, blue um
número complexo a +bí rJão é uma soma. genuína iio mesmo sentido cine 2+3. O uso clo silaal
de "mais" é um acidente históiíco e bz nã,o pode sel soma.do a a. O ntiillero corlaplexo a. + bí
dada mais é que um pal ordenado la,bl de 1lúnleios reais. /\ peculialjdade cine í ou v-:-l
introduz nas operações, com ntlmeios conapiexos, é incoipoiada poi Hanailton, nas definições
clãs operações com os pa.tes OI'clenaclos. l)aí, se a -t ó{ e c + di são dois nlímeros coillplexos,

('', ÓI :E (c, ./) b t al,
ente.o

1«./)) -(c.(/) = lac Z>(/:a(/+bcl,

(«. b)

( . . ./)
tlc + b({ bc -- a(l

C2 + (/2 ' C2 + r/2

] .\ expressão rí/ge/)prl r/tx/)/rl signiHt'a álgebi'a. dos nLlillelos coilaplexos. encluant.o club» rí/gt://7'rz .slll?.///í.s slgllirica
]lú111el'os negar !\;os
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As proptieclades usuais a.ssociat.i\-a, coiTlutativa e distributiva podem agora sei de-
cluziclas. Com esta visão dos rlúlneros comi)lexos, ilã.o apenas eles esta.o fundamentados nos
ntlnleros i'edis. mias o niistéi'io que a expi'estão \./--l I'epl'esenta\ra até este momento tinha.
então, desaparecido. Incidentalmente em 1837, numa carta, Gauss observou a Wolfgang
Bolyai que, em 1831, já havia tido esta noção de pares ordenados. Mas foi a publicação
de Hamilton que deu, ao mundo matemático, o conceito de números complexos como pares
OI den idos de números reais.

A noção de um vedor, isto é, um segmento de teta direcionado que pode representar
a magnitude e direção de uma força, uma velocidade ou uma aceleração foi aparecendo.
gradativamente, na matemática. O filósofo grego Aristóteles já sabia que as loiças podem
ser representadas por velares e que a ação combinada de duas forças pode sei obtida pelo que
é comumeílte conhecido como a ]e] do paralelogramo: a diagonal do paralelogramo formado
pelos vetores a e b dá a ma.gnitude e a dileção da força. resultante. Simon Stevin empregou a
lei do paralelogramo em problemas de estática, enquanto que Galileo afirmou explicitamente
a lei

Após a representação geométrica elos números complexos, apleseTltada poi Wesse],
:\rgand e Ga.uss; te!-se tornado mais familiar para os matemáticos. eles perceberam blue os
núllleros complexos podiam sei usados para repiesentaJ forças no plano. Por exemplo, se
dois vetotes são representados por 3 +2{ e 2 +4{, então a soma deles, 5 + 6ã, representa a soma.
destes vetoies pela lei do paralelogramo. Na realidade, o números complexos oferecem uma
álgebia pala iepiesentar vetoies, no plano, cine peinLite carabina-los entre si. Entretanto, a
utiJiclade dos números complexos é limitada: se várias loiças agem num corpo, estas forças
podem não estai no mesmo plano. Para trata-las algebricamente, é necessário obter uma
álgebra tridimensional análoga à dos números complexos. Poder-se-iam usei as coordena-
das cartesianos ordinárias (z,y, z) de uJn ponto para representar o vedor cla origem até o
pontos entretanto, não existiriam operações entre as triplas de números que representassem
as operações cona os vetores, que, assim colllo no caso dos números complexos, deveriam
incluir a actição; a subtração, a multiplicação e a divisão, assim COlmO deveriam obedecer
às leis usuais a.ssociativa, comutativa. e ctistributiva. Os matemáticos passaram então a
procurar pelos números como/e/os Z7'{(/í7nen.siorzaÍs e sua áigebra.

'\A,íesse], Gauss, Setvois, Mõbius e Duelos trabalharam neste problema. Gauss es
deveu, em 1819; uma pecluena nota, não publicada, sobre transformações de espaços. Ele
pensou nos números complexos como cleslocametlt.os: a -.f b{ eia. o deslocamento cle a tmida-
des. ao ]orago cle uma (titeção fixada, seguido pot uln deslocamento de b unidades, na. cliieção
perpencticulai. Então tentou construir uma álgebia tildimensiona.l, na (IRAI a teiceiia COiTi-
ponente iepiesentatia ulli deslocamento, numa diieção perpencliculai ao plano cle a + bvl.

C;auss ol)teve unia algebia não coEnutativa, o (lue não era. a algebia efetivanleilt.e procurada
pelos físicos. :Aliada.; pelo {a.to cle club não publicou este trabalho. seus resultados tix/eram
pouca influencia í)esta teoria.



1.2 A DESCOBERTA DOS QU.4TÉRNIOS POR H.4h,IILTON /'

:À c]iaçào de un] espaço a.tlá.logo ao dos núilaelos coill])lixos clexe-se a \.V'illiam R..
[la.mi]ton (lue. assilla como Newt.OJ-i: ela. t.ão hora nla.tenlá.t.ico (luailt.o físico. Hanailtoii foi

villa cliailça piodlgio: aos t.tés anos cle iclacle lia peifeitamellte inglês e jó. ]la.via. apren(lido
os íuilda.rlaentos cla aiit.naétical a.os quatro. aprendeu geogia.fiel aos cinco, sabia latiir) e
]aeblaico; até os dez anos de idade apiencleu italiano, fra.ncês, árabe, sânscrito, poisa, caldeu
e valias !ítlguas Olient.ais. Aos doze, iiateiessou-se pol ma.t.emática. Nesta época, estudou
a, H/geóra Unáz,'e7'sa/ás de Newton e; antes elos dezessete, estudou o monumental /Vecarzágue
C'é/e.sle de Laplace, onde encor]trou um erro en] 1822. Entoou, em 1823, para o TrizíZy
C'o//ege em Dublin, cujo desempeitilo foi brilhante. Fez importantes contribuições à física e
à astronomia. Seu naaioi trabalho matemático foi a descoberta dos ciuatérnios, cu.la forma
fina! foi apJesentacla em Lecfures or7 (2uaZernzloz2.s, enl 1853 e nos dois volumes E'/emenZs o./
Q71aíel'?zFlozz.s, cle 1866, publicados após sua rllorte.

A noção exala. elos números complexos, tida poi Ha.n]iltoi], ])ermitiu que ele pensasse
mais claramente soft'e o problema de enconti'ai' uma álgebra tridimensional, análoga à dos
complexos, para leptesentar vetores no espaço. Clamo tudo sobre ntlllleios, que era conhecido
até a(]uele ll-iolllento, passava pela plo])rie(!ade comutativa da Jaau]tip]icação, ela ilatuia] (lue
fianailton acreditasse que a no'ça álgebia fosse comutativa e cine tanibénl possuísse as outras
pior)t'ieclades dos ]] imeios leais e elos complexos. Após vá.i'ios anos cle pesquisa. observou club
a. nova álgebta. clevelia ser quadi'iclinlensional e não podem'ia sei collaLjta.t.iva, obt.eliclo ente.o
os (!tia.t.ér]a]os en] ]843.

Nttn)a. cai'ta escrita a. seu filho, 22 anos após a. descai)efta: relat.ou a excitação da(luelc
naomento:

"/Vas no d a /6 do mesmo nzc;s joutubro de 184SI qzte e7'a tina segunda.
jeil'cl e diü de reunião do Conselho dct Recai Socieda.de da, ll-pari(lü eu La üvt-

(/an(/o /)ü/'a pariácí79ai' e prcs{(//r; la reuniãol e s a lr ãe íz?tdaua corz7.igo, ao /orago
(lo Ro'yal Canta!, c e i\bol'a ela fü\asse caiu,igo ocasiona.lli\el-tt.e, \lma corrente
s-u,bjacerlte de pulsar-tel'tl,o estuuu acorttecel-t(lo l\cl trtilLla,a íterttc, ({uc $natln.er\te
{,eue tltü re$t l.lado, cuja ilnl)at'tancia seno. .tn.ediataTitettte. Pal'ecett coIRo se tl n
c-tlcu-i.to el.él,i'ico t-tuesse se fech.a(lol c saltos \nl\ü .Faísca. o hí;lül(lo lle m,\tit.os cujos
ui,rtc]oltlos (te pertsaínettto (til'agido e trabu].]lo, da minha pnl'le se l)aul)a.do, e de
q\ual(ltLel' fr)rnt(t T)or p(trtc de Olttl'os, se eu l)l,I'esse o s\l.Rcl.ell.te l)(ti'a caril,a,t' 'rll.l.rtlt(t

de.scobeltn. Nest.e ii\stunte: l)f:gtLet tLiíto, li.b e.t.a (te cino{.ações, (lu.e uil\.da e.tlstc, í;
Íi: l il]. tegis. o ]'ta(iu,el.a ]\e$11ü }],OI'u. Nào T)u(le i'esislii' rlo llílpulso (i'ue po(t.e

se[' 1].üo t(io .H.tosojico nsst ]] d.e gt'(tuct]' co]n. ]]m cria.tt'ett \'l\lll (L pedi(t (la l)Olhe,

[[e. B]'o\ig]]ít ]: .. qttaTt(].o u c]'\Lzn]nos: ü ]í3i'i-ntt]ct .j\m(]n]rtenta] (]os sílrlbo]os i. ].,l{

z': = Jz - É'' - ?i.J'A' = ] ll . l

=NesLa post.p. atiialn]ei]te existe unha l)laí a con]en]oratix;t] a este rato: com a segtjijllp illensagem
llrle cls 1) itnlk tt on tule 16tll c)f Orlobel tS.4.3. $1i- \VEttlíttl) Ro ltllt miai tlLifln itl ri t]cis]i {)Í
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(lu.e contém Q sol'tição do ProbleTíta,."

Este pior)lema: a.o qual Hamilton se iefeiia, eia. o cle cleteilninal a tábua cle multa
p[icação de uma á]gebia (luactric]imensiona] sobre ]R, no mesmo sentido dos números com-
plexos.

Observemos (lue a relação estabelecida em (1.1) implica nas conhecidas fórmulas que
definem a tábua de multiplicação dos (luatérnios

z.7 -:
jK =
#Í-

-Kj

Com a multiplicação definida desta forma, pode se mostai blue esta álgebra é com
divisão e tem-se que o conjunto dos quatérnios constitui o primeiro exemplo de álgebia não
comutativa com divisão.

llamilLoi} reconheceu imediatamente a importância de sua descoberta, principal
mente pala o clesenvolvinlento da física. Ele mesmo realizou aplicações dos quatérnios à
geometria, à ITlecânica e à física. Neste período, introduziu termos como ueZor, oersor, Zen-
.soi, e.$ca./ar; cine nos são tão familiares, lloje em dia

Os club.téinios não ocuparam o lugar (lue Hamilton sonhava na física comparável a.o
papel desempeithaclo pelo cálculo na mecânica mas, mesmo assim, tiveram iJ:npoltância
decisiva, em pelo medos. dois sentidos: pot um lado, cleiam origem ao cálculo vetoiial.
por outro tacto, a. descoberta dos cluatérnios teve um papel decisivo no desenvolvimento da
álgebra.

Com efeito, cosia.h b'v'illaicl Gibbs (1839-1903) eia professor de física-ma.temática no
ya/e C'o//ege e, numa tentativa de simplicai os métodos dos quatéi-dos, escreveu, para o
uso de seus estudantes; um conjunto cle notas intitulado E/emenfs o/ UecZor .4rza/y.sís, onde
expõe o cálculo vetorial cla forma. hoje usual. Independentemente, Olivei Heaviside (1850-
192SI, engenheiro especializa.do em telegrafia, publicou, durante a década cle 1880-1890, uma
sél'ie de artigos no jornal E'/ecZricíarz; onde usava o cálculo vetorial que tinha cleserlvolvido.
da mesma forma cine Glbbs; simpliflcanclo os métodos dos quatéinios, pala- toiná.-los mais
acessíveis para os engenlleitos

E.in ielaçao a descoberta dos cluateJnios. a abstraçao crescente, cine estai/a erll alt.a.
teve a virtude cte assinalar (lue as /ei.s ./:lzrz(/am.er2faís, sugeticias pelos sistemas até ente.o
conhecidos, ]lao el'alll. rz ?)/'ior'ê. dados blue (-le\riam ser seillpi'e assuiniclos, unia vez club o

gene\ts dtscotei'e(l Ll\f: ittl\clcin\eí\tt l forra.ulu OfíjUCltP}'ntOTiS i] = i = k2 = tjk = \. anel cttl ll
)n the stop.e tn tl s b)'lclge
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conjunto dos ciuat.élnios é o priJneiio exemplo collheciclo: onde a ordella elos fa.fores altera
o produto ist.o é, a plimeila álgebia nào comuta.tix,a. l\,mostrou tanlbéni. claianlent.e. a
possibili(lacre cle estelldei. aiJI(la mais, o conjunto cla.s álgebias conllecidas.

1.3 O Desenvolvimento dos Estudos em Algebras

1.3.1 Os Octânios e os Números H.ipercomplexos

A descoberta dos cluatéinios por Hamilton lançou a seineílte pala o desenvolvimento
de novas á.lgebias. Ein 26 de dezembro clo mesmo ano, Johr} T. Graves ( 1 806-1870) escreveu a
Hamllton contando sua construção cle uma álgebra cle dimer)são oito, aná.Ioga aos (luatélílios,
cine chamou de oitavos. Elabora Graves não tivesse percebido, flamilton mostrou Ihe que
os oito.vos, ou octÕnios, Jlão sÓ não satisfaziam a lei comutativa cla multiplicaçã.o, como
também não verificavam a associatividade. Se Graves não tivesse deixado a cargo cle Ha-
íllilton o anúncio da. descoberta. dos octónios, talvez estes números ho.je fOSSetTI conlleciclos
como nú7rze7'0s de (,'i'aucs em vez de ntíme7'0s de Cay/cy, pois antes que Hamilton anuncia.sse
a construção obtida. pol' Gta.ves, .\ithur Ca)ley (1821 18951 publicou, em nlalço de 1845,
um artigo sobre esta á.lgebia no (lua.l apenas desci'evía sua t.ábua (te mula.iplicaçã.o e indicava
sua, não corlluta.ti\ idade

O caminho pala novas generalizações estava., e)leão, aceito. O piópl'io flanailton
introduziu, em sua Lecfure.s on OuaZern,bons, os bi(iuatéinios, que nada mais são do (]ue os
quatérnios com coeflcieiltes complexos, constituindo uma álgebra de clinlensão oito sobre os
i-edis. Também mostrolt que esta álgebra contém divisores do zelo (ou seja, elegi-Lerltos não
nulos a e b ta.is (]ue ab = 01 e, conseqilientemente: laã.o é ul-na álgebta coral divisão. Neste
mesmo texto, desenvolveu ullla lJova genelalizaçã.o cine já havia iniciado, num alugo publi-
ca.do rios 7'7'a7zsaci ons o./' Z/te /?oya/ /v'?ls/z Ácadeírzy, em 1848: os núnleios hipei'complexos.
cine definiu coillo o con.junto (te todos os símbolos cla forma

ziei + ' - ' + 2;,: e.,

onde :z;i , - - . iz;,: são ntimeios reais ou complexos e e] , - - : e. sã.o símbolos. chama.(los /.r2ídrzdes

clo sistema. Ta.l como no caso dos (luatélilios, a. soma. de clols nlímeios hi})etcoml)lixos é
(lefillida soi ]ai clo se os coeficient.es coilespondentes e, assun indo a. T)loptieclade distiibul.iva
e defirlindo colho multiplicam' a.s uiliclacles ente'e si. ol)Latia-se a. multiplica.ç.ão de t.ais ]]]ii belos.

Colllo o pro(lut.o de duas (lestas ulli(la.des deve sel outro eleiilerlto do sisteilla. ó
possíx.el esclevõ lo na foi'nla

c:f; = ,1> , «kl?::J)cÁ:

n

]
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A estrutura nlultlpLJcativa. clo sistetna e cleteiinirlacla. dando se os valores dos coehcl
entes ak(?l.J) (ltle, pot causa disto: são cala.nados corzsfa?2/es e.sfrt Zzz7aÍs do sistema..

1.3.2 A Algebra de Matrizes de Cayley
Z

Arthur Cayley nasceu na ]ng]aterra, em ]821 e demonstrou talento matemático desde
a juventude. Estudou no 7}ínífy C'o//ege em Cambridge, onde loi eleito membro e Luto, as.
sustente. Entretanto, abandonou a posição três anos depois para dedicar-se à advocacia.
pelos quinze arcos seguintes. Porém, neste período, não deixou suas pesquisas matemáticas.
publicando mais de 200 artigos. Foi nesta época, também, que começou sua longa amizade
e colaboração com games Joseph Sylvestei (1814-1897). Em 1863 Cayley voltou para Cam-
bridge e , excito pelo ano cle 1882, em cine passou na Universidade .Johns Hopkins, a convite
cle Sylvester, permaneceu lá até sua morte em 1895.

Clayley tinha unia notável habilidade pala as formulações abstiatas: sabia vei a
generalidade por tias dos exemplos particulares, o blue Ihe permitiu formular o coJlceito cle
gtxPO abs\ a\o no attxBO On t.he Theory oj GrolLT)s us De'per\(ling on the Snymbolicctl Eíl'uttttiori
0" = 1, de 1854. .\o definia grupo abstiato, Cayley usou lama notação multiplicativa e
para frisar o fa.to cle que num grupo está definida uma única operação, observou (jue, no
seu conjunto, os símbolos + e 0 não têm nenhum signiücaclo. No fim clo antigo, porém,
colocou-se a (luestão de como intt-oduzir a adição. Pala isto, denotou os elementos clo grupo
por letras gregas a, ,3, . . . e consicleiou combinações lineares formais do tipo acr + ÓB + . . . e

definiu a soma de dois Giestas elementos somarldo coeficiente a coeficiente e a multiplicação
distributivamente, a partir de elementos do grupo. Ilustrou sua definição. mostrando como
multiplicar dois elementos da forma to + aa + bõ + c'y + dJ + ec, onde 1, a, .8, 7, (S, c denotam
os elementos do grupo não comutativa de ordem seis, cuja ta.bela de multiplicação já havia
introduzido TIO artigo. Desta forma; construiu, explicitamente, pela primeira vez, o anel de
grupo cine hoje clcnotamos por C'l'S'31. E interessante natal (lue ainda observou cine o sist.ema
acabado de construir é semelhante ao dos quatéinios.

Pouco tempo depois, Cayley introcluzlu ]m] novo conceito, cuja importância no cle-
senvo[vimento da matemática, seita c]ifíci] de enxeigat se à época: a álgebia cle matrizes.
E verdade cine, como Caylely, observou, logicamente, a idéia de matriz precede à cle deter-
minante', mas histolicameilte a ordem é inversa (o (lue justifica. o fato de as piopriecla.eles
básicas das matrizes já estarem suflcieJltenlente claras pot ocasião cle sua dehnição). Che.gou
a este conceito através cle seus est.uclos cle invatiant.es sob transformações iirleaies: confoi rne
ele mesmo diz:

SOs determinantes e alias plopriectacles .iá fiam esLuclaclos (lescle a primeira met.ade clo século dezoito.
intloclttzidos em conexão cona a iesoltt(;ão (le sisa.amas lineares. Foi'atn ut.ilizados, pela pliíneira \;ez, por C;olin
blaclaui'ilt ll(iç)8-1í4(il. provavelmente em 1729 e pu})fica(los, postumanlellte. no seu 7'/'r'aflsf o/ .4/ge/)r'a cle

C
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Eu. cela. .rl-LellLe rão ch.eguei. int.oçlio dc ma.t.riz (le lolmu atgtun.a at,-luués dos
q\trio.ét'Tti.os: loi diretc m.ellt.e (los (lete} n\it-ta. res Oll colllo \Ln\u lot mu conuen.tente
(le t':cl)I'essít+' (is í?.(I'\l(LÇoes

z' = a/ ]- b.l/

}J' - c= -t d.tu.''

Cayley também introduziu a matriz

a b
c d

que iepiesent.a. a. informação essencial sobre a tl'ansformação. Pelo fato de que Cayley foi o
primeiro a trabalhar com as mal,rezes plo])ria.mente ditas e o primeiro a ])ublica.i uma série
de artigos sobre o assunto, é crcdita.da a ele a citação da. teoria de irlatrizcs.

Em 1858, publicou Á ,k/e7noír orz IÃe Theo?'y o/ /Wafráces, onde introduziu a soilla de
matrizes e o produto por escalaies. Neste tiaballlo, apresentou um novo sistema algébrico
semelhante aos que vinham sendo dcsenvolviclos:

'Se Dera blue us m,atl'lhes (covis d.ei(tn(t.o CLpen(LS as de lnesln.a ox(Lem) se corn-
pol'tüm eDIl\o qzür\l,idadesl ela,s T)o(lcin. sel' sorna(as, multiplicadas ou comi)or-
las: ci i.ei de adição da.s ma,trazes é pre.cisaTtler\te sem.ethante. àquela da adição
de q\Lanti,dados algébricas; no (Í\te (liz i'esl)ei.to à, $1LU m.atltiplpicüçdo, existe \Lll'tQ

pecKlia idade cle que rn.at,dizes não são, elr\. geral, coTnltcttiuüs."

Observemos (lue, na época, ainda não existia uma definição abstiata axiorllática cle
anell logo, o fato de ciue o colljunto das ilha.ttizes cle um cla.do tamanho collstituía um riste,.ia
hipeiconiplexo não era evidente.

(.lalb,ley observou, explicitamente. uma relação com os quatérnios: notou cine se /v e
.V são duas naatiizes do tipo 2 x 2 (!ue verifica.lla ik/2 - ]Xr2 - --l e M.V = --A'Ã4, elltão.
escoe\'enclo /, = /b/.'\'', as matrizes /,, .'\,/ e .V satisfazerll

at,Th si.sterrt.n de relações si,n\ .lüi aquele da teolla dos quütérl-tios.'

Est.a ol)selvação despir-t.ou o int.el'esse de Sylx.,estes cine. no a.itigo /,ec/t res o?l //?c
/)i-ilr c?l/)/cs r]./ {,'rl/L'f/.sa/ .'l/gí.b/a. clc IS84: afia'll)ou (lue ulll ttaba.Iho cle ( leal'lcs S. Peiice Ihe

sugeriu

n lllítodo pí.lo qtLctl unt(.nltat i: é ílesl)o=in(lü dc su.u$ {1ilne:nsões (OTl\o (ll(a. f

tc.ptcsctt{({cl(í col»:o tlill(l sono(l l.r. .t(ll.
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Ele se iefeiia, naturalmente, ao fato ba.st.ante conhecido de blue o con.junto cle todas
as matrizes do tipo n, x n ponte ser col)siderado como uni espaço vetolia] cle ctimensã.o n2
Deiiot.a.ciclo pol eiJ a matriz que tem l na posição z.J e 0 nas demais, uma naatliz /! - (a,j)
pode sei escrita, na forma

Isto torna evidente que as matrizes também sã.o sistemas hipercomplexos. Vale res-
saltar que esta notação não foi tlsada poi Sylvester. Ela foi introduzida por Eduaid Study
j1862-1022), em 1889.

1.3.3 Peírce e as Primeiras Tentativas de Classificação de Algebras

O primeiro trabalho a tentei estabelecer uma classificação sistemática dos vários
exemplos que foram publicados a partia da descoberta dos quatérnios é devido a Benjamin
Peirce (1808-1880), considerado o paá ./véndíid07 da matemática americana. Eia professor em
Harva[d e, na época en] blue Hamilton clescobJiu os qllatérnios, dedicava-se, prirlcipalmente,
à astiorlomia e a. escrever livros. Porém, após a publicação dos primeiros trabalhos cle
Han-lilton. iriteiessou se pelo assunto e passou a incluí lo nas suas aulas.

Ein ]870; publicou sen Lírzear .4s.soclaZáue H/febras, em forma de litograÉa.. e distri-
buiu entre SeLaS antigos e conhecidos, arcaTldo com todas as despesas de publicação. Nulrla
carta., enviada, juntamente com uma cópia deste antigo, ao amigo George Ba.nctoft (1800-
18911, explicou o principal propósito deste trabalho:

' Este tíctbatho se real)onsabilizü pela inuestigüção de todas cls possíveis sirrt-
ples) (lu])lus: l,ril)lus, (I'ttádiluplcts, e (iuínt'ül)tas álgebras as quais são objeto para
:ertcts SiTltples e (ltLctse iítdisl)ensáueis condições. As condições são aqltelüs betn-
cori/decida.s pe/o.s a/geb7'{.smas como distributiva e associativa, as qzzai.s estão de./;-
It(las rltl p. 21. Tantbém contém a tí uestigüção de todas us álgebras sêlttLplas de
Ilha ceittt classe, i.e.; (lct(lletüs q\le contêm o que é chama(to ateste trabalho de
t rzl e/fm erzZo iclenlpotente.'

Peiice provou vários teoremas em ielaçã.o a elementos rlilpotentes e iclempotentes
Depois investigou os possíveis tipos de álgebias (]ue têm, no má.xinlo; seis elenlerltos i:la base

1.3.4 Gauss, Weiertrass e Dedekind

Erll [8=31. cluando faia.\,a. caos nu]nleios conlp]exos e seu uso na. teoria cle números.
.Jo]ia.nn C:ai] Fii('c]licJI (]auss (1777 ]8.3.3) levantou a seguinte (questão: pot (lue a.s leia.ções
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enfie as coisa.s (lue ieptesentam uma Llaultiplicicla.cle de mais (iue duas clilllellsões l)ào poclena
l)toduzli out.ios tipos de quantidades peiillissíx,eis ila. a.litmética. gera.I'?

Ena 18$3, nuir]a ca.It.a a Hetillann Ama.ndus Sc]lwals (1843-]921): 1<a.r] Theocloi
W:eieitla.ss l ls15-180rl considerou este problema, dando uma concreta formulação algébrica.
.'\ ca.ita. foi publicada em 1884, no ..\rac?.ícAZen dei' Ges. (/er I't';ís.s. GõiZ7lngen lpt). 39.5-
4ta~l. caiu o Líttx\o Zttr Theorte dei' alta r }lat pteznhezteri gebtl([elett coírtple=en (].íoben.
Nest.e tlaballlo, Weiertrass provou o seguinte i'esuitado: urrza á/geóra copztziüZÍtfü soó?'e IR , (/e
dimevtsào rl > '2, sempre ten\ divisores do zero.

No ano seguinte, Richard Dedekind (1831-1916) pul)ficou nm artigo, cona o mesmo
título; no TneSlllO GÓfZingerz /VacrÍc/zÉerz li885, pp. 14i-lS91, onde considerou o problema de
um ponto de xisto mais geral, provando que coze Z2lpo de á/geó7'a. é ?ír)zü soma (/ reza de cóp7.as
(lo corpo dos nún-ledos complexos (C.

1 .3.5 Theodor .N4olien

'J'heodo] h/lolien (1861-1941) ]]asceu en] R.iga e estudou na. Uíliveisidade de Dorpat
jatua] Taltlll na EstÕJlia. Passou um bt'eve pel'iodo jíS8'i-SSI ern Leipzig. No Tnesmo ano,
t.olhou se Do:c?zi ]ia Universida(]e de Dois)at e, eln agost.o cle 1891, t.eJ-t-ninott sua tese L/Óer
Sysfcn?.e /zõ/zclcr #ontp/e er .Za/}/ez?. Enl 1897, publicou dois artigos sobre iepiesentações de
grupos finitos e. ein 1901, tornou-se ])iofessor de ma.telllática na UliiveTsiclade de Tomsl<, na
Sibé}.ia.

Em sua tese, fi4o]ien provou u]]] resu]tado extremamente importante que, em lingua-
gem i310clel'na. diz: todcz á/geóv'a símp/es .sobre (C í ürrza d/geóra de Watt'lhes como/efa. Este
teorema é um ca.se especial de ui]] dos teoremas lunclamentais cle \\'edctelbutn.

1.3.6 Elie Cartan
d

\,'á.rios resultados obtidos pol i\'lolien: em 1891, e publicados elll 1893 forçam leclesco-
belt.os pol' Elie Carta.n(1869-1 9.511 e publicados, en) 1898, num alt.igo irltitulado Les Grot//)cs
/3?1/?1?l.da/IT'es et /e.$ .S'ysfên2es (7e .Xror7z.óie.s (Joln.p/eiz:e.s. Padece (lue Claltan não conhecia o t.iaba-

Iho de ]\lolie[[. pois a. primeira. menção kit.a a eie foi em .N'ornóie.s r'í]/r?/)/c=.?:cs de 1908. Neste
ait.igo: (.laitan a.dnlit.iu tola.llTlente as realizações (l(' l\'lolien.

No tias)a.]]io c]e ] 89S, citado a(.i]]]a.. Gaita.i] Investigou a esttutttla das álgebias siJrlples
e setlli sitll])]es jsotlaa. clip'eta. de á.lgcbtas siillplesl. :'\ á.lgebra. é siiposta. tel e?lellleilto unida.(le e
e sol)re o coil)o elos ntlrrleios complexos rC. Seu ptJ cil)al teoret]]a., eí]] t.etJ] ]] ologta. nlo(leiloa..
(xtxtw\a ç\v\e [oílu í].].q bi'ít subi'e (.-, í:, \uun $nll t d.i.If:]n dc \iln stt])(]].IJf:bln s].l\ l)]ts ou selni-siilll)Irs
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Figura ].2: Joseph H. M. Wedderburn

3 tlmcl subátgeb)'a nil7)atente inuariunte (i.e., {(lent bilctteTat nilpotente). Este res-u\k,a.do pode
ser obtido como um caso pa.rticular do principal teorema de Wedderburn.

Depois disso, Caitan passou a estudar álgebras simples e gemi-simples sobre o corpo
dos números rea,is R.

1.4 Joseph ]H[. M. Wedderburn

Weddeiburn nasceu en] 26 de fevereiro cie 1882, em Forfar, Escócia, e mordeu em
9 de outubro de 1948 em Princeton, Nova .Jersey. Foí o décimo de catorze filhos. Seu pai,
Alexander W/edderbuin, era físico numa família de clérigos (pelo lado do pai) e advogados
apelo lado da mãe). Ern 1898, matriculou-se na Universidade de Edinburghl em 1903, recebeu
seu grau cle mestre en-l matemá.bica como o primeiro a.Judo da classe. Iníluenciaclo pelos
estudos c]e Friedrich Enge] (1861 ]941) e Georg Fiobenitts (1849-19]7), seguiu para Leipzig,
onde passou o inverno de 1903-1904, e pala Berlim no verão seguinte. Durante este período,
conheceu o trabalho de William Burnside j1852-1927), que o introduziu à. teoria cle grupos de
Lie e aos sisteirlas de números hipercomplexos. .Após deixar Berlim, passou um breve período
na Escócia e ctepois, no ano acac]êmico 1904 ]905, fo] para a recém-inaugurada Universidade
de Chicago joncle esta\a.m E. H. Moore e L. E. Dickson). As pescluisas clesen-«ouvidas cluianl,e
seta est.ada.; er]] Chicago, clitecior]a]a.m sua cai]eira matemática e ajuclaian] a pro.jetá.-lo
interi} acioll a} mente .

De 190,3 a 1909: Vç;edclelbuin deu confeiêilcias na Uiliveisiclacle de Edinbuigll. Nesta
época.. editou o Procee(/illzg.s o./ [/?e /i'(/;??óiz/g/l .vaí/ten;.a//]cí7/ .S'oc/]ef# e, em 1908: opte\e
seu gta.u (le doutor. Qua.neto explodiu a Pritneila. Guelra i\lunclia.l. avistou se na. ;'\l.inacla

]3iltânica e lut.ou rla Fiança. .Após a. gueJJa: letonlou pa.Ja a [.fni\elsidac]e c]e Plinceton.



1.4 JOSEPH 1{. À'I. WEOOER.BURN 13

orlcle pei'ma.teceu até se aposentar, ena 19z15. Quando o clepai'ta.mento de lna.telnát.ica de
Piillceton assumiu a lesponsa.l)ilidacle de publica.r os .4 2/2rz/.$ o./ .var/}cr7zaZ?lcs, W/edclerl)uir)
foi seu editor, cle L912 a. 1928. Peito do flnl da. ciéca.(la de 1920, sofreu o (lue Fale(e tei
sido urJI acidente nervoso. o (]ue o levou a se aposentar ptecocenlente. Wecldetburn publi-
cou trinta e oito artigos e um lítio, Lecf]i]'es O]] /vaZ7z:ces, elr] 1934, cujo último capítulo
contén] un] excelente resumo de seus teoremas, assim como algumas contribuições originais
ao assunto.

Quando Wedderburn passou a estudar a teoria elos números hipercol)aplexos, em
] 904, havia tios enfo(lues distintos do assunto: o piimeiio eia Originado pela descoberta dos
(luatérnios. pol Flamilton e pela. ênfase (fada poi ele às propriedades algébricas que esta nova
á.]gebla possuía. Pesquisadores subsequentes, como Artllui Cayley, games Josepli Sylvester
liSi4-i89í) e Benjaniin(1809-18801 e Charles S. Peirce j1839-1914), insistiram eni conside-
rei suas álgebras como obje{.os que satisfaziam certas propriedades algébi'ices, embora seu
ellfoque fosse difet'ente do de Hamilton: este partiu das propriedades desejadas pala a álgebia
para., então, encontra-la.; já. os outros, possuíam a álgebra e, daí, obtiveram suas proprie-
dades. Em contraste com esta. abotclagenl. a teolia cle Sopllus Lie (1842-18991 considerava
(lue sistemas de núnleios hipercoí)lplexos eian-l a melhor' marieila de entendem grupos de
tia.nsformações e; polia.nt.o, nã.o irleieciam ser estuda.dos independentemente. Esta situação
mudou giadat.ivan]ente, quando Tlaeodor l\'lolien e Elie Ca.]tai] (onleçaiaila a lutei'assai-se
pelo assunto e fizeram siga)iílca.lit.es contribuições pai'a a. est.futura Giesta t.Corta. No fiJn da
(década. de 1890, sisterllas de ntlnaetos hipercomplexos torna.iarli-se unia área difei'eliciada cle
pes(pulsa rllatelilattca.

No fim de 1904, (quando estava na Universidade de Chicago. Wedderburn apresentou
à seção cle Cllicago da drrier:cara .L/aZAc7rzaZíca/ .Soc eZy, juntamente com paul Epsteen (1878-
tç)??l. o artigo On í/ze S/r'?lcZlzí'e o./' /7ypez'com/)/e Ntim2.ber ,$ysÉem.s (IEWjl, no (dual pt'ovavam
o t.eotema de .Jotdan-Hõlder'. Este ti'atalho mostrou (lue \\redderbuin já conhecia os estudos
(le IK'lolien e Caltan sobre os iltllalelos hipercorlaplexos. .'\s realizações ctest.es matemáticos. eln
especial de Cla.otan, servitanl de base para uma nox/a abotclagem pa.la a teoria cle álgebtas,
cala.made rizéfoc/o racíona/. Tal al)ordagem foi apresentada, iniciallbente. no trabalho en-l

conjunto com Epsteen. Eles dizia.nl que

'os m.eto(los tts(t(los pol- tod({ pci\~te s(lo tnclorl(Lls e. e.lxt.uo: os leStLI.ta(los
aplicar\-sc uos sisteT]-tas de ]túí].e.I'os hil)ercoritl)l.c: os, nos (l\t.ais os coe$cierttes
são rt.stt'il-tgidos a. sel'clli e.sc,a.]ui'es d(. \l.Tlt dnd.o corpo: J].l-Eito oll i.nlIT\i.to."'

.À esta. a.bot(la.gela (lex;e-se todo o sucesso do antigo de W;c(Ideal)ti!.ll O/} #y?)c=r'corno/ez ,'vzlr??

Z'er.- jjWE=31). pul)ficado en] lç)07

40 teoieilla dp .Jordan HF31der é t if.sult.ciclo da teoila (lf' giul)os fiHifcn$ pai'a sistemas de ntlll)elos
hi{)eicon)])!exos.
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Neste trabalho, W'eclclelbuin retoma os conceitos cie elementos iclempotentes e nil-
poterJtes, introduzidos. ailt.erioin)ente. po! Benjamin Peirce e utiliza os pala furldamentar
seus estudos sobre a classifícaçã.o de á.lgebias. Comia seus ant.ecessoies, concede especia.l im-
portância ao conceito cle s?zó(í/geóra irzuar arzZe, que conesponcle à anual definição de ideal
bilateral. Também introduz a noção de (í/geóra ddererzça, cine coJiesponcle à ideia de álgebia
quociente e aponta o paralelismo com o quociente de um grupo finito.

Outro conceito fundamental que Wedderburn introduz é o de á/geóra rzi/poíenZe. Ele
prova que toda álgebras contém uma subálgebra invariante nilpotente maximal (eventual-
mente nula) e que toda outra subálgebra invariante nilpotente está contida nela. Wedderburn
não Ihe dá nome especiall o tem)o radica/, que hoje é usado para clesigná-la, foi introduzido
por Frobenius em 1903. Também apresenta a noção de á/geó7a semÍ-sím79/e.s, que é uma
álgebra cine não corltém subálgebras invadia.ntes nilpotentes não nulas. Clone isto, prova o
seu mais importante resultado sobre a estrutura de álgebras:
Teorema de Wedderburn

1. Quüt(luar átgebra é u soma (le se'ü radica,l N e \Lmu útgebru selni-si'rrtptes

11. Urrtn úlgebrct gemi-slmllles pode ser 'UniCCLTneTlte ezT)res.se como so11t(L diretü de álgebrcis
silit pl. es .

3. U'rr\a álgebra, simples é lma álge.bru dle rnntrizes soba'e Lwn úlgebru corri divisão

A importância deste teorema é reconhecida pelo próprio autor, cine afirma que este
resultado

é -nlKito iTnportartte, pois ele TIOS permite conceíttiar nossa, nteTtção nus
úlgebrcts q'ue Ttão conto,rTL subátgebras inuariaTttes nilpoteT\tes."

Com On //ypercomp/ez JVurnÓe/s, a teoria cte álgebra.s ganhou mais força. Como
vimos anteriormente, l\,!íolien estudou sistemas cle números hipeicomplexos clo palito cle vista
clãs álgebia.s de Lie e dependia cta estrutura destas para piovai seus teoremas. Frobenius
tta.baleou em sistema.s de números hipercomplexos como uma maneira de dar aplicações à sua.
teoria cle cletei'minantes. Apenas Claltan, em seu ,Star /es G'rompe.s BÍ//IrzéaZres eZ /e.s SZ/.stêrnes
de .Xrrlrl?,ói-e.$ C'onze/ezc.s: desenvolveu a teoria clãs á.lgeblas poi ela. [nesma. falas todos eles
ti'al)olhara.[1] (OI'n aloel)ras soba'e o coi'po dos nunlel'os I'Cais ou dos nunlel'os complexos e
na nla.loba dos casos. suas derilonstia.ções dos teoremas dependiam cte algum inoclo das
plopl'leda.eles destes corpos- \Veddeibtliil viu aléns (te seus plecle(essoies. trabalhou com
álgeblas cle clip:nensão finita sol)te corpos arl)it,tá.rios e re\'olucloiloit a teoria de álgebra.s: com

Vale ressaltar (lue. na(ruela ét)oca, as álgel)ras í:onsiclera(las elani de diitlensão anil.a.
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suas noções elege.ates cle ideais. sua fat.O]a.çã.o en] radicais e coilcentian(lo se na pare seja)i-
slnlples elas álgebta.s. Corlt seus 17?cr/odo.s i'ac/1012.íz.zl.s, a.tocou o c07'ardo da teoria. cle á.lgebtas:
cujos efeitos sã.o sentidos a,té hoje.

Também cleveillos citar as contribuições de \Vedderburn à teoria da.s álgebi'as cona
divisão (que seixo mais detallaadas ao longo dos próximos capítulos, pot estaiena l)astailte
relacionadas às descobertas cle Dicksonl. Em 1905 (IWEll), mostrou (lue toda áigebla co-
mutativa finita é um corpo de Galois e deu unia classificação completa de todas as álgebias

finitas gemi-simplesõ, pois estas são álgebras cle matrizes sobre álgebias ânitas com divisão.
club sã-o corpos. (lloili isto, reduziu a estrutura cle grupos semi-simples a de corpos não
comutativos, a.biinclo uma fiava linha de pesquisa.

Este tcoíptllâ tat l)éli l)einlititi ai)iesenLai'. cle ullla iónica vez. a est-t'ut.iit'a. (le r.oclils as geoillet.tias pio.]e
Fitas e l lo$ri'ou (IUT'. ní$t-i s geonlet.t'ias: o teoieilla clP Pas(-al ó lli \ roi)secliiencia rlo tpol(.'lllâ de llesiligues
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C:apítulo 2

.zç A,matemática nos Estados Unidos

2.1 Int.rodilcão3--'

Neste capítulo, estudamos a trajetó]ia cla pesquisa ]laatelliática nos Estados UIJidos
e o papel desen[penhado po[ Leoiaatcl E. Dicl<son ]]o seu desenx.olviilaellto.

Nossos estudos têm início no século XVlll, (luando surgiu o revolucionário petlsa-
naento iluminista. (]ue criticava a sociedade, o governo, a economia, a educação e a J'eligião.
Este movimento prega-va o conllecimento racional e científico cla. na.tui'eza, acreditava blue
as ciências de\;eriaril ser desenvolvidas através cla aplicação de métodos expei'isenta.is e blue
a sociedade c]evelia set mais justa, sendo todos iguais ])eiante à. ]ei. Estas idéias liberais

vletanl ao encorlt.io dos anseios ])or libcidade, existerltes nas colõrlias eutopéias na Arllérica
c cullnilla.lam col-n a inclepenclência desta.s. O piinaeiio grupo a declamar-se in(dependente foi
a,quere cine depois formaria os Esta(los Unidos cla. América.

Os piiíneiios sinais de (desenvolvimento cientíhco no pa.JS começaram a. apa.iecei cona
a. fundação cle escolas es])ecia.l iza(la.s. na ptinletta nletacle do século clezenove. e o stiiglrJlei)to
da(lucre (lue é coilsideiado o grau({e funclaclor cla matar átlca an[eticai)a.: Benjamii] Peitce.
.\ pes(guisa, nesta área., nã.o ])atou cle ciescei, depois cla. funda.ção da. Uni\elsidacle .Johils
Hopkii[s, en] [876: e da Uni\etsic]ade de C]]aicago. en] 1892. Et]l C]]lica.go: a.s pt'esci ças (lc
E[iaki[) 1]. i\]ooie e. l)osteiioiJ]]eiite. c]e L. E. Dic]çsoi} hzerai ]: desta. ulliveisic]a(]e. o glailde
celttio ell] pes(JUJsa naater[[a.rica. da. época.. A pa]t]i deste ]no]] e] to. i]o\os cena.tos cieutl'focos
sutgila.ial e a. l)escluisa. tlo país [oJilou se icfelêilcia nlulJclial.

19
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2.2 A ]liistória da Matemática nos Estados Unidos

Os estudos a.flui apresentados seguem a mesma linha aclota.da poi l<aten FI. Parsl)al
em IP,'\il. Dividimos a abordagem da história da matemática, nos Estados Unidos. em três
partes: a piinleiia é dedica.da aos cem anos, entre 1776 e 1876, (luanclo o estudo matemático
acontecia dentro do contexto de uma comunicla.de científica emergente; já a segunda parte
é dedicada ao quanto de século, de 1876 até 1900, quando emergiu uma comunidade ge-
nuinamente a.mexicana de pesquisa em matemática propriamente dita e, na terceira parte,
estudamos o períocto após ]900, em que ocorre uma consolida.ção desta comunidade científica.

2.2.1 O IPeríodo entre 1776 e 1876

C) século XVlll, especialmente seu último (quarto, é matcaclo pot fortes mudanças,
no comportamento sócio cultural, decorrentes de uma nova corrente cle pensamento.

Enfie os séculos Xvll e XVlll, a socieda([e europeia é c]omir)ada peia absolutismo,
cine é unl sistema cle governo T]O dual o poder está concentrado nas mãos clo n)onarca.
Os leis controlam a. a.clministlação cto Esta.do, formam exércitos permanentes, dominam
a paclroniza.ção monetária e fiscal, esta,belecem as fronteiras de seus países e intervêm na
economia. nacional. por meio de políticas mercantilistas e coloniais. Também citam uma
organização judiciária na.cional, a jLLStiça real. (lue se sobrepõe a.o fragmentado sistema feudal.
Esta centlallzaçã.o clo poclei desenvolve se a pattii cla crise do feudalismo. Com o crescirrlento
comercial, a burguesia temi interesse em disputar o domírlio político com os nobres e apoia
a concentração clo poclet. A Reforma Pi'atestante clo século XVI também colabora para o
fortalecimento cla autoridade monárquica, pois enfraquece o poder papal e coloca as igrejas
nacionais sob o controle c]o soberano. Com a. evo]ução das leis, com base no estudo clo direito
romano. surgeril teorias blue justificam o absolutismo, como as de Nlcoiau N'lacluiavel (1469
1527), JeaJI Bodirl(1530]595), Jacques Bossuet(1627-1704) e Tholilas Hobbes(1588-1679).

O EstáGIo absolutista típico é a FI'onça de Luas Xl\r (1638-1715). Clonlieciclo como o
Rei So[, a. e]e é atribuíc]a a frase que se tornou o emb]ema clo podem absoluto: O Estado .soez

ezt. Na Ingla.t.erga, 110 início clo século XVI, Henrique VTll, segundo rei cla dinastia Tudor.
consegue impor sua autoiiclade aos nobres com o apoio cla burguesia e assume tambén] o
podem religioso. O processo cle cenLtaliza.ção coillpleta-se no ieillaclo cle sua filha Ellzabeth l.

No século X\'lll: surge o iluinirlisnlo: cine defe!)cle o predomínio cla lazão some a fé.
estabelecendo o ])rogiesso como o ctestillo cla. humanidade. Seus principais iclealizacloies sã.o
Jollii Locl<e llõ:32-t7041. frontes(luieu ltóS9-i7.SSI, Voltaile 11604-17í81 e R.oussea,u li7Je
tííS[. Re})tesent.a a visão c]e nlullc]o c]a burguesia inte]ectLja] (]a. época e t.em suas l)iiineiia.s
manisfest.ações lJa Inglateila. e na. HolaJ)cla. :Àlcai3Ça especial repercussão na. Fra.rlqa.. onde
se ol)õe às injustiças sacia.is. à intoleLâJlcia religiosa e aos ])lix.ilégios do absoltitist]to en]
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decadência. Influeitcia tallabém a Re\'oluçã.o Fiailcesa, fornecellcto-lhe, illclusixe. o lema
Z,?be?'da,(/e; água./r/rzdc f /a?a/f/.rz/Ida(/c. O ilunlitlisnlo tem origem no Reilasciilae11to. o ptimeilo
gla.nde lnoment,o cle collstluçã.o de ullla cultura burguesa., na qual a lazão e a. ciência são as
bases para o entendimento do i-nunclo. Pala o ilur]ai]]isn]o, Deus está ]la na.tureza e no hoillenl.
(lue pode descobri lo ])OI meio da razão, dispensando a igreja. Afirnaa que as leis ilatuiais
regulam a.s telações soda.is e consldela os homens na.tuialmente bons e iguais entre si: (lêem
os conompe é a sociedade. Cal)e, portanto, tiansformá-la e garar]ti] a todos libetda.de de
expressão e culto, água.Idade pedante à lei e defesa contra o arbítrio. Quanto à forma de
governo pal'a a iea.lização da sociedade mais justa, uns defendem a monarquia constitucional
(o monarca tem um papel conciliador nos collílitos políticos), outros a república. Em E'nsa7:0
soóv'c o E'7zfezzdz./r?.ezafo Xzzmano ( 1689), o inglês Jolan Loclçe bata a experiência como fonte do
conhecimento, (lue é organizado depois pela razão. Locke defende tan]bén] o individualisn)o
liberal contra. o a.bsolutis]]]o ]-nonárcluico. O esciit.ot flalacês l\4ontesquieu propõe. na obra
Do EspírÍfo das /,els (irsll, a Independência dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
como garantia da liberda(te. Voltaire cltica a Igreja e defellcte a monarquia comandada poi
um soberano escoa.tecido. O suíço Jean-Jacques Rossea.u é o iluminista mais radica.l, piecursoi
do socialisllao e do rorllailtisino. No }ivio O C'onfrrzfo S'orla/ (1762), posicioiaa-se a fa.vol do
Estado demociá.rico. volt.ado pata o beta comum e a vontade geral, que Ins])irani os ideais
da Revolução Francesa. Outra orla tipicamente flui-ninlsta é Encíc/opédÍa, elas)orada. pelos
fia.nceses Deilis Didel'ot. (]7]3 t7S41 e D'.Alembei't llí{7 1783), cot]] o objetivo cle Diga.nlzai
o conheciinent.o exist.ente na é])oca sobre dites, ciência.; hlosofia e religião. Na economia.
o iluminismo é repl'esentaclo peia fisioci'acta, que consicleia. a tei'ta como a única fonte cle
li(lueza de ullla naçã.o, e pelo libelalisrJlo económico, (!ue defeiade a não intervenção do Estado
na economia.

visto pelos intelectuais corno um movimento que ilustrava a capacidade humana.
de criticar e de almeja.i uin mundo melhor, o iluminismo trarlsfolmou o século X\;lll no
chamado Sócu,/o (/as L.t&z'cs.

.\s idéias iluillinistas, aliadas à te])cessão política exercida pelos ingleses: nas suas
colónias na .Amética., têm papel importante no ])!ocesso !evolucionário amei'icano. :\s treze

colónias americanas foiillatn se a pa.rtpi do século X\,']] e apreserltam uln nível de deseíl-
\.,olvimento (desigual entre as legiões. O sul é dependente da. metrópole, para onde ex])alta
ta.beco. anil e algoclã.o e iiTlpotta produtos manufat.utaclos. Com este l;ipo de ecoilolllia. ilo
sul pteva-tece a grande l)ioptieclacle esclavagista., (oi]-] i-eduziclo tiaballio livre e inollocult.ula
volta.da à expoit.anão. .Já. no centro-laoi'te. pi'edoialiJla.rll a pe(]ttelia e nléclia. ])ro])iieda.des:
a.clnlinisti'acta.s poi eu30peus exilados pot inotix;os l)olíti(.os ou ieJigiosos. Seus produtos são
senle[[lantes aos eulol)eus. c]eses],]niu]alldo o conlélcio da ]ilg]ateira com a. iegiã.o. pois nào
lia.ver)do carga. cle volt.a. o frete t.olha. se calo. ,Assina. apesar (la pioibiçã.o cle ] ]anufa.lutas alas
coloJlia.s. os coLollos do ceíltio noite possuem unia ceia.a autollolllia. mdusti]al: ultia.passa.]]]
as íi'ont.eiras e cijan l)aiceilos coilletciais. O cl'esciilleilto clo coilléi'c-io coloria.l l)a.ssa.. eJltão: a
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concorrer cona a. metrópole. Isto faz com que o Parlamento inglês aumente as taxas soba.e os
produtos (lue não vêm cla nletrópoie e são comercializados pelas colónias e acrescente \ áiios
itens à !isto de produtos blue só podem ser exportados pata a Inglatelra. (ciiarlclo as cha.nlaclas
Leis /nfo/e/(íueãsl. Os cliieitos da Coroa sobre as colónias, na América, também são esten-
didos. Com o descontentamento do proprietário sulista que está sempre endividado com o
exportador inglês, o$ co]onos c]o su] e do llorte unem-se para ]utal pela sua independência.

Enl 1774, dá-se o Primeiro Congresso C]ontinenta] da FiladélÊa, de caráter não
separista, (lue envia petição ao rei e ao Parlamento, pedindo a revogação da.s Leis Into-
leráveis, em nome da igualdade cle direitos dos colonos. Em 1775, com a morte de alguns
colonos nuns conflito em Lexington, os americanos começam a organizar-se milltaimerlte.
O rei declara-os em rebeldia e eles passam à revolta aberta. Em 1776, a Virgínia toma a
iniciativa e declara-se independente, com uma explícita Declaraçã.o dos Direitos (tos Homens.
O Segtmclo Congresso cia Filadél.Ra, reunicto desde 1775, manifesta desejo separatista e no-
meia Cleoige W/ashington, da Virgínia, comandante das tropas americanas. Este encanega
Thomas Je.Rerson (1743-1826) de redigir a Declaração da Independência. Em 4 de julho
de 1776, reunidos na Filaclélfia, clelegaclos (te todos os territórios promulgam o documento
com nlucla.raças introduzidas por Samuel ,'\dams e Benjamin Franklin:

A guerra pela ir)clepenclência, que havia começado em março de 1775. com a tomada
cle Boston. num episódio conhecido como a Festa do Chá cle Boston2, conta com o apoio dos
franceses blue. estimulados pela propaganda feita por Franklin e imbuídos pelo petlsarilent.o
iluminista, estão aHliiaclos com os ideais cle libetclade do movimento e motivados pela intenção
de golpear a Irlglaterra, blue lhes havia proporcionado grandes perdas em 1763 (Guelra dos
Sete Anos). Com a ajuda fialacesa, os americanos conseguem vencer o exército inglês e, em
1783, o Tratado cle Veisalhes reconhece a independência dos Estados Unidos da América.

Foi neste período de construção de novas idéias e cultura e uma nova economia, club
começaram a. aparecer os piimeilos sinais do desenvolvimento de uma comur3idade científica
nos Estados Unidos3. GLadativamente, foram ocolrenclo mudanças na educação superior e

l Diz-se (lue a única razão pela qual Franklin não escreveu totalmente a Declaração da Independência é
porque incluiria muitas piadas, característica de sua personalidade

2ComercianLes disfarçados de índios mo/lawls destruíram trezentas caixas cle chá tiradas dos barcos in-
gleses, e]]] reação à Lei clo Cllá, cine clava o monopólio deste produto à Companhia das Índias Orientais.

3Ben.jamii] I'rankiirl já ha\ia dedicado-se à pesquisa científica, enl que formulou uma teoria interessante
sobre origeitl e cliieção das Lenipestades: fez observações sobre causas e estrutura dos ciclones: est.usou a
natui'eza das coerentes marítilllas: investigou o fenõmello da condução do calor'l pes(luisou sobre óptica.. cuja
aplicação resultou nas lentes bifocais. Contudo; suas mais importantes pes(]uisas deram se en] eles.iicidade.
com o famoso experimento. em 1752: (lue possibilitou a construção dos pá.ra raios: enquanto cientistas do
znurldo int.eito disctit.iam se o )aio eia ou não um fei\óirleno elétt-ico: F'ianklin saiu em meio a Lula LenlpesLade
e conseguiu al.cair lim lato pata itilla chave, presa na ponta cle um papagaio que einpinax;a- 'Também cabe a
Franl<lin a i(laia da piinleira bibliote(-a pública (ta Filadélfla. e de toda a .i\!uéiica. e a criação (le villa escola
([ue deu origetl) à primeii'a universic]ac]e (]os Estágios t.ruídos: a Unive!'sida(]e da Pensi]vãitia
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seus i(leais: cona a. foinia.ção cle socio(la.des científicas. a. citação de joJllais especializados e
cona o aumento clo su])OI te filia.nceiio, poi pa.ite clo go'temo fecieial, pata. a. pesclLtisa cientíÊca.
pa.ia as faculcla.eles e as unive'tsJ(la.(les.

Durante a primeira metade do século Xvlll, a matemática no país era ensilla.da
de modo superficial e os estudantes tinllam acesso apenas a traduções dos "Elelrlentos"
de Euclicles. junta.]i]ente com alguns tuba.llaos ruclirnentares en] aritíllética., tiigononletl.ia
e á[gebl'a. Assiill, el-a difícil aos estudantes americanos atingir o nível de sofisticação e
desenvolvimento teórico llecessáiios, para enten(tei os trabalhos matemáticos desenvolvidos
no colltinellte europeu, naquela ocasião.

Entrega.isto, na segunda década clo século XIX, alguns professores de llaa.temática per-
cebem'am blue o pi'obleína estava no modo como esta. ciêr)cia era apresenta.cla aos estudantes e
encontratani. principalmente na Fiança, uma abordagem pedagógica mais interessante que a
inglesa (até então aclotada.) pala a álgebia, a geometria; a trigonometiia e o cálculo, clesen-
volvlda ell] tlaba.lhos datados do fim do século XvllT, poi autores como Lactoix (1 765-1843),
Bezout (1739 1783) e Legendie (1752-1833 1. Estes educadores ttouxelam tais materiais pata
gentio cle suas sa.las cle aula, ati'a\-és cle ti'a.duçães e adaptações.

As dé(-ada.s seguintes. de 18:30 at.é 1870, foJain de grande desenvolvirliento científico.
com os ameiica.nos ])eicebendo seu gla.nde poterlcial intelectual ainda a ser explorado. Em
l)rasca do apiilrlota.illerlto cla ativiclade científica. semelllante à euiopéia, (lue recebia. gla.nde
irJcentivo e se toi'Rara cada vez nazis clifet'ela(-inda e especializada, algumas univeisidacles
amei'icailas, como \'a]e ern 1846 e Hatvatd em ]847. fundaram sita.s escola.s científicas es

pecializaclas. Enl Harvard, poi exemplo, Benjamin Peirce (sobre cluelil estudaremos mais
detalhaclamei-Lte na seqiiência) minist.rou, eJn 1848, um curso, em materlaát.ica e mecânica
celeste, no qua! iticoiporou alguns dos últimos tl'a.galhos desenvolvidos acel-ca do assunto.
Seus alunos estudaiana não sonaente as pes(pulsa.s sobre quaternios de Hanlilton, imãs talllbém
as publicações nas quais John Couch .Àda.íris (1819-18921 e Urbain Leveirier l 1811 1877) cle
duziraiii, inclepeilclentemcrJte, e usa.lido matemática, a existência do planeta Nctuno. Isto
niaicou o início do "plofissiona.lisnlo" pata. os cieílt.estas americanos.

Entietallto, apesar do atmaento dos cientistas profissionais nas universidades e no go-
verno, nenhum grupo destes especialistas tinha nlímero suficiente de lalenlbios para sustenl,al
periódicos es])ecializa.dos ou sociedades. No início dos a,nos 40, geólogos americanos tentaram
oiganlzai-se ilullla. sociedade especializada. lilás tiveram cine unli forças com os na.Lula.lis-
ta.s. ])ois seus ] leilll)tos eialn eln ntlll)eio }f?cluzido. RIJA 1847, eles ranGIa.caiu a. osso(.ia.ção
:'\naeiicana pala o Desellvolvinaeilto cla. (''iêl)cia: uma. socieda(le pa.la. cientist.as de todas as
especia.liclacies. Este gl'u])o, num esforço pala attaii o maloi ptll)fico cieJltíb(o possa vel. rea-
liza.va. suas ieui]iões e]]] legiões x;alia.(!as e. a flill cle dissenlinat a. informação cieilt.ífi(-a. nia.is
tapida111pi te. t.a.tl l)óm T)ul)licava seus /)r'oc(rr//l?ly.s.

\l)f-sat (le' to(los est.es (,sfotços l)aia est.]! iili]] o cães('i]\rolvt]])e]]to (]eiltiflco: o pa.ts
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Figura 2.1: Benjamin Peirce

ainda carecia cle centros especializados em ma.temática de alto nível: os estudarltes que
desejavam aprofundar-se mais, em suas pescluisas, aiitcla tinham cine viajar para o exterior.
Ente'etanto, como veremos, o panorama mudou após a fundação da Universicla.cle .Johns
Hopkins, no ano de 1876, em Baltimore

2.2.2 Benjamin Peirce

No ano cle 1836, a matemática, na Univetsidacie de Harvard, passou por um peiíoclo
de transição, com a saída c]e John Farras (] 779 1853), que durante trinta anos foi responsável
por introduzir os fundamentos da matemática, da física e da astronomia aos estudantes desta
universidade. Este posto pa.soou, então, para Benjamin Peirce j1808-1880) e Joseph Loveiing
(1813-1892) que contribuíram, ativamente, pelos cluarenta e quarto anos seguintes.

Faltar assumiu o posto de Xo//?:s /)ro./essor de matemática e filosofia natural. em
1806, ap(5s Nathanie] Bowditch (1773 183S) tet declinado clo convite. Bowditch. urn auto-
didata em latim e nos ensina.mentos de Newton (estudou o F'rÍncípial, tornou-se famoso
após traduzir o .L/(ícaníqzle C'é/esse de Pietre-Simon Lap]ace (1749-]827), onde explicou, em
detalhes, vários tópicos (lue originalmente estavam resumidos. Seu interesse científico era
compaltilhaclo pelo jovem Peirce, blue ha.via sido companheiro de seu filho elll Ha.ix,ard. e
blue o ajudou na tarefa de eclltar e publicar jconl recursos próprios) o Jk/dcaniqi(e C'd/e.sie, ein
1829

Ein ]83] . Peiice tomou se Ztéto/ eill ma.feDIa.rica. em Haivaicl e ein 18:33. foi ilonaeaclo
pro./e.sso/ cte matemática. e ülosofla na.ruía.l. En) 18:35, Peirce já havia escrito sete li\.ios
texto pa.ia os coisos cle Hal\,a.rcl. cujos assttilros va.iiavaín de geometria. plarla à nlecâ.Dica e
ast[onon[ia. En] 18:36: cona a c]esccJ]tí' fiagllidacle cla saúcte cle seu nlentot IFailaij- Peilce
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asslmllu a. rcspoJlsabíliclacle, junto comi Lox;eiing, (le conduzia os ensiilallaentos de matemá.rica.
física e astiononlia, toma.ndo-se /)ro./essor' .só7zíor'.

Seu iilteiesse pol nlatemá.t.ica: em cietiirllento das ouvias ciências, parece ter-se cola
sondado com a publicação dos primeiros trabalhos de Hamiltoll sobre os quatérnios, no fim
da década cle 1840. Seu interesse ])elo asstmto foi tanto que, ei]] 1848, mesmo a.no em que
Hamilton deu suas primeii'a.s conferências sobre os quatéinios, Peilce passou a incluir este
tópico em suas atllas em Haivai(!. Como consequência dos estudos clãs idéias e exemplos de
1-1amilton, elaborou seu grande trabalho Lárzear Assocíafíue ,4/geó7a, publicado em 1871, em
falIDa de litografia: Peirce fez apenas cem cópias do antigo e distribuiu a seus amigos e co-
nllecidos. a.rcando com todas as cles})elas. Talvez pelo fato desta obra llã.o ter sido conhecida
na Eulopa4 ou talvez porque Peitce fez e distribuiu poucas cópias deste trabalho com suas
idéias sobre álgebla, estas permaneceianl desconhecidas até a publicaçã.o do artigo, em 1881,
no ,4r7zel/:cara ./o?zrrzíz/ o/ h/aZÀe?z?a ícs (IPEI), com divel-sas notas e acréscimos de seu filho,
também matemático, Charles Sanders Peirce. Entretanto, outro motivo para este alugo ter
passado despercebido pela comunidade inaterllática. eutopéia pode ter sido seu caráter anais
filosófico do (]ue matemático, cona Peirce definindo matemática como uma ciência lógica.
Esta dehnição foi revolucionária e muito importante, para o desenvolvimento desta ciência.
Nas páginas ir)ida.is (leste trabalho, Peirce define rna.temática como

a ciõ.t-toa qlte tara concltLsões ttecessál"ias"

e defende seu ponto de vista clizenclo

'A de.Hnição de m.atemáLica é mais aml)La que aquela dada ordtTtcu'ialitertt.e e
pe.In {lunl. sc\l ül.cüTtce é limita(lo it l)esquisü quünti ütiua.. A (le$nição ordinál'iü,
corno n.q\iel.n de outras ciências: é objetiun, enqucivtto esta, é s\Lbjetiuti. Ittues-
Liguções recentes, das q\Leis os q t.{tLérTtios são a tvtstância, ri\nis Ttotáuel, torna.Tit
rl\aviifesto q\te a. de$niçiio ün.t.ign é delTtnsiaíto :.estrita. A esfera da, matemática.
e üqüi estes\d{.da. eTn ucot'íto comi a. {leriunção (le se'ul r\ante: a +.odes a$ pesqu,i-
sns deíltolxstrnt,l.uas, (ISSlITI corria p(i.I'a Inclui-l-t' t.í)d.os os conltec.lttentos cül)fezes (ie
ertsiTlamentos (logra(íttcos ..."

Na mesma perspectiva, afiinaa

É trllpoi't(nele: poltct.rito. SPI)n.I'ul' o tl'nbíLlho l,I'ttelecl.\tal dn loi'lll.a el.eíTLa
SÍlnbotos ({eue il sçl ctd.o ü(los: t íl nlalen\(l.t.{rcl tlntad T)or estes símbolos é. cha
ma(t(t a.l.ge.bl'(i. ,:\l.ge,bl(t) t.}ll.(io. c lllíttein.á,l,ic(t .{ol'ííl(tt.

}Pelice í'i)x;iou, e]n }8170, t.]int.a e Eles cópias de seu ti'aballlo pai'a seu an)igo Geolge Bancioft jlS00
iS001. que esta\:a na .Alenaanlla, pa.i'a (lue csfp dist.ribiiísse o naatel'ial pai'a a ('onaunidade illa{.eillát.ica deste
país. Elltietallt.o, não se sabe se Bala''i'olt não al)lpsentotl a obi'a cle Peiice aos alemães ou se eles nã.o sp
! i[t:ei'essa.i'ai]} })el o assai!] t.o



26 A MATEM!.(TIC.4 NOS ESTAOOS UNIOOS

Alltes (le inicial a discussão matemática, Peiice continua sua perspectiva filosófica
dizendo blue unia algebia e constjtulda. poi unl a/yaóeZo fotnaaclo pelos elementos da base:
unl uocaó,u/(iria que consisl,e das opera.ções cla álgel)ral e uma g/'amdfllca blue cleflr)e a.s regiam
de cornposiçã.o dos elementos da álgebra lisa.o é, os axiomas de estrutura). Explicitamente,
debne

Urna átgebru lia qual to(la expressão pode se reduzir à forma de \Lma soinQ
ütgébricct de termos, cada um dos quais consiste de uma única letrcl com u'rn
coe$ciertte qQünl,itatiuo, é chamada ulnü úlgebra. linear."

Baseado nestes conceitos pteliminaies, Peitce, então, tenta determinar as diversas
álgebras possíveis, obtendo as tabelas de multiplicação dos elementos cle uma dada base e.
para. isso, procura métodos pala escolhem adequadamente os elementos desta base. Nesta
tentativa, consegue deteiminal 154 álgebras, não isomorfas, cle dimensão menor ou igual a
seis. ,\ grande diversidade de possibilidades para dimensões tão baixas mosto.a claramente
que o caminho escolhido não é adequado. Porém, este trabalho (Lárzear Jssoc af z;e ,4/geóras)
foi illuito importante, pois na tentativa de escolhem e classificar elenieiltos, Peirce introduz
algumas das notações mais importantes associadas à teoria cle álgebras. Por exemplo, suas
álgebtas poderia contei elementos (lue são divisores clo zero, ou nilfatores como ele os chama:
elenlent.os nilpotentes. isto é, elementos a para. os (duais existe um int.eito positivo n ta.l cine
a" = 0i e elementos idempotentes, isto é, elementos c ta.is (Jue ez = e. Outra novidade
apresentada neste traballlo é cine Pelrce considera, pela primeira. vez, álgebra.s (lue podem
1lão tei unidade. Com estes conceitos estabelecidos, Peirce encontra-se, então, em condições
cle desenvolver sua teoria e prova uni insultado fundamental: foda á/febra rde í/imersão
$nitu) possui, pelo mevlos, um elemeTtto i(!impotente OI \crlt elentento r\itpoteT\te.

Uma contribuição irrJpoitante a esta teoria, e que também merece destaque, é a
decomposição cle uma álgebra .4 em soma direta, associada a um elemento ídempotente e
dado (que ficou conhecida como decomposição (/e r'eirce): de.Ruindo se

É?. = {z C A : zc = 0},

2 = { C

B = B\n B.z.

tem se (lue

H := e./!e t e/?i it ,Zl?2e (B B

O tra.l)alllo cle Peitce teve pouca lepeicussão, no piinclpiol entretanto, tomou-se
fulldanlenta.l pala o ctesen\'olvilllento cla. LeoLia cle á.lgebra.s e pala (lue .Joseph H. l\4. \\:eclder
bum 1 1 8$2 104SI provasse uin elos iesult.ados mais In-Lportantes sobre classlficaçã.o cle álgebias
[ ilios [.i acto elll ( ] .4) 1
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2.2.3 0 Período entre 1876 e 1900 e a F'undação da Universidade
Jollns Hopkins

Um dia antes do Natal cle 18T3, o milionário cle Baltimoie, Johns Hopkins (que
eia solteiro), faleceu e deixou toda sua fortuna de sete milhões de dólares pala a fuildaçào
cie orla universidade e de um hospital. Enquanto planejavani a fundação cla universidade.
os culadotes i'ecebeiarrl orientaçã.o de três presictentes de universidades jque também eram
cient.iscas): Charles William Eliot, presidente de Harvaicl no período de 1869 a 1909; Jalnes
Buiril Angell, presidente cle N'lichigan de 1871 a 1909; e Alldrew Dixon White, ptesiderLte
c[e Coine[[ de 1866 a 1885. Eles decidiram entrevistar Danie] Cole Gi]man (1831-]908), (lue
à. época era plesiclente da Universidade da Califórnia. Gilinan, que tinha viajado muito ao
exteiioi, a fiirl de conhecer melhor os métodos educacionais, principalmente das instituições
da Inglateira, cla França e da Aleman})a, deixou claro que clueiia cria.r unia universidade de
carátei nacional, com o objetivo de promover a pesquisa científica, num nível mais avançado.
Como os curadores já estavam inclinados nesta direção, coilcoi dararll com ele e o convidaram
pata ser o primeiro presidente da UJliversidade Johns Hoplçins, o que aceitou plontatnente.

Gilnaan criou um novo inoclelo institucional no país, com base em suas análises
dos pontos faltes e dos pontos fracos clãs universidades esttaíJgeilas e nas necessidades dos
Estados Unidos. EsT.a universida.de a.dotou, como pa.rte de sua JTaissã.o, a produção de ullla
pes(guisa original e o tleinamelJto de futuros pesquisacloies, em adiçã.o ao objetivo tladiclonal
cle prove! uma educa.çã.o cle alta qua.lidade pala ullix,eisitáiios.

Para ensinar matemática, Gilnian contratou Jarl]es .Joseph Sy]vester (1814-]897),
um algebiista britânico com reputação internacional conquistada, principalmente, com os
estudos em teor'ia de grupos invariantes. Junto com William E. Story (1850-1930), recém-
doutoraclo pela Universiclacle de Leipzig, supervlsionou, durante o período de 1876 a 1883.
um progianaa de pós graduação em matemá.rica, cujo ]líve! eia eleva.ctíssimo: nem mesmo o
currículo de Haivard possuía o illesilio nível.

Eln 1883, Sylvester voltou pala a Inglatei'ra., pa.ia assulnii posição de piofessoi.
em Oxford e Gilnian não conseguiu substituí-lo ])or um [nateniático anaericano c]e igual
t.a.lento. Com isto, os estudantes amelica.nos, (Jue desejavam um tieinamento mais sofisticado.
voltam,a,m a ptocutat os grandes celattos europeus, em especial Góttillgeli na AleinarJha. on(le
Feliz Hein liS49 1ç)2SI oferecia u] ticiilamento de alta club.liclade.

lÇleit[. que e n)a.is conhecido J)O] seu t]aball]o e]]] geonletiia. irão-euclidiana. e poi
clCseHVOl\rc] 11] a conexão ente'e a. geonleti'ia e a teor'la. cle gt'tipos. i'ecebeu seu clone.OI'aGIa

eil] 1868: pel.a LTni\.,eisldade cle Bo])]]. sob a. oiie11taçã.o de .Jlt]ius P]iickei (180]-1868), coill a
l\\sseti.aqi.o lil)el ({if: TluTlsjo\'irLntioll dei' nllgemf.ii cl. (;lcicl\t. \lJ (te.s :\t~citcn (ll'a(it,s :\nisctttll
L/lzl/.í/7-/x oo-?-d/Iria/í?? atz./' r/in.f Áa/zori?:.$(/1.r fb/'i71. (luc bata. de geoil)eti'ia e suas a.placa.ções à

[[Jpran[ca. fqo aipo en] c]ue l\-leii] recebeu seio (]outotado. P]tlckel nloiieu, deixa.lado iilconll)beta
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a maior paire (te suas pes(luisas sobre os fundamentos da geometria. lÇlein era. então, a
pessoa ina.is indicada pala. colJipletar a segunda paire do tiaballio cle Pliickei ]Ve?ze (7eorneZ7'ie

c/es Xazim.e:s, o (lue Ihe piopotcionou ieconllecimellto no meio nla.temático. Após ter passa.(-lo
por Eilangen. l\'lunicl) e Leipzig, Klien mudou-se para a Univelsidacle de Gõttingen, em
1886, onde permaneceu até se aposentam em 1913, formando um centro de pesquisas em
matemática - que contou comi a presença e as idéias de David Hilbert (1862-1943), a partir
de 1895 e que servia como modelo para o restante do mundo.

A primeira descoberta importante cle Klien deu-se em 1870, com a colaboração de
Sophus Lie (1842-1899j: descobiiiam as propriedades fundamentais das linhas assintóticas
numa superfície cle Kummer. Ainda com Lie, trabalhou na investigação de W-curvas, isto
é, curvas invariantes por um grupo de transformações projetivas. Em 1871, realizou iin-
portarltes descobertas em georlletlia: publicou dois artigos On [õe So-ca//ed /Von-.Fzzc/ádean
G'e077}eZrg/, nos quais mostrou (lue é possível corLsideral a geometria euclictiana e a geome-
tria não-euclidiar)a como casos especiais cle uma superfície projetiva com uma seção cónica
específica adicionada. Este resultado teve o notável corolário que afirma que a geomeZr a
não-euctidirtnct é consislenl,c se.. e só SP.; n, geon-teoria euclidiünu é consistente. Cona Xs\o. coesa:
pareceu a dúvida que ainda havia sobre a existência da geometria não-euclictiana, colocando-a
no mesmo mire! da geonletrja euclidiana.

Logo: os estuda.ntes anleiicanos (lue foram para a, Alenianha, pala apriinolar suas
pescluisas, trouxeram para os Estados Unidos a. influência elos ensinamentos e idéias cle
1<1ein. A pa.itir daí, estabelecera.m vários piograntas cle pós-graduação pelo país, sendo
que as universidades Claik, em 1889, e de Chicago, em 1892, já foram fundactas com estes
programas. A Universidade de Chicago (cuja história como centro emergente de pesquisa
matemática será estudada em detalhes mais adiante), com seu departamento de matemática
sob o comando cle Eliakin Hastings h'logre (1862-19321 estudante cle Yale .junto com os
estudantes cle Klein Oskai Bolza (1857 L942) e Heiniich Maschke (1853-19081 quase
que imediatamente se tomou líder em pescluisas materJláticas cle alto nível e em organizar
comunidades para o clesenvolvilnento científico.

O atavismo cleics. e paiticularmerJte de hloore, ganhou repercussão nacional com a
organização da I'ror/d'.s C'o/um.ó/arz Eiz;po.sÍíir9rz en] Clhicago no ano de 1893, que contou com
a presença cle Felix l<lein. Este apresentou, rlo Clongresso, vários antigos de sua a,utopia e dos
melhores atlt.OI'es de seu país. colho Hilbert., Herman N'linho\vski(1864 1909), N'lax Noether
lisa4-lç)eil e Fleiniich Webel liS42 19iel.

Eili 1888. foi funda.cla a .X''etl' yo-rA: .l,/a//}e/rzílÉácíz/ S'oc/lef=iy, com apertas seis membros
na Jeuniã.o iilauguial. Entrei.a.nt.o. esta con)unida(le desceu e. en} 1891, contava com cerca
cle cluzent;os membros e já. llavia inic.lado a. publica.çã.o tegulat cle seus Bzz//e/Xlz.s corei sua.s
ativiclades. (:.!o]]] a aproxiilaação de Nlooie e outros organizaclotes (lo congresso cle Coltlmbia
à .Vf,u, }ol-X: ,vaf/lema/ (fl/ S'íoc/ef!/. esta socieclacle teve self noi]]e ] udado: e]i] 1897, para
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.4 rn.e?'vlcarz /V7aí/iemüf/.ca./ .Soclefy, a fim (le ]efletii seu caia.t.el l)acional

2.2.4 0 Período após 1900 - O Crescimento da Matentática nos
E)atados Unidos

Alltes da Primeira Guerra Mundial, o depa.rtamento de nlatelTiática cla Universidade
de Chicago continuou a exercer um papel cle liderança no cena.rio na.cionai, apesar da morte
de Masca)ke, el-n 1908 e c]o retomo de Bo]za à A]emanha, em ]910. N'look'e permanecia à
frente do departamento, junto com os estudarJtes fornaados na própria universidade, Dickson
e Gilbert A. Bless(1876 i9611, e também EirJest J. \.Vilczynslçi j1876-1932), um geõmetiaque
estudou em Bei]im. Neste peiíocto, N/]ooie já ]lavia. passado a dedicar-sc à "aria.liso geral" (ila
primeira década do século), blue é uma abordagem axiomática e abstiata da análise funcional.
e o trabalho de Dicl<son (que provavelmente é o mais iirlpoita.nte algebrista do início do século
vintes começava a sobressair cotlio o continuac]ol, natural clãs idéias de Peirce e Ha.milton.
em álgebra. Sua defiíiição de 1923, ])lesent.e em Á/geórízs an(/ ZAe r ,4r{/A7neí/cs (le291),
cle conjunto de e/e7rzerzios {níei7'0s cle uma álgebia linear associativa com unidade sobre o
corpo dos números nacionais, rllosttou novos camillllos pala o desenvolvimento da teoria.
de ideais poi Emir Aitin(1898-19621, Helmutl] Haste j1898-19791 e Emmy Noether(]882-
] 935), entre outros. Também po(temos citam seus estudos acerca dos teoremas de estrutura cle
\.vedderbui'n (j\'\rE21). cine até então ha\;ia)ll pa.ssa.do despercebidos e possibilitaram ol)serva!'
cine o estudo cle álgebtas simples se deduz ao da.s álgel)ias com divisão - funclamei:Leal
no desenvolvimento da teoria de álgebras. Seus estudos, juntam-mente com os de Bless e
Wilczynski, ajudara]n a. solidíhcat a tradição de Chicago en] álgebia abstrata e geometria.
Ente'etanto, antes cla Primeira Guetia, muitos estudantes ainda iam gradual-se ou fazer
])ós-graduação no exterior, prirJcipalmente em Góttingen. Porém), isto sofreu uma pausa
durante o conflito: corei muitos pes(luisacloJes desellvolvendo pesquisas ligadas à guerra. Por
exemplo, UTla dos estuclatltes de Hilberl . i\4ax Nla.son lis7r 1961 ) tJ'abalhou alia técnicas cle
detecçã.o de subrJ]a]inos ]lo recém fol'niaclo .Vatíona/ /?esgar'c/z C,'ozéncl/. .após a guerra, coíll

a derrota da .41emanha e seu conseqi]ente dec]ínio cu]tula] e económico, os matemáticos
{)ão t,inllani mais este pa.ís como centro de referência de idéias e desenvol-.,intento cielltífico
e, então, reso]veia111 desenvo]x.et suas pesquisas en] seu plópiio telritoiio. ciescen(]o assai-il o
ntinaeio (le "escolas': : cujas pes(guisa.s elain cle a.lto nível. como Belkelely;, NlIT ( l/a.$sa.c/zz se//s
riz,siplft/.[e o./ 7'ec/) /20/0gyl , Harvaid e Pt'i ilcctoil .

Em [930, foi func]ado, com a colam)ota.ção (]e Osga.]d \''eb]eil (1880 ]9(50), um instituto
cle pesquisas. o /r}.$/1:/? Zr ./o?' ,4doa/z(c-r/ .S'/tzdy lcoi l a. cooperação iJastituciollal (le Pi'incetoill,
cine a.bligou tcfugia(los europeus clo l)ós-guelra., colho l)oi exemplo .Àlbeit, Eiilsteill l ll$79-
]ç)3:i) e Herina.laia \.Ve.\'] ]tSS.i3 J}):S.SI. vin(]os (la. :Àlc]]]a.nl]a. e o l]tl]]gato .Johi] voi] Neuíllann
1 ] ç)o:{ 1 !).3ÍI.
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Nlais urll conflito deu se no mundo a partir cle 1939 e os Estágios Unidos entraram
nele e. inztis llilia vez. seus lnaternáticos participa.iaill cle pescluisas ligadas à guelra. O líclel
da ntobilização n-Latenlática. eia. Warren W'ea.ver liS94 1979), cine foi professor e chefe do
clepartan-lento de matemática da Universidade de \visconsin e chefe do .RocÃe/e//er FowndaL-
iort's Nata,ral Sciences Diuisiort. Em \.q4'Z. o Oj)ce oJScieTtti$c Research and Deuetoplnent.
sob vannevar Bush (1890-]974), criou o Ápp/íed /k/afÂezrzaiícs Pane/, para dar suporte ma
temático aos seus vários rarJlos. Os esforços de seus matemáticos, como Samuel Vilks e John
von Neumann, resultaram na criação de várias área.s, como por exemplo a análise seqüeíJcial.
Assim, no flui da segunda guena, os contornos da pes(guisa matemática americana tinham
sido totalmente reconfigurados e os Estados Unidos, agora, possuíam centros de matemática
pura e aplicada.

O surgimento destas novas frentes e aplicações matemáticas deram início à chamada
matemática de otimização: com a introdução, por exemplo. da programação linear, da te-
oria dos jogos (deseílvoLvida por von Neumann e cine tem grande aplicabilidade na teoria
económica) e do controle estocástjco. Estas pesquisas passaram a ganhar apoio financeiro
fedeia], sendo desenvolvidas principalmente no O#ice o/ Vaus/ J?esearcA (agência federal de
suporte à pesquisa académica), fundado em agosto de 1946. Em 1950, a captação de re-
cursos para a pescluisa científica ganhou novo ânimo, cona a ftmdação da /Vafíona/ Scíence
Foun(/a/íon (NSF). Embota não tenha apresentado llenhum resultado signo.6cativo até 1957,
corl] o lançamento do Sputnik, a NSF' tornou-se a. piincipa] fonte de captação de recursos
pala a coiltunictade matemática americana. Com a ciiaçã.o destas agências e outras (lue
surgiiarn posteriormente, o desenvolvimento da pescluisa, no país, não parou de descer e
os Estados Unidos tolnalam-se um dos maiores centros científicos do mundo: ao contrário
do que ocorria no século XIX e no início do século XX, quando os estudantes interessados
em desenvolvem pesquisas matemáticas, de alto nível, tinham que ir para a Euiopa, hoje os
estudantes cle todo o mundo reconhecem as universidades americanas como grandes centros
científicos .

2.3 A Matemática na Universidade de Chicago

:\ Uni\'ersicíade de Chicago foi fundada em 1892 e teve como primeiro presidente
Wi[[iain R.ame) Halper (1856 ]906), blue constíuili estruturas acac]êmica e administrativa
irligualáveis lia épocas financiadas por ,JohJI D. Rockefellei jlS39-19371. Com políticas cle
incentivo à pescluisa e aulas cle excelente nívelE', ele conseguiu atiaii gente cla nlelhoi cluallclade

õSegunclo cit.anão em IPASI. e tia.duvido livrenlent.e por nós: Haipei sugeriu lno 7'Óe Presa(/erll 's Re/JorZ.
.4d/i]ír]z:sZrafror] - 7'be Decerlr za/ Pti/)/r(íz&zorzs; [st. series. v. ], t,Íniveisity ofC]ticago Press: (19031, pp. XXV)

.4. arte:ri) sei' fo)'nec=ida [lotsus cíe pes({lt.lsct f)aict os prole.ssoií's: com cls qttctls liossalTt. ou
í\Clo. ter'lc)il(n cte (tci)t(lo ct)ill o íltte sele\ } (ils tnl.bless(lllte pai(t o tlctl)(tlht) í\o (l\Lcll esl )(lrt) eil-
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Figura 2.2: Eliakim Hastings Nloore

para sua uiliveisidade6. Harpel perseguiu seus ideais e não abriu mão deles nem mesmo
(quando foi pressiona.do a estabelecer uma escola de Engenharia em Chicago: negou-se a
saclificai o piogtesso científ:ico já alcança(to com as pescluisas, e o que ainda estadia pol
vii, e tentou contornam o problema de ouvias maneira.s, juntando forças com o Cb cago
.l./alli/.a/ TT'aíníng Sc/loí9/ e o ,4rnzo?zz' /?z.sf?l/71/e o/ 7'ec/i.no/ogy. Enaboi'a estas soluções não
tellhan] funciolla.do, Haipei não mudou (le icléia e contilltlou a i)i-ivilegiar o desenvolvillaento
científico.

A flrit cle estrutural a univeisidacle, citou o posto de chefe de departamento (#ead
Pro/essorl, cuja missão eia construir seus vários clepaitamentos. O #ead Pz'o/ess07' seria
responsável, segundo Harper determiJlou, por supervisionar' o trabalho do departamento,
prepara.l todos os exames de admissão e apiovai todas as provas piepa.Fadas pelos demais
professores, estabelecem os cursos oferecidos, examilla.i' todas as teses aplesentaclas no depor
tament.o. detellniíJar textos a serem usados, edita.r jornais e antigos api'opiiados, conduzia se-
ininá.tios: verÃficai a necessidade cle livros e periódicos, definia coi]] o presidente a contratação
de outros professores e assinar os cet'tificados dos cursos oferecidos no clepaltamento.

uolurdos. Esta é, prattcclnlente, a. cnractel-ístzca das bolsas ])ara t)s prolessoi'es rlo Obsel'uatórto
rYeikesJ. Devem e3'isttr postos enl. outl'os ([epartaltentos: lü]uez uln })testo eln cada depaTtcl-
menlo: ))ala o$ ÍJtiat.s clecein ser JeLtcl.s llrlnl-eaçoes ])erlnaneíttcs, ou que podem. ser ocupados poi
l)il [)el'tí)(lo tollgí) r)ií ctí.i'to. pol' u(elos tt}.ctt]bt'r)s (io (lep(t]'t(ttt]e]a.t.r). c(i.]]a (;s (]e i'ealtzal' ]l'ab(1]hos
de pese! lsa

5. .L\.) sle.s dt:uelu sei' Jeitos !:)( ra t'ricorn..jut llrn gi(ilude numero de Iton e ts [l denota?' sets do.s
(lo:r iTteses (i i)es(!ttisct. e' trltiesttg(l((ií) í: ({e(Itc(ii' os í)uLI'í)s set.s iltt.st?s (io li'(it)(ilha (le tec't{)tt(tt'.

Este pl.a ]í] :jó te , sido a.dotado €11] :ái~ios casos cÍ2.tl.cltta $

"0 illaioi êxodo ocos i'eu lia [Jllivclsi(]Hdp ( ']ai]{. o})(]e qllasp nlf't.ade de seus Lalent.tesos l)esqulsaclolps foi
pata (-llliçitgo
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Pata coillailclai o departamento de ma.temática, Haipei trouxe o joveirl Eliakin Ha.s-
tlngs l\logre (1862 ]ç):32), cujo primeiro cantata com a pesquisa científica. em matemática.
deu-se (luanclo baba.lllou; pelo período de um veia.o. como assistente cle pescluisa. cle Ormond
Stone jlsar-los3) chefe do Observatório de Cincinnati -- cuja pesquisa era mais voltada
para a matemática do que para a astronomia. Quando Moore foi para Yale, como estudante
de graduação, sofreu a inHuência de outro matemático e astrõnoímo, Hubert A. Newton
(1830-1896), sobressaindo-se em astronomia, inglês e latim, além, é claro, de matemática.
Em 1883, giactuou-se e, dois anos mais tarde, doutorou-se em matemática sob a orienta.ção
de Newton, com a tese intitulada Ezfensions CZ/ C'erfaírz 7'heorems o/ C'/í#ord and (.:ay/e# án
Cear/zeZry ./b7- rz Dá7rzerzsáorzs. Newton percebeu, então, que À/loore havia progredido em suas
pesquisas, tanto cluanto o desenvolvimento científico americano Ihe permitia, e o encorajou a
continuar seus estuc]os rla :4]emanha. Parando inicialmente em Gõttingen, no verão cle 1885,
onde também estudou alemão, seguiu para Berlim, no scmestie seguinte, onde as pescluisas
matemáticas eian] dominadas por Kart Weierstiass (1815 1897) e Leopold Kronecker (1823-
1891), cujas idéias nortearam as pesquisas de h/loore durante toda sua caireiia. Voltando
aos Estados Unidos, foi professor na ,4cademy al Norfhzoesfern Prziuer.sZí# durante o ano de
1886 e, após este peiíoclo, foi para Yale, onde foi promovido a professor associado. dois anos
depois. Em 1892, transferili-se para a Universidade cle Chicago.

Quando NJoore chegou a Clhicago, imediatamente indicou um nlatemá.rico alemão
que havia estudado em Berlim e Góttingen e cine estava na Universicla.de Cllark: Oslçar Bolza
(isso i0:3ÓI.

Bolza veio pala os Estados Unidos em 1888, à época com trinta e cinco anos de
idade, para tentar uma nova vicia acadêmica, uma vez cine não teve sucesso na .Alemanha.
Em 1875, foi para a universidade em Berlim e deixou seus estudos na escola técnica, após
dois semestres; para estudei física. Entretanto, em 1878 percebeu cine nunca conseguiria
ser um físico e passou a dedicar-se à matemática pura. No período de 1878 a ]881, Bolza
estuc[ou matemática com E]win Bruno Chiistoffe] (]829-1900) e Theodol Reye (1838-1919),
em Sela.sbouig, com Hermantl ,'\mandus Schwaiz (1843-1921), em Gõttingen e com Kart
Theodor Wilhelm \\'eiettiass (181.S-18971, em Berlim. O coiso de cálculo das variações
ministra.clo pot \.Veierstiass, em 1879, despertou o interesse cle Bolza pelo assunto e orientou
sua.s pesqt-lisas pala o cloutoiado. Entretanto, após dois anos dedicados a estes estudos.
Bolza; descobtitt blue Eclouaid .Jean-Baptiste Gouisat j18õ8-1 936) já havia obtido os mesmos
iesult.actos e cle um modo mais elegante. Isto nlotivotl Bolza. a fazei unia pausa nas suas
pescluisas e foi ]ecionar no G'#nzna.sfl /rz em Fieibuig. Eln 1884: cíepois de se flrnlai' colllo
ptoíessot. ietottaou aos seus estudos e, em 188(5, completou sua tese em Itmções hipeielípticas,
sob a oiient.a.çà.o cle l<lein, na Universjclade de Gót.tingem, onde passou o ano acadêinico de
1886-1887. Lá. participou cle senlináiios, junto com Heiniich l\laschke (18.33-19081, cliiiglclos
poi lÇlein. O trabalho junto cona lÇlein deixou o com cltívida.s a respeito cle sua capaciclacle
cle a.lineja.] ui]] posto na unlveJsiclacie e ele. eilt.ão, resolveu deixar a .'\Jetnanha.. ei]] 1888, ein
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busca. (le oporá.unida.(les acadeilaicas nos Estágios Unidos. (.'onl unia chita. (le teconaendaçao
de lÇleili. Bolza. bateu às portas da. Univetsidacle .Jollns Ho])kins, on(le ttal)a.lllou durante
o ano (]e ]889. Edil seguida. foi ])a.ra a. Lllii\eisiclacle Claik, onde peinla.ileceu a.té 1892. .A
possibilidade de uma. piolnissoia carreira oferecida por Haipei convenceu Bolza. a mudei-se
pata. Cllicago e a iJldicar seu velllo amigo alemão h'laschke7

Maschlçe ent;iou na Universidade de Heidelberg em 1872, onde estudou com Leo
Kõnigsbergel (]837-1921 1. Continuou seus estudos na Universidade cle Berlim com alguns
dos nomes mais proeminentes da época, como Weierstra.ss, Ernest Eduard Ktmimer (1820-
189SI e ]<loneckei. Seguindo com suas pes(luisas, foi para Gõttingen, onde obteve seu dou-
tora.iTlento em 1880, sob a orientação de l<leirl, seis anos antes que Bolza. .\ssim como ele.
foi lecional no Gyrrzr2,asÍzzm, em Berlim, enquanto não conseguia um posto na tlniveisidade.
Entretanto, colllo a. competição ela muit.o grande, Maschke seguiu os passos de seu amigo e
foi pa.la os Esta.dos t.inícios, em 1891. Com o objetivo cle ma.llter-se financeiramente, antes cle
deixar a Alenaai)ha. Nlaschke estudou pol' conta própria e tornou-se um e]etricista. ]sto ]he
})ossibilitou urra emprego na I'resfon E/ecf7'íc /zlsf-r'?zr»ez2Z Compara!/, em Newaik, nos Estados
Unidos. Enaboia. isto bastasse para seu sustento, nã.o satisfazia suas necessidades intelectuais
como matei-ná.rico. A oferta de Harper era tudo que almejava naquele momento e tambélal
mudou se para Chicago.

Apesar das clúviclas irlicia.is de Bolza e cle N'laschke a despeito da associa.çã,o cona o
jovem lvloore, estes homens completavam-se peifeltamentes e tiveram um graíJde sucesso na
oigar)iza.ção do (leda.rtamento cle matemática da Univeisida.de de Chicago.

Logo no ir)ócio, en] 1892, fundaram o Ada//}emafíca/ C/uó, Ollde as pesquisas elaln
apreserJtaclas e discutidas. Esta experiência proporcionou-elles, junto com Henly S. White
(1861-19431, de Northwestcin, cujo doutoramento foi obtido sob orientação cle Klein em
Gótt.inge]], a inculllbência. de otganizal o I'For/d 's C'o/-tzmóíarz EzposZZáon que acorlteceu eni
Clhlcago, em 1893. pa.ra comemoram o quanto centenário cla clescobeita elos Estados Unidos.
Est.e congresso coilt.ou com a. presença de matemáticos vindos da .Aust.ria, ltália e .41emanha
(com a plesellça ma.icailte de Felix Kleinl e de vários estados americanos. Seu caiáte:
irltelnacional eleve-se não apeila.s à presença destes pescluisadoies, mas, principalmente, aos
antigos apreselltaclos: dos trinta. e nove trabalhos, apellas treze foram escritos pot' ailaerica.r)os;
treze eian] de alemã.es. t.iês cle itaJia.nos, um suíço, três fiarlceses. dois aust]-cacos e um russo.

Durante as negociações ':om Ha.irei , Bolza ilnpõs a condição de que seu ailaigo também deveria sei
(ontratado

s(:ollfoillle citado en] l[,.i\l, (;. .'\. B]iss -- clue estuc]ou ein (];hi.-ago na época escieveii

Nloole uas l)I'tlllant and nggressl.lie t l t\ $ sr:h.olaishil).. Bolha tn})icl arl(l li\ol'o\tgh. un(t XÍas-
:llke nloi'e tli~t\llnnt. soqacl.ous tl \d ltit.houl cloub{, or\e oÍlhe lbost íleltgl)tflll lect\Lt'cs on qeoxrtet.l IJ
of útil t} n].e.s

1".\loí)t'( {!i'c] l)i-illin]tfe e agtt'.ss]t)o ei ] s !a el udiçao. Bolzíi tule)t(lo f ip)l llíctoso. e l\f(i. rhkt t)lnls bi'tlllniiic.
\ítyíi: F. SEI)l (]ui tí](t. \inl (]r)s i))cus íl Itl lr)bí)s plí)]t'ssí)le.s (tt {Jtollli:ll~irt (i to(Ins r)s t.citlpl)s l
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Dentre estes a.utotes, clestacanl-se lletJlaite. Hilbeit, Nrinkowski, Netto: Nlax Noethei, Stucly
e \Vebel.

Após o enceiiamento cio coi:tgiesso, l\lloore e outros matemáticos pait-icipa.]a]]] por
duas semanas de um curso ministrado pol l<lein, na Universidade Northwestern. Após o
retorno de Klein à Alemanha, h/looie e \Vhite perceberam a necessidade e a importância de
organizar-se erlcontros mais freqilentes, e de caráter nacional, para discutir matemática e
apresentar trabalhos: em ]g de julho cle 1894, acontecia a primeira reunião Giesta sociedade.
Entretanto, Nloore percebeu cine, para esta sociedade te! um caráter realmente nacional,
deveria abrangem todas as regiões do país e, numa conferência realizada em Chicago, nos dias
31 de dezembro de 1896 e la cle janeiro de 1897, piopõs a criação de seções: nascia, assim,
a AmerÍcan .Waf/}emaZica/ 5'ocíeZg/ (.AA'lS), com sua primeira reunião oficial ocorrendo em 24
de abril de 1897u

Nos anos seguintes, Nloore e seus colegas tentaram estimular a atmosfera intelectual
que prosperava na Universidade de Clhicago: na qualidade de chefe clo clepartanlerlto cle ma-
temática, Nloore pioveu a biblioteca com um grande número cle jornais de primeira linha que
serviram de referência, para os estudantes e pescluisadores eln matemática cla.(ruela univei
sldade. O sucesso de seus esforços, para construir um departamento voltado pata pesquisas
de alto nível e uitla cotnunicla.cle matemática. de caráter nacional, é verificado na (lualidacle
cla.s teses clefenclidas nesta univeisiclacle: entre seus autores, destacam-se a.lgurls elos mais
brilhantes matemáticos (lo século vinte, como o algebiista Leonalcl E. Dickson, o gemi:negra
Oswalcl \eblen e o físico-nlatemá.rico Geolge D. BirkoRio

Veblen doutorou-se sob a orientação de À/loore, em 1903 e, após ter permanecido por
dois anos como professor associado em Chicago, foi para Princeton. Em 1932, tiansferill-se
para o recém-criado /rzsZ{Zz6Ze ./br Àduanced Sf2zdy, onde realizou pesquisas de alto nível.

Embala também tenha sido supeivisionaclo por h'logre em sua, tese, BirkoH' tinha
interesse nos resultados cte Henii Poincaré (1854 1912) e seguiu suas pes(!visas na clireção
dos sistemas diílâmicos. Assim como Veblen, ele foi para Princeton e transferiu-se pala
Haivaid, em 1912, onde supetvislonou um grande número cle teses. Seu maior reconheci-
mento irlternacional deu-se com a nomeação pala presidente clo /nfer'nalíona/ C;'on#re.s.s o/
,Waí/iernatÍczlarz.s blue aconteceu em L941, en] Cambridge.

Estes tios homens (Dickson, \./eblen e Birkoff) ptocluziiain cerca de seiscentos a,l-
eigos. trinta. livros e supeivisioilaJall\ cluase duzent.as tesesl Ainda rliais: edita.iam .jornais
es])ecializaclos e cada unl deles [oi pLesic]ente c]a A]\,]S. :àssinJ colho i\']ooie. tambenl Vet)len
e Birkoff ajudaiani a construir depaitanientos faltes em suas instit.lições. .Já Dickson aju

0Àloore foi eleit.o presa(leiit.e (la .ANIS. eit clezelllbio de 1900: e permaneceu à frente da socledacle poi dois
anos.

lol'ambóm po(lemos citar o t-opólogo Robes't L. Nloore: club se talhou farlloso !)elo seu /i7í/o(/o ;l/oo/.r cle
ensinai'
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dou a. ma]]t.ei a tiadiçã.o (ia. excelência. ei]] i] atelllátlca que Clhicago iepiesei)t.a.va. no cenário
nacior)al.

2.4 Leonard Eugene Dickson

Leonard Eugene Dickson rJasceu em Independence, lowa, em 22 de jarleiro de 1874
e casou se cona Susan Davas, en] 30 de dezembro de 1902, tendo dois filhos, Campbell e
ElearJor. Motieu em 17 de janeiro de 1954 em Harlingen, no Texas. Fieqiientou a escola
pli mái]a e sectmdátia. em sua cidade natal e, em seguida, ingressou na Ulliveisiclade do Terás.
orlde foi encorajado por George B. Halstec1 (1853-1922) a estudar matemá.t.ica. Graduou-
se em 1893 como o melhor aluno cle sua classe e ])i'osseguiu leciona.ndo desta universidade.
Em 1894, sob a supervisão cle Halsted, recebeu o grau de mestre pela Linlvcrsidacte (!o
Terás. Dickson; ent.ão, requereu iTtgressal no doutorado em Harvarcl e na recém-cilada
Universidade (]e Chicago. Foi aceito na primeira luas, após ser também aceito em Chicago,
decidiu se pela segunda, onde estudou sob a. supervisão de Eliakim H. Nlooie, mas ta,mbém
foi irlfluenciado pelos outros grandes nomes clo departamento de matemática: Oskar Bolza e
1-1ei1lrich h'laschJ<e. Em 1896, foi o piimeiio aluno cle matenaática a receber o grau de dottt.or
pela Univ'ersidade cle Chicago, com a tese 7'/te Jna/ylic #epresenfaííon o/ .STíZ)st Zul ons Olz

cl Po\ueí' ola. PI'itbe N\tmber of LetteTS \uith n Discussion on the Liítear (.;ro\LP. \\'2\.
Dickson pa.soou o ano seguinte ena Leipzig e em Paras, onde estu(lou com Ma.t-ius

Sopllus Lie (1842-1899) e Camille Jordana (1838-1922), respectivamente. Quando retomou
aos Estados Unidos em 1897, tornou se instrui.OI na Universidade da Califóinia, em Berl<eley.
Ena 1899, foi nomeado professor assistente, na Universidade do Texas. Entretanto, N'looie e
seus colegas do departamento de matemática de Chicago queriam que cle letolnasse à(luela
universidade e lhe ofeiecelam um cargo !)ermanente. Dickson aceitou imediata.mente a ofet ta
e lá permaneceu pelo período (te 1900 a 1939. clt-bando se aposentou, ocuparldo os seguilltes
calços: professor assistente entre 1900 e 1907i professor associado enfie 1907 e 1910: e
pro/es-sor', em 1910. Ern 1928, N/loore nomeou o p?'o/essor emérito.

Díckson é um dos mais brilhantes matemá.ricos (lue os Estados UTliclos piocluzirami l
publicando mais de 280 antigos e 18 livios12, dos quais dois destes artigos roíam produzidos
Huna mome[[t.o basta.nte incon]ur]i: conforme citado er]] IDUI, Dickson decla.iou que sua lua-
cle-nael cona sita esposa foi un] sucesso: enceta ])e'lo fato cle tei escrito a])ellas dois aitigosl Seus

1 1 Em 1903, Diclíson ela coilsidetado o llono mat.emát.ico illais itlll)Oltajlte dos Estados t.ruídos. Os oito
piinleiios ela.nl: l\Tooie: Hall: Osgoocl: Bócllel : Bolza, fXlolle}, Biowli e \VlaiLe onde se })ota (lue. exçliiindo
hloore cine à época .iá se dedicava à geaillpf.l ia. l)it=kSOH ela o Único algel)lista pnt.re os rlove l)i iineilos

t3Dois de]es foi ajll f.i adtizic]os l)ara o a]ellaão .vo(/el'r? .]/gc&/azr T/}eorl/ IHí5/ze/.e ,4/geb/.a) e /?]/?or/ll(.//orz
/r] r/it, 7'/Ifoi'r/ o/ .\rl//iií}(l-.s l EI/i/t;/z/'tlr7q llr2 (//e' /«/l/erl{/leal /(l -- e iiill I'oi apenas publlí'a(lo llesLe irlioHa
4[çlct ell: tttld :],h}«e Zah.!,eiltilíüol'i.c
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[ivtos aplesentan 1] ateria] (te gla.nc]e importância, colllo Z,ízl.fa/. (];r'o ?)s ü;t/} a./l Ezpo.sí/íol!
o./ f/}e Ga./OP.s F'ie/d T/7e07'y (discutido mais a.diantel, 1491, e o seu monumento.l #zlsfo?'y o./
7'b.eo]'y o/ .X'zi/]]óe7s en] t.rês voluilles, 12041, onde ele realiza ltln estudo minucioso do assuiJto
((lue estuclaieinos no apêndice (1).

Diclçson teve glancle i'econhecinlento pela sua importante contribuição à matemática,
visto que ganhou um plênlio cie mil dólares, ena 1924, pelo seu livro ,4/gcóras and Z/zela' ,4lií/t-
mel?:c.s, 12291 , jLmto com os dois antigos TÃe T/}eorZ/ o./ Nzlmzbers and G'ene7'a/í-7ec7 Q afe7"n.l:ons.

l23SI, e QKadraZíc f'áe/ds l7z tob lc/z AacZorázaZlorz ís d/maus Uníque, j2S41. Em 1928, garlhou o
Prémio Cole (duzentos clólaresl pelo seu livro .4/geó?'erz u zd iate Za/z./ent/leal'Íe. Foi editor do
h/ont/z/y em 1902-]908 e do TrarzsaclÍons da AMAS em 1911-1916. Foi presidente da ,47ner can
X/a /zemaíl:ca/ Socáefg/, no período 1916-1918 e sócio da /Vaílorza./ .4cízdemy o./ S'c;enccs (eleito
em 1913), da À77ze7ácarz F'AÍ/oso;oAÍca/ S'oclefy, da ,4meiícarz Hcademy o./ ,4l'/s an(/ Scíezzces

e da Londor2. 'L7aíAerrzrzÉica/ Socíe/y. ]l'anabém foi conclecoraclo por Harvai(l, enl 1936 e poi
Princeton, em 1941.

Sua.s pesquisas focam basicamente dedicadas a:

l Grupos Lineares: Dickson iea.!izou uma. extensa pesquisa acerca do assunto, pol-
cluanto sua tese, para obtenção clo grau cle doutor, foi sobre este tema. Na próxima
subseção, daien'los a.iguns det.olhes soba-e seus estudos em grupos liceal'es.

2 Corpos Finitos: Ern 190] (1491), Dickson deu a prlmeiia. grande exposição da teoria
de corpos anitos, aplica.ndo seu conhecimento do assurlto. não apenas a grupos lineares
mas a outros problemas: estudou questões de irredutibilidade sobre ulll coi])o finito, a
teoria de Galois e formas quadráticas. Em 1909 (jlS31). afirmou:

Fol' a $1 ite $et(l it soem,s l,o be tt'ue that e\lel'y jorxl-t ofdegree n-l irt m-} \
ual'iabtes uanist\es for uütues not all zero in ttte $eld'xa

e provou o teoJenla pat'a os casos rn = 2 e nz = 3 14

3 Álgebras: Est.a foi sua gl'a.nde área de atuação, onde ol)teve seus principais resultados.
Num rzbsfracZ do volume doze do A]v[S #tz//efi7z j190S ] 906), D]ckson definiu as álgebras
cíclicas. Elas íoia.íll tão linpottant.es pala o deserlvolviment.o cla. teoija de á.lgel)ia.s com
divisão (lue rolam cha.ma.cla.s de Algebras de Dickson poi \'\redclerbulll. ella 1907

jjW'ESI). :'\ piii ena. \'ez cine est.uclou a. aLitnlética de urna á]gebra foi ei]] ] 921 (jelsl),
(quando fez ulla estudo (let.olhado cla a.iit.nlética. dos cluatérnios. Entretanto, sua. lllaloi

P(t+(! ti} l r:ol})o $111t.r) })(liectt sel t)ei'(!cl(It? qt](: t.o(l(i Jot'i]}(] (le giírtÍ i]] ]]t. ]] = \ l}(iil(lt:eis se ctntrl(i P(lia

t}(llore.s rl(lo lorl{)s nulos llo c'oll)íi
taO iesulr.ado ilaais gel'al [oi provado pot' Ci. (]he\a]]e}.- ein /Dé/7iorps/iaf?oil d'lrne /7y/)o//iêsí (/e .\.f. ,4i'iir}.

Hanll). .Ablt.. v. ll. lt0:3SI. pl). T:1-7i3
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contribuição a.o assunto deu-se no seu importante livro .4/geól'a.s üizd Z/z.ei/. A7ÍfÀmefíí.s
(l2eol), cle lç)23: onde ta.mbéii} expôs a. teoria cle Wedderbuin. Já no período cle 1926-
1930 (12401, ]eó31, 12S71 e l2õ71), apresentou ]mpoitantes iesultaclos sobre produto
cruzado de álgebras. No capítulo 5, daremos mais detalhes sobre as pesquisas de
Dickson na teoria de álgebras, em especial, as álgebras com divisão.

4. Teoria de Números: Dickson sempre citou a frase de Gauss que a.arma

' ... Q Incttemática é ü rainha das ciências, e que Q teo iü de núrn,eras é a
rainha, (lct matemática e: por isso, sempre q'uis est'üdá-la,."

No volume dois cle seu lnonutneTltal #lsZory o/ 7'Aeory o./ JV?in ber.s, confidencia

ConueT\tionat historias take for grctnted thctt eüch jüct hcLS been discouerecl
bU a nctturü{ feri,es of deductions jrom eüTlie faces üvtd debate coTtsiderübte
spa,ce Irt the ctttempt to trctce the seq'tuence. But men experieTtced irl reseurch
tno\o that ctt tectst the gera o] wanU tmportünt resulta ul'e (liscouered bU
su,ddeit nT\d lnysterioüs iTttKitioTL. l)erhaps the resütt of snt)conscious Tneíttül
!flirt! Quer\ tl\ought suco intwitl,OTts hüue to be s'üb3ected lcLI,er lo th.e sorting
l)rocess oj critica,l jac\Llt.ies. \\rhctt is meneia,llU wünted is cl .l\Lll und coTrect
stütemeTtt ofthe facas, rlot a.n Itistorictn's perSOTtüt elplclnatiov\ ofthose Jücts.
I'l\e mol'e contpleteiy the histoiiun reritains irt the bückgrotund or the leis
consciobs the rea,der is the historia,n's peisona,lity, the bette-r the history,
With SKch Q uie'w of the ideal self-ejjticement ojthe historial, uhat induced
Ihe ü'ttthor to interrKpt his o'uon inuesligatioTts jor the greüter pürt ofthe post
nir e years to unte the histor1:12 peca\tse it $tted in uith his conuictions trai
peru l)erson should aim to 'perforin üt some time i,n his file some serio'us,

ILse[lL[ tuoi-k for 'which it is ]tig]\ty intprobab]e thüt there wi]] be any legal(l
hateuer ottter thaxt his satislcLctiox\ therefroTn"\E'

-3"História.s conuenc anais acettctm como uerclacleii'o que cada fato é descoberto por tlmcl série de deduções
naturais de fato.s prelzrn mares e cleuotaTn constder(íuel espaço à tentatãua de traçar cl se(ÁI ência. alas homens
:=pertentes erll pes(falsas sctbem que pelo menos o teime de muitos restiitados àmportaTlte.s é descoberto por
unlLI repenLtna e TntsLertosa znttiição, tciiuez o resultcldo de esforços mentais subcon.sclet\tes, mesmo (!tte {az.s
Intuições tenha n (lue sei sttbmeti(!cLS. depor-s; ao pinte.s.se de julgamento de capact(laje.s crít2ccts. O que
geralmente é cteseJctdo é ullta completa e comi'etci e.tposlção tios fato.s: não uma e=pttcução pessoa! clcl histó)'la
destes fatos. QuaTlt.o n uts coínpletcttttente n htsloitcldor perinalteça )to Falto (!e Jurlclo ou o rnertos conscieTtte
esteja o le[loi' dn persoi]nltctocle (lo h]slo] icLdor: rrielhol é Q história. ... Cona tul ütsão do hlStOT-lUdoi': o que
)n( uniu o cttttoi' a iíllei'l'onl])er $ua.s intesttgclções flor' granel.e paíle dos fique fenos passnclos pala í;.scl'quer a
ftlslórla? Pol'(ILLe está rle ílcorclo r;ont suas cnn lcç(5es cle cine toda pessoa deuertn tulsicLt' el:ectttni'. em atgurrt
ente)o de sita tecla. cttçJum trclbatho sério e útil T)ai'a o (l\lul é alLuinellte tlnlilot;úuel íltie e);tsltrú (luta(llte{
reconlpeils(t. (late R(Et) sel(\ situ sattsl(líjclo.
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EiT-! seu plinleiio tla.balllo sobre teoria cle ntlnleios (regi), de 1899. apresentou unia
generaliza.ção clo t.eoiema elemellta.l cle Felmat surgido eln conexão com a teoria cle
corpos anitos. Seu iJlt.eiesse, no trabalho de Fernlat, contirluou e seus estudos acerca
do últin[o teoier[aa apaieceran[ entre 1908 e 1917, en] li4rl, j1481, j1401, 1i6il e j20SI.
Grande parte dos seus estudos, durante o período 1926-1930, foiain dedicados à temi ia
aiitir[ética. de formas (luad],ética.s, e]]] pa.iticular a formas uíliveisais.

5 Outros: Dickson também manifestou iilteiesse na teoria cle laaatrlzes, em geometria e
em equações Diophaíltinas.

h/leitos lnatenláticos continuaram as pesquisas de Dickson, em particular seus 64
alunos cte doutotadoJ6 pela. UíJiveisidacle de(.Ihicago entre 1901 e 1937, que são os seguintes:

T. MI. Putnana, \V. H. Bussey, H. E. .Joiclan, A. Ranum, R. L. Bõrgei, A. H. Wilson.
\v. (;. Krathwohl, Mildred L. Sandersoll, F. B. \\riley, Olive C. Hazlett, A. Hendeison, J.
E. h/lc.Atee, G. H. Crosse, Wr. L. G. W-;illiains, Nlayme 1. Logsdon, C. C. MacDuffee. H. S.
Everet.t, J. S. Turílei', Cotlstance R. Ballantine. l\-{. Nr. Feldsteir), G. E. f'. Sherwood, B. F
\'anney, N/larguetite D. Daikow, C. Gouwelas, l\4ildiecl Huna, C. G. Latimer, F. S. Nowlan.
Echo D. Peppei, A. E. Coopei, R. J. Gaivei, J. S. Georges, R. G. Aichiba.l(t, bois \V
CliifHtlis, J. \\;illiamson, ,\. .\. Albert, B. W'. .cones, D. C. l\'lortow, E. L. Thompson, K. C.
gang, O. E. Brown, ]i . H. í\t]arq\tis, G. Pa.]l: S. Silbei'fato, .'\. Oppenheiín, R. S. Underwood.
NtiTta S. Rees. Enaily E. Chandlei, A. E. R,oss, F. W. Spaiks, R.utll G. Mason, R. D. .James.
R. Hu]], R. E. ]-lust.on, Flancos E. Bake!, R.. Ci. Sllool<. CI. C. \Vel)bet, Nlaiie Litzingel', l<.
S. Ghent, Nlable G. Humphre},s, J. C. Brixey, lvlae R. .An(tersos, Dou McFarlancl. S. B.
Townes e }l. Chatland.

Nos próximos capítulos deste tinha.!ho, dividiremos os estudos de Dickson pluma fase
de iede$nições de alguns conceitos, pelo rllétoclo axionaático, e seus estudos eni álgebras com
divisão (que começa com a publicação de Orz /?ínz:fe Á/geóvas) e cluatéinios.

2.4.1 Os Estudos de Dickson em Grupos Lineares

Como Dickson desenvolveu seu cloutoiaclo sob a supervisão de h/looie, é natural (Jue
tenha seguido a. l esllaa llrlila de ])esquina. cle seu mentor: (luando ele chegou a. (.llaicago. i\'loole
investiga.va a.s plopiie(lados dos cota)os cle (;dois e tillha acabado de ])i'ova.i jem IKfOil) cine
todo corpo fli)ito é uii Golfo cle Galois. Diclçson. então. procurou estelldel a. teoria. de coi])os
hálitos e exploram sua (-oílexão com a teOLia. cle grupos. inicia. sua. tese 11121) exanllna31do
o segui[[te !)iol)lenda.: cla.do un] ])olinómio i]un]a. tónica va.Fiável ólél) (le grau Á' < /)" e com

!tSC:oilfoinae ll,.XI. coilleilt.a-sp club [)tclíson tin]la alias (:]asses (]e est.udallt.es de (]oiitoia(]o: uma de alunos

regula.i'es e a ouvia. (-o]]] aíliieles cine ele coilsiclerax,a pioillissoi'es lconlo. pot' pxemT)lo: ( ' ('. r\'lar:r)\tflee, (.l
(l:. Latii]]e] : [3ttlíoil W. Joiies e .\. .:\ . .â]beit.l
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coehcientes num corpo cle Ga.loas C'Fjp"l, onde /i é pri]]]o e n. é un] inteiro positivo, considei'(-
uma aplicação de ó'P'lp"l em (i/Fj?)"I (]uc substitui sucessivamente a valiáve] ( por elementos
do corpo. Di(-kson então estltcla (]uanclo esta aplicação é uma bijeção. Na primeira pa.rte cla
tese, ele determina. completamente as aplicações de grau # < 7 e obtém resultados palcia.is
nos aFâUq 7 p ]l

Na segunda parte deste trabalho, discute grupos lineares finitos, originalmente defini-
dos como sendo subgrupos do grupo de matrizes não-singulares de Ordem n, com entradas em
aFjp"l, generalizando os estudos de Camille Jordan, o qual havia restringido suas pesquisas
ao corpo CÍFjpl.

Nos três anos seguintes ao seu doutoracto, Dickson continuou dedicando-se ao assunto
de sua tese, publicando quase trinta antigos relacionados a grtlpos lineares. Em 1901, publicou
o livro L cear G'roupa rifa arz Z'/posiíÍon (y fAe G'a/oás /?Íe/d 7'beory (1491), com o qual passou
a ser considerado o maior especialista en] grupos lineares da época.

Os primeiros capítulos deste trabalho são dedicados a uma exposição linear cla teoria
de corpos de Galois: na sua forma abstrata. O conceito abstrato de corpo é introclttziclo
através cle exemplos simples, colmo as cla.sses cle resíduos módulo p, onde p é um primo. Do
fato cle que para tacto primo p e todo inteiro positivo n existe um úrlico corpo de Galois cle
oiclenl p" e pelo teorema cle h'loore que afirma (lue todo corpo finito pode ser repiesentaclo
poJ um corpo de Cialois, sua investigação atinge uma completa genelaliclacle, quando toma
como base o corpo aFjp"l.

A segunda parte clo livro apresenta urlla exposição elementar dos resultados mais
importantes sobre grupos lineares em corpos de Galois, com Dickson generalizando os re-
sultados obtidos por Galois, .borda.n e Seiret em grupos lineares sobre o corpo dos inteiros
módulo p para um corpo finito arbitrário.

Dickson finaliza este trabalho a!)iesentancto um resumo dos sistemas cle grupos sim-
ples finitos conhecidos a.té o momento

O significado desta obra para o desenvolvimento da álgebia moderna é que ela conténa
uma extensa e completa apiesentaçã.o da teoria cle Galois, com uma riqueza inacreditável
de detalhes, representando o primeiro tratamento sistemático de corpos finitos na liteiatula.
matemática, conforme 1<. Prashal cita em IPASj:

' ... ]tis book re'preseitl,ed. thc $tst slystelitcttc +,leütiítel\t. of$\ te jietds tTt the
mcttt-tenLctti,cctt t te -cltql,Te:'

Suas pescluisas; acerca cle gEnRos lineares. continua.iam a.té IDOS. e escreveu em tomo
cle 44 a.leigos sobre o assunto. Nos seus últimos trai)alhos. estudou isoliloiüsinos de alguns
grupos simples e cluest.ões enx.ol\,eilclo a existência cie cultos tipos cle sul)grupos. Tanlbein
ol)te\ e i-tluitos tesultaclos some giu])os linda.res il)firlitos.
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2.5 A Influência dos l.Yabalhos de Dickson em Outros
Autores

.A orla cle Dickson, pela sua naagnitude, Influenciou o trabalho cle t)muitos matemáticos
do século \,-illt.e -- dei-Ltie eles, podemos cita.r o grande algebrista escocês Joseph H. NI.
Wedcletburn, o geâmetia Oswald Veblen, os italianos Gaetano Scolza (1876-1939) e Francesco
Cecioni j1884-1968), além-n, é claro, de seus alunos por Chicago, onde destacamos Abrahalu
Adiian /\lbeit(1905-19721.

Como observamos em (1.4), Wedderburn passc'u um período (o ano acadêlnico 1904-
1905), colho visitante, na Universidade de Chicago. Nesta época., esta lmiversidade eia
doniinacla. pelos estudos em geometria: das catorze pessoasi' associadas ao departamento de
matemática, nada menos (lue seis se dedicavaila à geometria, e a principal fonte de inspiração
geométrica era E. H. Nloore'8. Mas, o que atraiu o jovem algebrista Wecldeibul'n a Chicago?
O brilhante trabalho de Dicksonl

Na ocasiã.o. a. {Jnivelsidade cle Claicago eia consideiacla o centro da pescluisa ameri-
cana en] álgebra: À'looie havia publicado alguns artigos sobre grupos e teoria de corpos, cujo
mais notável resultado foi a demonstração de clue todo col'po finito é um corpo cle Galois;
ma.s, desde l$99, dedicava se a.os fundailaentos da geometria. Em contrapartida, havia Dlcl{
son que: à. época. que Wedderbul'n chegou a. Cllicago, já tinha publicado cei'ca de cem artigos
e ti'ês vivi'os, o (lue fazia dele certamente um prodígio, dado o fato de (lue tinha apenas tl'anta
anosl

.&paierttemente, \'Vedderburn logo começou a tlabalhai junto com Dicksoli na teoria
cle corpos finitost9: em janeiro de 1905, Weddeibuin apresentou o trabalho F'7'00/ o/ Com-
T-nut.aliuity o.f Additioít aTld hfuÊt.ipticatioit irt Fln.ile Fietds. e B\ckson obteve seu Theorem on
/\rola-(.'ol/?.Í/2,,uíüZíuc r'ílzp]ie S'ysZems. Apenas tl'ês meses depois, ern abril do mesmo ano, \vedd-
erl)urn e Dickson apresentaram seus i'esultaclos finais ilo assunto: loja d/geóra co n d Olls(io

./77zíía é ti/?z crer/)o, e]]] ,4 7'/z.eol'em Ol} /?izaííe .4/gebr'as. j\\rElI e On F'ánlfe ,'l/geóras, lili91,
respectiva.mente. Ao total, \'veddetburn (leu três demonstrações do inferido teor.enla neste
artigo. selado club.s após conho(-el' a cleinonstl'aç.ã.o clacla por Dickson. Em li t91, Dicksola cita,
numa nota de ioclapé. cine \&eddelbuin já havia. provado o resultado:

tÍ.âs calor'ze pessoas elajn lvloore, Bolza; l\.laschk(~. Dicksorl, \,'ebleil, \Vedderburll, Jacob W. A. \'oung
Heibert. E. S]aught, R.obel't ].. hlooie, Nela J. Landes, }lartis F'. l\ÍacNeisl). Forrest R.. lç'loult.on. Saul
Epsteei], /\it.l]ui (li. Lunu e \Villiai]] R. l.o1]glel'. Os que t.raball]avani en] geometria eram: b'loote. veblen.
í\loultol] e os pst udant.es R. L. hToore. Lel)nes e l\'la.:Neislll nesta época. l\'laschke também havia. illudado suas
pes(! lisas para a. geomet.ria

iSli)ll) il(lo clest.a atlllosfei'a geonleti'ica, \;b'e(Idem'l)t]i-i] íai)al)ei)] pes(lt]isou uin pouco eii] georliet.i'la.
i:'Pai'slial (.ita, ejll IP.âPI. (lue esta dpdllção se íaz ao analisam' os registlos no /,íogf)ooA o./: f/le .\./rlf/zf/r2aír(.í}/

([.'/tz/) o/ //)í / 'rllle/'s?/l/ o/ C.'b/cago. Dr:l)[lltajllpllto dc h]aretlláti(a: ]90:3 11)57: l)p. 8
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F'i.rst pioued blJ Weddel'bum ... l"A Tt\eotein on rinite .â.lgebrtts"). Fol
lotutrtg my sim.Fiel pToof abade, and üsing tl\e sü.i-ne lem.rítn, We(tderbltrn bons
Li \ ct.eí.{ ttuo flLTtltel silnple ])roofs: toc. cil,."z'

Os estudos de Dickson também iníiuenciaiam as pesquisas clo ge8metia Oswald Ve-
blen: Wedcleibutn e ele usaram este teorema para estai)elecer que geometrias dadas por
álgebras cona divisão finita são Pascalianas e Desaiguianas. Usando outro resultado ob-
tido por Dickson, as álgebras cíclicas (álgebias de Dickson, conforme denotação dada por
Wedderburn), construíram exemplos de geometrias que não são nem Pascalianas e nem De-
sarguianas.

O tra.ba.Iho cle Dickson era tão importante que ultrapassou fronteiras e conseguiu
influenciar as pes(luisas na Ttália, onde o cenário era dominado pelos estudos em geometria
algébrica, em análise e ern física-matemática. A exceção dava-se na Universidade cle Pisa.
onde a figura cle Luigi Bianchi(1856-1928) predominava: embora fosse um especialista em
geometria diferencial: também possuía um grande conhecimento de álgebra e teoria dos
números, refieticlo nos estudos cle seus alunos cle doutorado Gaetano Scorza e Francesco
Cecioni .

Scorza, club fol membro (!o RendãcorzÍI de/ Circo/o ,WaZe7izüÉ/co d Pa/ermio e da .4c.

caderlzía /\rüzíol a/i deí Z,ínceá, desenvolveu suas pescluisas ern teoria de vaiiedacles abelianas
e foi o único a apreciar Lota.Imente os métodos cla álgebia abstiata moderna. Sua glaticte
obra no assunto foi a publicação, em ]921, clo livro C'orpzl ,V-i&»}eríc{ e .4/geóre, ISZ.XI, (lue foi
certamente o pijrlleiro livro a dar uma introdução completa e abstrata à teoria cte álgebras
e aos mais importantes resultados das escolas alemã (Fiobenius) e americana. Na segunda
parte deste livro: Scorza irltroduz, de modo mais claro, todos os resultados obtidos até aquele
momento poi W/edclerburn e Dickson; em IBGll, Brigaglia atesta este fato. dizendo:

' La secoítdct pcLlte ê tü piú àTltpo tanto e si rijerisce ctlla Teoria GeTterate (leite
Algebre. Essa cotttieTte praticameTtte tutto qüartto suEI'argomenl,o ercl stato brio
ad ültorn prodotto: trunne i receTttissi-mã, risultati, (te Wedderburn e Dicksovt s\tala

costrttziorte d{ algebre d{. dãuisione ..."zl

Como vimos; Dicksorl teve influência clireta na opta de Scorza; entreter)to, a recíproca
também ocorreu: no prefácio de seu livro .4/geó/a.s ari.d Z/zeír .4riíb7neZzlc.s. Dicksorl afirma
cine o livro de S(.orza foi material cle apoio clo seu trabalho, embota clifeiisse em importantes
aspectos:

!t'"PI«lmetl'o l)io acto })oi \\red(tel'btli'n ... (",\ Theorein Oll Fll\tte .àlyebros") Segulii(to ill nl\o prol:u mais
stnLF)les ac na, e usalldo o }nesnlo lema, \l eclderbtltít corlsLí'ulu club.s dei tol st7'filões mais stmptes: loc. clt

!\ '.â segttn(lc! pui'te é mt is lm.T)OT'lente e elege-se à Temi'icl Gelctl clct AlíOeblu. Ela conlénl, prattcaii\.eltt.e:
.tido fine Jol feito üté então. ei:ce,lo o tecerttísslmo resttltci(to dt \\:cddel'btlrn e Dlckson subi'e u coílslt'uçào de
átget)!'cl.s co nl di. cisão
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Scol'=a s book ll.as been oJ motel'tül o.f asstst Tece to tl\e uulltor altlto'ttlJh th.e
1)1'esf:nt el.poslti.o\l oftl\e ülgeb-tnic p rts (li.$el's i)t mül-tlJ In'sport.ctnt I'espects Jlo-lrt
th.a+ blJ Scol'zu n.n(l floln. tl\a.l, i.l-t tt\e a\ttl\or s ll)i.cksortl eal'li.el- book lr'vf31.''

A pu})locação da obra de Scorza proporcionou a outro n-la.tema.bico italiano e também
aluno de Bianchi, Francesco Cecioni, as ferramentas necessárias pala dar a mais ]napoltallt.e
contribuição cla escola italiana ao desenvolvimento da teoria de álgebras, contida em um único
artigo publicado em 1923: Sopra ?lrz Zá?)o dí J/geb7'e p7íüe dl d uís07'i de//o ;ero, ICiEll. No
início do século vinte, Wedderburn e Dickson costumavam afirmar que o principal problema
na teoria. de álgeblas associativas era o de deteinlinar tontas as álgebras co]]] divisão sobre
um corpo arbiti'brio F (de dimensão finita sobre seu centro). Em 1878, Fi'obenius jú havia
pt'ovado cine a.s únicas álgebras com divisão sobre IR são IR, (C e ml los quatérniosl. Em 1905,
\Veddeibutr) mostrou eii] IXWEil que Jlão existe álgebta com (tivisào comutativa sobre un]
corpo finito. O prol-melro método pala construir novas álgebras, com divisão, foi dado poi
Dicksoi:t, em 1914 (j18al), onde obteve rlovas álgebtas com divisa.o sobre os nacionais (Q. Em
j\ATE31, c]e 1921, Wec]c]eiburn mostrou cltte toda á]gebra central (ou sda, aquela cu.lo centro
é o corpo base), cona divisão e cle dinleJJsão nove, é clo tipo de Dicksoll (álgebia cíclica.).
Evidentemente, \Vedderburn esta.va collvencido (lue existiam á.lgebras de dimensão ma.ior e
cine não eram de Dicksoil, n-ias não obteve sucesso em obter exemplos. Entretanto, sugeriu
can:tintos pala construí- la.s.

Estes cttminllos foram seguidos poi Ceclolll, que apeJaa.s conseguiu optei condições
necessárias e suficientes para construir novas álgebras, sem entretanto saber se eram ou não
do tipo de Dickson. Este problema foi resolvido por Albeit em IALll, de 1929, onde provou
que todas as álgebias construídas por Cecioni são cíclicas.

A])ós a publicação deste tt'aballio de Cecioni, a teoria de const.loção de álgebras cona
divisão desenvolveu se numa importa.nte Falte do estudo cle álgebtas: a teoria de produtos
cinza.dos, (]ue tomou-sc un] inlpolta.nte componente da teoria cle álgebtas e representações
cle grupo cle Emmy Noetllei.

l)entre todos os rnatenláticos cit.a.dos nesta seçã.o. a(luele que mais foi illflueiaciaclo
por Dickson foi /\biaharn Adiian Albeit (um dos mais illl])orla.ntes algebl'iscas clo mul:ldo
e presidente da AÀ'lS de 196.3 a 1967), pois foi seu aluno de illestrado e doutorado, e]]]
Chicago. Seu tta.balllo tailabém nlostta influência. de W'edcletburit. cujos elege.ates tesultaclos
e métodos lllc sel'vilaltl cle inspii'açãol Heliilann \,veyl: cujos tra.l)alllos em grupos e álgebras
de Lie des!)Cita,iam seu ]nt.desse 110 a.ssunto; e Sa.ioillon Lefsclaetz, cine o i]tt]ocluziu cn]
ilha,tlizes cle Rierlaann. clu!.ante seu ])ós dout.oia.do ( 1928 1929), ena Piincetotl.

Suas l)iillcil)a]s coilttibuiçõcs foianl eil] áLgebtas asse('cativas: á.]gcbias nà.o associa
ti\râs e ilha.tT'iões de Ric113ann. TI'a.hall'ia.}ldo em collst.i'uir novas álgel)I'as colll cli\'isà.o. .Albert
obt.eve: e]]] l.\L2J: o l)iin]eiro exen]plo cle álgel)ra. coi]] (divisão clu( nã.o é clo tipo de Diclçsoll.
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Suas pescluisas acerca clo assunto continuaianl. com Albert ptocluzinclo gt-a.ndes tesultaclos
em teoria de álgel)ras lcujos nlaioies clet.alhos não daremos, poi não serem o ob.jetivo deste
estudo) e també«a infl"e«cian(to os estudos cle o«t:os n)ate!--áticos.



Capítulo 3

Fase .z\xíomática

3.1 Tn t.rnd 1 1 í- â n-H. JLX v .R. v q.x x.a. :5 x.Q-\'/

À.p'3s a p\:bôca.çã.o de Linear GI'oKps \oito an E.tT)ositiol-t of l,he Ga,tais Fietd TheorlJ
em 1901, Dicksorl inicia uma fase cle iedefinições cle alguns conceitos, cle forma precisa,
a.través de postulados. Isto se dá como conseqiiência. da crescente abstraçã.o que ocorreu en]
álgebra., no f:inl do século dezenove e início do século vinte.

Eni rlaeados do século dezenove, percebeu se que se ])aderia tiabalhal' com coleções
cle objetos que dão eram necessariamente os números reais ou os números complexos, mas
objetos estes que poderiam ser combinados através de operações e leis próprias de cada
coleção. Assim, surgiram, ao longo do tempo, várias denotações, tais como grupo, anel, ideal
e corpo, para identificar estas estruturas segundo suas propriedades. Entretanto, apenas nas
últimas décadas do século é que os ma.temál,ecos perceberam que poderiam atuai num nível
mais elevado cle eficiência, integrando várias coieções através (te suas propriedades comuns.
Com isto, estas coleções poderiam ser tratadas, de um modo único, como um conjunto de
elenaentos munido cle regras de combinação ente'e eles, cuja natal'eza é especificada. apenas
pot' celtas propriedades abstiatas, e a mais iinpoltante dela.s é que este conjunto é fechado
para esta regia.

O grua)o foi a ptiialeira estrutura. int.!ocluzida. e esl,udacla de foliTia abstlata, eJnbola
([;alb,]ey já o houvesse feito em ]854t e ist.o não tivesse sido peicebic]o ila. ocasião. Eni 1858,
Decleki)ld (leu uma definição abstlata cle grupos fillitos deiix,ada cle grupos de petllaut.ações.
Já ell] 18772 , observou cine o módulo cle números a.lgéblicos pode sel genera.lizaclo e sugeriu,

'[ntioduzido nos t,tês traba]]los /:'ãz/. iV/ag.: (31, 3]: 1849, 527 52Ç)

[']), T: 1854. 40-:'!7 e :]C)8 409 = Pa?)ei's, 2, ]23 130 e ]31 132
?Bt///. r/e.s .5'. l. .\.[aí/?.. v. 2; IJ8í71, l)p- 17-'11

C'o//. ivaZ/z. Pa/}fl's, 1, 423-424 e

:+3
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ente.o. uni grupo abstrato conlutativo fiJlito. Declekincl \iu, claramente: no seu trabalho eni
t.poria algébrica elos tlúmeios, o valor de algumas estruturas, ta.is colllo ideais e corpos.

lCroneckei, !ançando mã.o do trabalho cle l<ummei en] números ideais, deu definições
abstiatas similares àquelas dadas poi Cayley, em 1854; pala um grupo abeliano finito. Cay-
ley especificou elementos abstratos, uJrla operação abstrata, a propriedade do conjunto ser
fechado pala a operação, as propiiedacles associativa e distributiva e a existência do único
inverso cle cada elemento. Com isto, provou alguns teoremas. Em 1878, Cayley escreveu
mais quatro artigos sobre grupos finitos abstratos, onde observou que o conceito de grupo
nã.o precisa estar limitado a. grupos de substituições, embota todo grupo com número finito
de elementos possa sei representado por um grupo de substituições. Já Frobenius e Ludwig
Stickelbergei (1850-1936), num artigo em conjunto3, avançaram nesta teoria, verificando que
o conceito de grupo abstrato engloba congruências e a composição de formas cle Gauss, assim
como os grupos de substituições cle Galois. Aqui eles mencionam grupos de ordem infinita.

Em torno cte 1880, novas idéias sobre grupos surgirairl: Klein, iníluer)ciacto pelo tra-
balllo cle Jorclali em grupos de permutações, mostrou que grupos de transformações infinitos,
ou seja, aqueles que têm infinitos elementos, podem sei usados pata. classi$car geometrias.
Sophus Lie, que havia trabalhado com l<lein, na década de 70 do século XIX, usou o conceito
cle grupos contínuos não para classificar geometrias, mas sim para mostrar que a maioria
clãs ecluações diferenciais são invariantes por classes de grupos contínuos de transformações.
.Já em 1882-188:3: \valther von Dyck j18S6-J9341 introduziu a icléia abstra.ta de um grupo
definido por elementos geiaclores4 c as relações entre eles. Os estudos acerca da definição
abstlata de grupo sucederam-sc, e: no início do século vinte, E. v'. Huntington j1874-19S2)
jem IUU21 e IHUSI), l\'loore (em IMOel e INí031) e Dickson (em j10SI) apresentaram con-
juntos de postulados independentes para um grupo abstrato. Com a noção abstrata cle um
grupo, os matemáticos passaram, então, a piovai teoremas acerca do assunto, sugeridos por
iesultaclos obtidos a paitil de casos concretos.

.Já a teoria abst]ata para corpos surgiu co]i] Galois, prosseguiu com Dedekind e
continuou com Heinrich Webel (1842-19131, cine já havia. aclelido à abstração para gruposs
Em 18936, apresentou uma formulação abstrata cla. teoria cle Galois, onde introduziu corpos
comuta.uivos a partir da rloção de grupos. Webel' define corpo como uma coleção cle elelilentos,
munida de duas operações, chamadas adição e multiplicação, en] rega.ção às qua.is a coleção é
fechada e cujas operações satisfazerl] às !eis associativa e comutativa: à ]ei c]istributiva. e ta]
blue todo elemento rlà.o nulo possui um único ir)verso. :'\lgum tempo depois: Dickson jem IS21
e l10õl) e Huntington jem lnu41 e lnu.sl) creiam postulados inclependei-ates pata, un] coiro.

3iotfr. .rí;/- .Wrlrb.. \;. 86, l]Sí01,pp. 2]7-262
4Os geradores consistem cte um sllbcon.iuílLo flxaclo de eleine1lt.os de um grupo. Lal cine Lodo element.o do

grupo pode set expresso como um produto de pot.éncias dos gelacloies e seus inversos
S.b/af/}. .4rlr}.. v. 20. jlSS21. 301 329
:j.L/ai/}. .4/zr?.. v. 43. 1189:3), 521- j34ç)
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.'\ paltii deste lliomento, nova.s idéias roíam surgindo e a abstiaçào na álgebia foi ciescetaclo

.X(lui estuclaiemos. em deta.lhes: a.s contribuições cle Dickson acerca. clo asstmto.

3.2 Primeiros 'llabalhos

Dicksor) inicia sua fase cle redefinições de algures conceitos, de follna precisa, de
l-nodo axiomático, com a apresentação de 7'beory o/ Linear' rr)ups í7} a?l Jz'óáZrary F';e/d
jjS[jl, em agosto de 190] (recebido para. pub]icação em junho c]o mesmo ano), à Á7ner;can
&/af/}etnaZica/ Sociefy no Encontro de lthaca. Este trabalho tem como plinclpal ob.jetivo
exibia' (lustro sistemas ilafinitos de grupos de ti'ansfoimações, que são grupos simples sobre
todo coi'PO.

Para desenvolvem sua teoria, Dickson então define g?tipo como um conjunto cujo
produto (que é associativo) de dois de seus elementos pertence ao conjtmto ("fechado" para
o piodut.ol e que todo e]enlento deste conjunto é inversíve]. Enl seguida., clefiJle corpos como
um conjunto (lue é "fechado'' pala a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, onde
vale a a.ssocia.tividade, e que t.odo elemento não nulo é invel-sável.

Como exemplo de cora)os, cita os núrlleros raciona.is. os ntimeios lea.is, os números
conaplexos e os corpos fiílitoss

De posse destas cleflllições, Dickson estuda grupos de t.iansfoinlações lineares, pois,
devido à sua simplicidade e sua iínpoitância alas aplicações em teorias gerais, oferecem um
ponto de partida natural na. construção da teor'ia de grupos lineares sobre um coi'po qualquer.

El-n março do ano segltinte, Dicksorl apresenta à. ,'lme7ícan MaíÀe7nafáca/ SocÍefy
o \ aha\ho C)n the Glo\ul) De$Tted .lor AnU Giuen Field btJ t.Ite NT útil)lication Tüble aJAm'y
Gfuezz f'ímfZe Gro p (1641), cujo objetivo é desenvolver teoria. análoga à.quela estabelecida por
Bui[[sicle e[n seus dois artigos. ai]-ibos sob título Orz l/ze C.'012í?l?2z ]tzs Grozi7) t/zaf s De./inca
Z)y ,'llzy Giuer (-;roup o/ /'inÍfe O7der9, onde obtém, poi lma novo método, um dos mais
importa.cites teoremas de Frobeilius sobre caracteres, dalldo um novo enfoque a esta teoria.
Nestes seus estudos, Diclçsola deserlvolve esta teoria em cora)os arbitrários, (lue ele chama cle
domínios de integridade, e quando o corpo é o de Galois de lidem p". Entletallto, ele não
fa.z o estudo do corpo cuja. caJacteiística divide a. ordem do grupo finito cladoio

Dicksoil tan)bém denot.a corpo poi domínio cle racionalidade
s,\qui eie l menciona (lue sào llecessaiiainente os corpos de Galois de lidem de uma pot.ência de um l)rima

e indica (]ue est.e resultado se deve a Nlooie
Pioceedii)gs of tule Lonclon NTa.t.hexllat.ical Societl;. vo1. 29 j18ç)8). pp. 207 224 e 5:16 565

loas\.e {:aso é esta(\ado e111 O l the (;iou])s De$ncd Jor aTI .4lbttiallJ Fiel({ 1)ty t.l e À-lul.tz.]ll.iccllion Tables
o.f (.''fl/all?? /?zl?izff (,'?'ou/)s (lí+l) . l)ois. 1)01 apiesent.at' cliílculclacles f'sl)eí'ífií'as. recebe estudo detalhado l)a!'a

valias í:ldsscs de grupos. Ncst.e tla.hall)o ta.inbéill a.piesellta alguns í'xeillplos a(!iciona.is })ala. a t.polia gelam
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3.3 Definições de Corpo Através de Postulados

O tla.balllo De./irzáfzlo?z.s o./ íz F'íe/d óy /n(/eperzder2./ Pos/?!/a/e.s l ISPI). !ecebiclo pala
publicação eln julho de 1902, fbi apresentado à JmerÍcrzrz .LdafAemaZÍca/ S'ocíefy em setembro
clo mesmo ano e tem pol objetivo dai dt-tas novas definições de corpo através cle postuladosil
independentes, ou seja, nerlhuiil dos postulados é conseqiiência dos outros, fato que ocorria
na definição usual de corpo- Conforme mencionado na introdução deste capítulo, Huntington
e Moore desenvolveram trabalho semelhante.

Dickson inicia este trabalho dizendo que o termo corpo tem o mesmo significado
de donzínÍo de racíona/idadet2 e observa (!ue é usualmente definido como um conjunto de
elementos que

podem ser colnbirtn(los por OT)erüÇÕes ct\a,mcLdüs adição c ntl ttiplicaçiio, sub-

nteLidüs às \eis associül,iuü: comutativa e distributiva, assim como 'pelcts opercLções
inversa.s chamadas SKbtração e divisão, cona o divisor não sertão o único elemento
q'u,e possül üs l)rol)rieílct(lcs aditiucl e multiplicativa (lo zero e se a sorna: o })i'o(lítio.
ü dilerer\çtl e o q'üoctevlte icsultcLntes forem 'ur\ica,Títente det.el'l-n.il\nãos cola\o u,m
elemento (to cora)o."

Cloncltti este para.gtafo com a seguinte frase

'.4 bela ma'y l,l\erejore be de$ited b-y the pl'ol)eT'tlJ thut ttte rütlor\al opelatiorts
oj a,tgebru cara be perjoTTTLed 'mithiTt the jield"'La

Vale ressaltar cine esta. frase já havia sido usada. elii j51l14. .\ssiríl como o próprio
Dickson afirma, esta definição possui inúmeras redundâncias, pois alguns dos postulados são
facilmente deduzidos de outros. Logo, torna se interessante dar clefiiiições que não possuam
redundârlcias.

3.3.1 Primeira Deâníção de Corpo

Em !inguagem moderna, dizemos que um conjunto F munido clãs operações cle adição
e c]e mu]tip]icação é um corpo: confoinie IA.].il, se \a.]em a associatividacle e a comut.ati
viclacle cla. adição e cia multiplica.ção, se existem elemeíltos neutros e opostos pa.ia ambas

l t Enl IUUll, HunLington observa a diferença entre postula(lo e axioma: postulado significa uma stlposição
acelt.a colho base para futliias clecluçõesl já axioma significa uma proposição aula evidente, não recluelendo
clenlonst.ração foitlaal para [)lavar sua \;eiaciclacle, mas recebido e aceit.o assim (]ue mencionado

t=Dictçson observa cine est.e conceito. em a]enlão, rece]ie a c]eno111inação c]e ]<ólper
LÍrlt cor"flo lJocle. p{)rLctrlto. sel c(ií(lclerlzado pela pi'opl'tedade blue as orai'aches r'ucloltats de (tlgebla

f)o(Itnl er eletllcidcls de it)o de tlln cot'F)o.
1 :1 Diçkson ut.iliba base.ante o expediente cle i'epeLit' [iases jó usac]as en] Duelos tlaba]]ios
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jchamaclo cle án. ;e/se no caso da multiplicação e de oposto, ila. adiçãol e se xale a propriedade
distributiva. Ein seu tia.banho, Diclçson define corpo colllo unl con.junto de elelTaentos com
GIRas legtas clc conlbinaçã.o l(]ue tioje cllamamos de opeiaçõesl. denotaclas poi' o e <>, ])a.ia. os
quais valem os seguirltes [love postulados:

1. Se a e ó ? erferzcem ao coz2J?unto, então a o b períerzce ao conlu7?to. Anualmente, este
e o postulado 5 são redundantes na definição de corpo, pois quando clizeJ-rios que um
conjunto F é munido de uma operação o, está subentendicto que ele é fechado em
relação à o, isto é. o é vista como uma função

o: B'xF --> F

(«,&) -> « .b

2 ci o b = bo a, se7rz7)7'e qi6e a o 6 e 6oa perfence7errz rzo corzjunío. As condições de cine a oé)
e b o a devetn perte1lcei ao conjunto (também presente nos postulados abaixo) vem do
desejo de l-cantei a. ]ndepenclência destes postulados.

3.(«.b).c «'(b.c), ''mp«q«e«.b, Z,.c,(«.b).c .«.(b..) p.,/.""""';«o
ca «.jtt «t to .

4 Pal'a (4luctis(luar doi.s falem.erttos CL e b do conjlrlto, existe xln elemento = 1-10 corLJ'ürtto
tüt qve l.a o =~1 o b = b.

5. Se a e b perteTtcem ao col-Lãunto, evttão Q <> b pertence ao coTi5unto

6. a o t) = boa: sellt])re que aob e boa pertencerem ao corljun.to

7.(a. l .c = a.(Z,.c); semp,e qt.e «.b, b.c;(a.b).c . «.(b.c) pe,íe,.«''em «o
con:l'tt isto .

8 Para quctisquel' does eleutevttos CL e b rlo conjlLnto: tais que co u :# a parca, pelo lltel-los,
unt elemeTtto c rlo corLjunto: existe um elcn-te?-tt.o = rto co tj nto tal que l.a o z'l <> b = b.

9 «.(bo'l l. l.(«.c),;e«'p«q«.b..,«.6,"'.
;9c/{e?l.ce rc/n, ao (o?l.jtl./l.Zo' '

a . ló o cl e 1« . b) . (a . c)

ISDicleson a.filma que out.i a. definição pode ser obtida substituindo 8 pelo post\alado

Prol(t (fu(l s(ltl :l' dois elerlleítto.s cl e b tais quc c o a :# c pura. pelo nlen.os: ulll elcr»ei)Lo c:
ettste ul)l (Irtli tifo } tal (f e t(i o :tjob = b
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De posse desta definição, Dickson mostra a existência e utllciclacle da operação in\essa.
cle o e prova que vale a "lei do cancelamento à esquetcla pala o", isto é:

cl o b

Também mostra que estas ptopiiedades valem para a operação o.

Em seguida, obtém que o elemento neutro cla adição tem a propriedade do zero da
multiplicação, mostrando:

1. Se cab c; então l o Ça o bb - l Faia to(lo elemento l e to(lo elemento u

2. Se c o b -- c: enlào cl Q b ::: b l)cn'ü todo elemento cl

3 Se ko Çao bb = k e coa:# cl para pelo meros üm elemento c. então tab -- l püwx lodo
elemento t .

A fim cle ilusttai blue estes postulados definem um corpo, Dickson clá o exemplo dos
números inteiros n[ódulo p, onde 7o é un] piiino, na seção em que cha.ma. de C'orzsásfónc?.a rios
/'v'oue F'os/tz/aços: consicletao conjuntoformado pot 0.1, . . . ,p le tO]TiaaOb = a+be aob =

a x Z) como o nleno] resíduo positi\,o rnóclulo 7) cte a + b e a x b. respectiva.inentei6. Em seguida.
na seção C'o n7)oração cona a De./7rzíção Ordinária de zz7n C'orpo, compara sua definiçã.o com
a usual de corpo. most.rondo que os postulados, juntamente com as propriedades derivadas
deles, incluem todas as propriedaclas necessárias pala aquela definição.

Para piovat a independência dos postulados, Dickson utiliza o método apiesentaclo
por Hilbert em jtllj''. exibirldo corljuntos Sk, com h = 1, . . , 9, murlido das negras o e o, tal
que, em cada caso; o k ésiJno post.filado rlã.o é satisfeito, en(quanto que todos os outros oito
o sãol8

S:. O conj««to caos ele:bentos 0, +1, 1. com a o b a -+ b e a o b = a x b

S2. Todos os ntlmetos ia.cionais positivos, com a o b bea b=ü xb

S3. Todos os números iac]ona.is. cor]] a o b :: --a -- b e rl oó :: a x b. .A(lui o postulado :3 falha;
por(lue --(a ól -- c # íz l b c) em geral. O post.ula.clo 4 é satisfeito (luanclo se t.onça.
/ = 2b -- cz

S4. Todos os tJtlnletos r'acionais positl\,'os, com a o b a +be aob= a x b

içou seja: o resto da divisão cle a + /) e a x /) por /), i'especti\:amelit.e
JíEste moto(lo .iú Itavia sigla al)resenLaclo pot C:. Pedi)o ei]] IPEI
i81)iclesoil seio\lne utiliza este illét.oclo pala piorar a indepeilclência (los postulados
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S,. O conjurlto c]e to(]os os ntlmeros da. foinla ?l.\,/ã, oi)de 7z é laclonal. colll a o b = a + b e
a Q 6 = a. x b. pois lrzv'!) o (rnv''!) = 2n?.rz está no conjunt.o a])enas quando iz = nl = 0. Já
pai'a. o postulado 8,

(«Ó . «) . «v5 - «d

é satisfeita pala z ' ;=-v/5, se 7z # 0.

S6. Todos os nú]nei'os racionais, cona a o b :: a + b e a Q b
não tem sentido, pois c Q a := a para todo ci9

b. Aqui o postulado 8 vale, mas

S7. Todos os nunaeros da forma aia + a2c2, onde ai, a2 C IR, e

?

cj. == (1) clc2 C2} (l2 (ll ==
q

ci - --'',

enquanto que a o b = a + b e a o b = a x b. Evidentemente os postulados 1, 2, 3 e 4 são
satisfeitos. Entretanto, o postulado 7 não vale, pois

( .:.,).« - .f - '", . : ( .:.-)

Para mostrar cine 5. 6, 8 e 9 valem, Diclçsoi) coíJsidera o produto

(««.: +«: ,)(b:.-+b2'2) -«:b2l', +(-«:b: a2bi lc2

Então, se a = alce + a2c2 e b = blci +.- b2c2, tem-se ab = ba
ae não são ambos nulos, pode-se encontrar b] e b2 tais que ab = c:

Dados a e c, onde ai e

, alce - .a2C2 , -a2CI ' alC2

'' - :+;f, '' - 'ãH
Isto i11aecliataniente mostra. cine o postulado 8 vale. Claramente 9 é satisfeito

S8. To(los os 1lumelos !nt('!ros, coili a o ó :: (z <> b := a + b20

S9. Todos os nllllleios ra(zonais, comi a o Z) a o b = a + b2'

ioO con.junt.o dos quatél Rios com a. o ó :: a + b e a o b ::: a x b também poderia ser conslderaclo pala este

20Dicltson observa que pocleiia [e] roHsiclerã(lo o conjunto dos resÍ(lhos nlÓ(]u]o /?. oí]cle r7. é un] ]lúme!.o
composto, í:ojn rl o /y e rz. o /) sendo os i-esícluos de rl + b e de a x b. respect.ix;amante

?i Do mesillo iiloclo: podia. se consiclei'ai' o L'on.junto dos I'acioua.is com a o ó = a o ó = a x b

caso
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3.3.2 Segunda Definição de Corpo

Na iJlt.locução deste artigo. Dickson diz (lue esta outra clcfinição cíe corpo tem duas
vantagens em relação à plimeiia que são a faciliclacle em deJix,ai as piopiiedades suplemen-
tares cle corpo e a. conveniência de testar propiiedacles e regiam cle combinação para o corpo:

'My secortd de$nitioTt oja Bela has tuo riduantüges aTeI ntlJ $rst, the greüter
Base in deriuing the jurLher proprieties oj a $eltl aTtd the s'üitübleness in testing
Jor ttte ji.eld pro'Feriu Q giuen set. o.feleTnents alta latas ofcom,biTlation."

Aqui ele considera um conjunto mtmido das regras de combinação o e <> onde valem
os postula.dos anteriores, exceto o cluaito e oitavo. Estes são. então, substituídos por:

$ \ Existe uln elenlevtl,o z no COTijVntO tctt que z o b - b para todo eleTnento b

l4" l Se ezísfe o e/er7zeZo z do po.sfu/a(/o l4'l, elzfão para este z- e para fo(/o e/emerzZo a,
Extstt' tlrrl el.em.en{,o 'c no co lento l)(tr(i o qu(tt (l o 1- ::: z

$: \ Existe lu elemento u, no conjunto ta,l ci e tl o b -- b para todo eleger\to b

8'} l S'e e:z;viste o e/enzenío u do posZzz/ü(Zo IS'l, erzíão pí/.r'a este t{ c /)ara lodo e/errem/o a
lül (j\le c Q Q :# ü l)cita lJelo medos \lm elentento c: existe um. eles'teTtto x pítrít o (l\Lal
(IZ 0 7 == 'tZ

Assim como fez na primeira definição de corpo, Dickson deriva propriedades destes
postulados. Para mostiai blue são independentes, exibe um coíljunto E# para o qual o #-ésinlo
postulado não -«ale, enquanto os outros dez são satisfeitos.

3.4 Sistemas de ]Números Hipercomplexos sobre uin
Corpo F Qualquer

C) tta\)a\ho De$.nitions oj a Lirtertr A.s-socicttiue .41gebTa by rndependerit Postttlíite.s
( 1831 1. iecebiclo pala publicação en] setembro de 1902; foi a.pleseenta.do à .4 me/'ica/l .L/aZ/?em,rz-

Zíca/ S'oc/.c/.l/ ]]o i]]esJ]ao três e tens pot objetivo clefiJ]ii un] sistema. cle ntl111eros lllpeicoJllplexos
lvei A.2.i lz: cona cooiclenaclas nuns corpo albitiá.Eio F. a fit)a cle peimitit o deseJlvolx irnento
cle uma teoria lllais geral sobre este assunt.o:'

2Tambétn rhan[ado (í/geó/'a /zrzear as.sociaizt'í] pot Ben.jami]] Peirce

33Nas definições existent.es e t.eol'ias desellvol\;idas aré pslí' ntonlent.o. as pool,(lesadas do sisa.enla de nú meros
hi})eiconlplexos peiten(enl ao rompo dos titlillei'os leais ou cot'po dos números complexos
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.4(]ui: Diclçson dá duas definições pala sisa.ellas de iltlinelos llipercolnplexos essellcial-
naente distintas, poiéila eclui «dentes, clãs (duais a. pi'inleiia é através cla tábua cle multiplicação
elas unidades do sistema e a segunda é clacla. cle fortna a.bstrata. Trata-se. Tla realidade, da
piimeiia tentativa cle definição abstrata daquela esttutuia, a qual lloje chamam)aos de álgebra
linear associativa. .\os olhos do leitor ]-nodelno, a.n]bas tên] o incoi)veniente de depender cle
um sistema de coordenadas não sendo, assim, tot.alrnente intrínsecas.

3.4.1 Primeira l)eünição de Siste3na de Números Hipercomplexos

Nesta definição, Dickon considera elementos el, . . - , e. linearmente independentes
sobre un] corpo E' qualquer, cona tábua de multiplicação dada por

':'* - }, 'y.*.'',
s=l

para i,k= 1,2,.- ,7z, onde cada 'it. € F. Se czi,. . ,a« C H', a expressão

(3.1)

a = atei + . . + a.e.

é chamada rzzímero /zí?lercomp/e o24 com coordenadas al, ,a. e ullidades e], ,e.. Seja

b biei + - - + b.e.

o\ttro ]lúmero hipelcomplexo. A adição e a subtração de a e b são dadas poi

« :L b Ü Z,:). + + (a. :L é,,,le.

De modo que valha a lei distributiva, a naultiplicação é definida por

1,...,n
«b z'*';'*

{,A

l)e IS.l 1, ol)ténl

24Nesta épo(:a, as vezes a. expressão núllaero complexo eia usada Í)ara. indicam número hipelconlplexo.
Dicjíson utiliza pst.a exln'estão ao longo do Lt'aba.lllo. Ent.rena.LIED, para. não lla.x;ei' confusão coi l iiiil elelllento
clo coiro :=: opt.nulos poi \jsai il tÍllzeio /Jzpeic07i7./)Íf/o nos nossos est.tidos
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onde
1...-,n.

". = >, 'Íi;;«{Z'k
i',h

Dickson observa que, iiJclependentemente das n3 constantes 7ÍA. de H', definiram-se,
sem anabigiliclades, a. adição, a subtração e a multiplicação, pois estas operações aplicadas
a quaisquer números hipercomplexos com coordenadas em F, resultam num único número
hipercomplexo com coordenadas em B' (o que hoje está implícito na palavra apelação).
Entretanto, pa.ta se obter um sÍsfema (/e números Ã 79ercomp/ecos; é necessário impor celtas
condições às constantes "yiÉ:. para. cine a associatividade da multiplicação seja satisfeita e pala
cine a. divisão definida abaixo seja. única. Observando que a associativiclade da multiplicação
vale se, e só sc,

leÍ )'r = .i(.k.l), li, k 2,.-. , nl

obtém

E
s=1 s=1.

E'liK;'Í;it 'lKt;'Íi;* ) (í. /ç, /, f = 1, - . - , rzl (3.2)

Dados dois núllieros hipelco111plexos a e b, para cine seja possível deterrlliilai ullica
mente outro ntlmeto hipercomplex0 7 tal que a/ = b, deve-se tel blue

A- = }, lÍk.«
=1

(3.3)

não se anula pala. todo ai, . - . , a.. Do mesmo modo, pala que seja possível encontrei uni
camerlte um número hipercomplexo 3/ tal blue ya - b, deve-se tei cine

n

A liksQ ka
#-]

nã.o se anula para todo al. . . . ü.. (Jorra isto em nlà.os, l)icksoll afilJI a. cine todo sisteilla cle
11tllnetos hipercomplexos sobre un] colho F define /zs constantes 'í#; em F. sa.tisfazenclo às
condições l3.21. IS.SI e IS.41. Recjpiocaniente, uln conjunto clc constar]t.es 7i#; deílne uii]
sistema cle nunleros hipetconlplexos sobre uln col!)o F. Ena seguida: assiil) como fez en} lsd,
inosLla cine est.as (ondições são inclcpencletltes exibindo uín conjunto .S'J, pa.ia .7 :: 5, 6. 7. cle
r23(onsCantes cle IF alIcIa a ./ estima concltçã.o íallla ei)club.nto (lue as ouvias duas sao satisfeitas.
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3.4.2 Segunda Definição de Sistema de Números IHipercoinplexos

Nest.a. segunda. defliaiçã.o, Dickson clá um pa.sso a ma.is. cteteilllinando a multiplicação
de forma abstiata (sem o uso das uniclaclesl. Aqui, considera uma sistema de elementos
A = lal: . - . , a,:), onde .zi, . . . , a. C F sã.o cllamadas cooictenadas cle H e o elemento zero é

der)citado pol 0 = 10,. - - ,0). Se B = (bl, . . :b«) é outro elemento deste sistema, então a
adição (te ,4 e B é dada por:

.'i+ B , a« + Z)«). (3.5)

Daí, rena-seque existe urn elementos =(ai --ó], - ,a«--b,.l tal que D+B = ,4. Em
seguida. considera uma segunda negra de combinação destes elementos que tem as segui1ltes
ploprieclades :

} Para qua.is(quer elementos /! e B no sistema, ,4 + B é un] elemento cto sistema cujas

coordenadas são funções bilinea.ies das coordenadas cle Á e de B, com coeficlent.es em
F fixados.

2 l,a. Z?) ' C' = Á '(B ' C') se J. B, B. C,(H ' B). C' e ,'!.(É?. C) pettenc.rn ao
distem a.' '

3. Existe um elemento / no sistema tal (lue d e / = ,4 pai'a todo elemento ,4 do sistema2c;

4 Existe pelo menos un] elemento d no sistema tal que .4 e Z # 0 para ciualcluer elemento
z # o:'

i)ickson prova, então, que esta deflrlição cle sistema cle llúmeios hi])elcomplexos é
equivalente à pt'lmeira. Para isto, inicialment.e mosto'a que vale a (tistribut.ávida.de de e em
relação à soma:

.'l.IB + c'l a)+ (A . c'l.

En) seguida, verifica blue se Je/ = 1 pa.ia. todo H, então /eH = ,4 e, portanto: /+A =
./le / = ,4. .A pa.útil disto; e fazendo .4 = (ai, .a.) coirespondel a a. atei +... +a.e.,
deduz cine existeill constantes I':#, C H' satisfazeilclo (3.2); club existe uma tónica. solução
,V :: / cle ./{ e .\. = A onde .4 satisfa.z ao post.ula.do 4 e, pot'tanto, o deter'mina,iate A. r)ão
se antlla pala todos al.''' , anl e (lue existe uma, tónica. solução .V:= / cle .Y + ,4:: ,4 onde

2SDo llaesnlo modo, como em IS21 , est.as condições de\.em-se ao falo de Dlcksoia clueiet obt.et a in(lepenclência
dest.es postulados

?ÕOu se.la.: exist.e ideilLiciacle à direita. no sistema..
2rDickson obseix:a (]ue isto é ma,is fla(-o (]lle a. hipótese de existia unia ident.idade /' à es(luejcla. Entletallto,

este postulado seguiria. da. existencia cle /' se t.onlásselllos .-l como sendo /'
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À é tal que Z e .4 / 0 se Z # 0 e. portanto, o cletei'mirante ZXl: não se aiaula para todos
a:, , a«. Logo: as condições(3.2),(:3.:3) e 13.'il sã.o satisfeitas e o con.jtmt.o destes eleme.]tos
coima um sistema de ntlmelos hi])elcon-tplexos. l)ickson $nallza este a.lEIgo n)ostianclo (lue
estes postulados são independerltes: pala cada índice i entre l e 4, exibe um conjunto E.. cle
elementos onde o l-ésinao postulado falha, encluanto que os outros três sã.o satisfeitos.

3.5 Definição de Grupo Através de Postulados

O trabalho De./iniZáons o./ a Group and a F'íe/d é'y /ndependenf /'osfzi/ages (j105]),
recebido para publicação em noveilabio clc 1904, foi apresentado à .4mzericarz L/aZAernafíca/
S'ocÍefy em dezembro clo mesmo a.no sob o título .4 Z,)e./írzÍtÍorz oy a Gro?zp by /ndependenf
/)osfti/ages. Entretanto, no mês seguinte, Dickson adicionou uma nova definição de corpo ao
alugo e, portanto, ao título.

Na introdução deste trabalho. Dickson observa que a definição mais sitnpJes de gi-upo
abstrato apresentada nestes estudos tem sua origem nas duas definições atadas poi Moore em
INí021, pois alguns dias antes da publicaçã.o cle seu artigo, Morre infol rnou o cine o postulado
(3:) da scguncla definição, clue diz respeito a.o iit\eiso de um elemento, era redunda.rate.
Entretanto, Dickson pensou quc ele se iefeiia à primeira (teflnição e passou a ter)tai construir
uma prova para a redtmclância, cine não existia. Pala isto, alterou o postulado(4i) e concluiu
que (31) se tornava redundante no novo corljunto de postulados. Daí, surgiu a definição
apresentada aclui:

: l thought the referente 'wa.s to the $i'st de$ni.tios ÜTtd attempl,ed to recoTlsttKct
Ihe proofolü redüTLdancly, thel'e übseílt. Tltis cttternl)t le(l lne to altar h.is post\Llüte
\4Ü to reud clu', = i. instead ofct'.u = 1,, üítd to note that post'ü\a,te \.'àÜ becoTI es

I'edundant ill the a,ttered set: tt\us obtütning tl\e presevtt de$nitioxt:

Dickson ainda comenta cine; após tei obtido a $ua deânição, soube cine h'loote. em
sua clenaonstlação cla ieclunclância cle l3Í.'l cla segunda definição, obter.'e, em INÍOSI, relações
silficlentes pala. estai)elecei a piesent.e cleflr\iça.oi entretanto, não o fez.

Neste artigo: Dicl<soii define gtulpo leia linguagem moderna, é dado en] .'\.:3.1) colho
um conjunt.o n)ulliclo cle uma opera.ção (lue satisfaz a uma lista cle post.ulaclos independentes.
Clom isto en] t[tã.os. define corpo como ui]] coi]junto munido cle duas apela.ções (!ue é liln
grupo en] ielaçã.o a arribas. Ainda ousei\:a cine os postula.dos peinlanecenl inclepeilclellt.es
cluaíl(lo o conjunto ó ütlito. ou inflnit.o nuas enunleiá\el, ou inhnito mias não f'Jluillelá.~,el.
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3.5.1 Definição de Grupo

Pala definir grupo, Dickson consicle]a ]maa odeia.ção o e ur]] conjunto munido desta
open'ação. Então dlz que este conjunto fornaa um giu])o em relação a o se verifica os seguintes
pos t. ula(! os :

t\\ \ Para, q'ünisqu,er dois eletrtettt.os cl e b do corLjlulto: igu,ai.s o\ distiTttos, existe a. o b'-S

jl21 /)ara a e é) no con.7zznfo, ezísíe no má:z:l 7 0 zzxlz e/erizenfo a o b.

1131 S'e, pa7'a a e b ?zo co Üullío ezisZe pe/o mcrzos ?lml e/emcrzZo a o é), este e/errzenfo perZez2ce
ao co,,jt.-lto

lel("'Z')'c «'(b'c) ''«'.P« q«. «,b, c, «.Z,, 6.c,(«'ó).ce«.(b.c) «/í«.,''"- ".
co }-tj' tln t. o .

3\ Existe tLm elemento à, no caril\Evito Lat q\te, parti todo eleíl\eTtt.o Q do conjunto, Q o i

{q Se títis etetne?-tios { e=isteTlt, então J)ara UTTL particular t e para tod(PO a vto conjultto, existe
ulll eilnevlt.o a' no coT\iuvlto tal (l\te a, o cJ -- l.

Desta definição, Dickson conclui (lue existe uni tónico elemento Identidade e uin único
inverso pa'a cada elemento do grupo e nlostla que os postulados(li),(12),(13),(21,(3).(4)
e(5k), com A; = 1,2 ou 3, são consistentes(no sentido que existe um grupo que os verifica)
e independentes;', onde

çb~ ) O \-lúln.ero de elementos disüTI.tos é uln i-r\lei,lo bltid.o li, n > \.

l3z) Os e/emeníos d sfÍrzíos do con./ténia ./Olmarrz zzm corzlzlnZo {n./772ÍZo enzlmeráue/l

\3a) Os falem,entes distiTttos formam um covLju,Tiro infinito não enüTnel'áuel.

Ena seguida, passa a estudar o que ocorre quando se inclui um postulado para conlu-
tatividade:

lõl a o b = b o a sempl'c q?&e a, b; a o b e b o c7 esZ7lue?'em no coi2Jl&rzfo.

Então prova que os postulados lli),(12),(13),(2),(3),('11,(5k) e l6), cona A = 0,2
ou 3 são consistentes e indepen(!entes, onde

2SDiclíson afirma que a suposição dos elementos serem iguais ou dist.intos não deve ser feita para a o í au
a o a', en] vista dos postulados l3j e l41 seguintes

?0Após a cleflnição, afirma. (lue os postulados lt1l. 1121 e 1131 podem ser conabinados num único postulado:

111 Pcil'a qtzazsr7tier (/ozs e/emelzfos do a)?zltznéo a e b: zguczzs oti d/l.sfzrzíos. a o ó é 11rzzcall?erzíe
cletei'tTti l(t(lo crJT .o tlrn eles l.eílto (lo coítlulllo

.âssinl como ocoiie com as definições ai)tenores de corpo, este postulado boina-se ieclundanLe llo.je em dia.
pois esta ':o))di;ão é senapre a.ssunlida (quando dizeilios (lue o conjunto é munido dc uma apelação

SoNest.e post.o: Di(kson observa club esta suposi(;ã.o não deve se] kit.a para í7 = i, t.eildo eln visa.a o Dostljla.do

Lisa o mesa [o inét.odo de Hilbett., .iá citado ]]as se':ões ai]t.eriores

29
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1~3 ) O nú.lltelo de eteíTtentos íltstiíitos é anito, n\üs iTtcleteTin.i.lltt.(lo.

Daí, (teteilnlna corldições necessárias e suílciei-ates pala blue todos os grupos cle OI.dela
n sejam comuta.uivos jabeliarlosl no seguinte32:

Teorema. Seja n :: pi'p2' p"', orzde pi,- - . ,p, são p7zl?nos d sfánfos e

cada cl, > Q. As condições Ttecessárias e stt$ctentes para que t.odor os grupos de
ordetrt n e=isl,entes seja,lit übelia,nos são

1. ccc(ta Q } '( 2;

3.5.2 Definição de Clorpo

.'\qui, Dickson considera um conjunto com as funções O e ® e assume que, se o :: ©,
os postulados pala grupo são cienotados por l+ (combinação cle jlll, jl21 e jl31 pala ([)),
2+. 3+,4+ e 6+ (comutatividade cle ©); se o = ®, os postulados são clenotaclos por .jx, onde
J C {1, 2, =3,4, 6} e 4x é assumido apeíias para elementos difel'entes cle i+ (elemento neutro
cle ©l. Denot.a um elemento { que satisfaz a 3x poi' 2:x e considera a distributivldade dada.

lr1 «8(b8cl 1«8b)©(«8cl, , m?,''' q«. «,b,. Í. "; "; «,«b{««ÇÕ" «q«Í «P«..«Í«'Z";
esta-.«« -to co«j: nto.

por

Comi isto. obtém o

Teorema. De 1+, 2+, 3+, 4+, 1* , 3x, 6x e 7, seg?le 6+33

e o

Teorema. Seja {-ç escolhi(to de lrtocio que 3+ e 4} sào scLtãsjeitos. Ertl,ão
a.Ü) 2l+- = á+ Oa para ío(/o a. .Se a©b= í+ eb# ?l+; ei7/ão a = í+. Da( á+ íen
[L$ 1riop'r]ed.(.tules ordena.ria.s tlo :eio eTn relação c] çb e ell\ leluçúo n :ó.

32Etti not.a de i'odapé: Dickson observa (lue incltEitt este teoieilla em levei'eito de 1905.
=j;Jt)ickson observa que alguns meses al)ós t.ei a.presenLado a clemonstiação dest.e [.eoiema. soube (lue villa

l)lota similar l)avia sigla obtida por FTilbet't r'll Ja/líe.sóe/']c/}/ (/er Oetlf.sc/ze/] .k7af/}en afzlÁf/.- L''e?'ezlnzgtirlg: v
8. llS!)ç) J0001, pp. 183: e (lue este havia percebido o ponto essencial da demoílsuração: blue a unicidade da
expansão de ( i? t :l(Z' + rl usada para tllostla.i o !.eolema clepencle cla existência cla coi ]ut.at.i\idade pala a
adicãnÇ



3.5 DEFINIÇ.IO OE GRUPO ATRAVÉS DE POSSUI,.IDOS 59

Tendo ein vista os tílt.iRIas teorellias acima., Dicl<son defille coi])o como um conjunto
i)punido da.s regiam O e ® e (lue verifica os postulados 1+, 2+, 3+, 4+, 1*, 2x, 3x, 4x, 6x
e 7. Enl seguida, mostra que os postulados acima .junto com l5k), coJli k = 0,2 ou 3, são
ill dependentes .

Cona isto, finalizamos nossos estudos acerca da fase de recleãnições de conceitos por
parte de Dickson e passaremos a estudar suas contribuições em álgebl'as com divisão.
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(capítulo 4

Os Quatérnios e suas Generalizações

4.1 Introdução'3-'

A construção elos quatérnios por Hamilton, em 1843, encorajou muitos algebristas
da segunda naet.ade do século dezenove a estudarem os sistemas de íltlnleros hipei'complexos,
a fim de encontram outros exemplos de álgebras que, a.ssim como os quatérnios. têm as
pioptiedades dos números i'Cais e dos números coillplexos, exceto pala a comutativida.de cla
multiplicaçã.o. Em 1845, Cla},ley corlstluiu unia generalização cle dimensão oito dos quatérrlios
leais, os ocotõnios, onde a norma do produto de ctois de seus elementos é o pi'oduto de suas
normas ("lei do produto"l. Eln 1853, o próprio Hamilton introduziu os biquatéinios, ou
seja, os quatérnios com coeficientes complexos e naostrou que a lei do produto não vale nesta
álgebra. Já William 1<. Cli#ord (1845 1879), criou outro tipo de números hipercomplexos,
talilbém chamados biquatérnios, formados pelos elementos cla forma q + uQ, onde q e Q são
(]uatétnios e (o é ta! que w' = --1 e comuta com todo cluatérnio leal. Os biquatéinios de
CllRoid satisfazem à lei do produto, Dias a multiplicação não é associativa. vá] ios sistemas
continuaram a apalecel e, lluln trabalho publicado er]] forma de ]itoglafia em ]871, B. Peirce
definiu alguns novos nlímeios hipercomplexos, classificou todos os conhecidos até aquele
momellto e tanabém denotou este conjunto por (ÍZgeóras /ílzeare.s as.socíatÍuas, nonaenclat.:..í.,
(!ue perdura até os dias de hoje.

4 c]uestão (]ue sttlgia, então, ela de (quão livre po(leria. sei a. \:a,rieclacle destas álgebias.
Gauss estar/a convencido de (]tte unia. extellsão de nún-Leres hi])ei'complexos (lue pT'esel'\ra suas
ptoplJeda(!es l)a.sacas ela inapossivel; elatreta13to, nlesnao apor a constluçao dos (luatéinios.
nao conseguiu ptoval' que não existem álgeblas conlutat.ovas tlidlnlensionais. .Já F. Geoig
F[ol)enius (1849 10lrl ])iovou: er]] IS78, que as tlillcas álgebla.s lineares associa.uvas. cle
dimensão fit)it.a, coii] coeficientes leais e cine obeclecenl à. lei clo plo(luto são os lltlmelos iea.is.
os rluJnelos coiuplexos e os crua.téLjllos leais. Est.e teorema. foi pio\a.do inclependentenic:l te
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por Cll-Larles S. Peitce (J839-191'FI, num apêndice clo trai)alho cle seu pai(B. Peirce). Outro
i'esultaclo funda.inei]ta.l já. tir]ha sido obtido poi Kar] \\'eieistiass (]815 1897), em 186[: as
fln-lcüs álgebras tlttet e.s associativa.s: de diTrte lsõo fiTlitn: co-Tit coe$ciertt,es leais OIL coínpleros
e que satisjcizem ü lei do -proa\tto: onde Q mula,il)Liga.ção é coTnutntiua: são os r\úllleros reais
ou como/ezo.s. Declekillcl obteve o mesmo resultado em 1870. Em 1898. Adolf Huiwitz (1859-
19t91 mostrou que os r\tlrllelos reais, os númel'os complexos, os quatéinios leais e os octânios
são as únicas álgeblas lineares associativas, ou não, (]ue verificam a lei do produto. Os
estudos acerca de generalizações de álgebras lineares associativas continuaram e Dickson foi
um dos grandes nomes clo século vinte que se dedicou ao assunto. Neste capítulo, realizamos
um estudo detalhado cle seus trabalhos em quatérnios.

4.2 O Teorema de }iurwitz

4.2.1 As Contribuições de Dickson em Quatérnios

Iniclanaos nossos estudos sobre as contribuições cle Dickson eito flua.térnios, Giesta
cardo seu \ arauto Ort QuLaternions artíl tl\eir Get-terctlizcttion ünd the HistollJ oJ the Eight
.Sqtü67e TÀer97'emt, de 1919 (12051), onde aparece o primeiro exemplo das hoje chamadas
á[gebras de Cay[ey-])ickson (rla construção elos octõnios). Entretanto. as idéias para
construção cle tais álgebias surgiram no seu trabalho anterior Orz Co/nz/z? Zalíue Z,{near ..4/-
geZ,ra.s irz mala/z Diuísíorz ás Á/ ays ü'nágüe/y Po.ssáó/e, de 1906 (11221), que discutiremos
com mais detalhes no capítulo 5, orJde Dickson apresenta casos particulares de álgebras de
Cayley-Dickson la álgebra cle partida é um corpos.

Em l20SI, Dickson declara que seu objetivo é apresentar a história das generalizações
do teorema dos oito cluaclraclos e dar uma demorlstiação mais simples do teorema de Hurwitz:

'Objects of the paper: I'L''e sÃa// prever Z Z/te Aísfory o./ fbe !7ene7'a/ízaZáorz.s

to jo-ur and eigttt sq'üttres of ttte Jamitiín forpr\ulü

1«: + b:lla: + 8:) . b'», (4.1)

:tní] a e]ententctTU etcT)osition of H\ur\oito's l)roo]tha], su,ch a formula ]totcls onty for
2, 4 or 8 squui'es'\

1- - aa -- b$:

Airlda ol)selva. que: pala estes três casos (ou seja; pala. 2. 4 ou 8 cluacliaclosl. (4.1)
aclillite uma interpretaçã-o simples corllo normas cle elementos elos complexos, dos quat.einios
e dos octónios jálgebra cle Caule) 1, iespect.i\ameilte:

: Dickson afiltna cine seu interesse em dai nula no\;a clemonst.ração deste t.eorema suiglu cla sita observa(;ão
cine os estudantes t.inl]ar]] dificuldades e]]] a('onlpallhai os passos da pro\;a restmllcla dada pol Hurw ibz Logo.
eie cleciciitt }llostiai nlaís detaliladan)elite o iehiiclo teorenaa.
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Fol {h.esc {. \l'ee cases uc sll,atl $ o\u Ih.at t.l\e lol nl-ul.a a(Irl its ofa siTlll)te i.r ter-

pretnti.Olt col\ce n,ir g ll\e nol'nls oji-lumbevs tuhicl. ÍLre o-ldinüry coTn})le= n'ül-rtt)ers.
(]untel'n.tolas OI' n mbers o.f Cnlllely's íilgebra ui.tl\ 8 \anil.s."

Apesar de o objetivo cle Dickson, ao escrevem este antigo, ter sido apresentar uma
prova mais simples do teorenaa de Huiwitz (hoje existem cleinonstrações muito mais ele-
mentares do (lue a dada por ele), anualmente sua importância se deve à primeira parte
clo trabalho, onde constrói e apresenta as propriedades fullclamentais dos complexos, dos
quatélllios e dos octânios.

inicialmente, define norma de um número complexo a+bi, onde a,b C R, como sendo
a2 + b2 e observa. cine a fórmula (4.1) expressa a propriedade que o produto das molhas de
dois núlneios complexos é a norma do seu piocluto (lei do piocluto, já citada na introdução
deste capítulos.

.\ hm de estudar os quatéirtios e a álgebla. de Cayley, debne brevemente números
complexos como pares cle números reais (conforme deflniçã.o atada por Habilitam) e introduz
algumas relações (]ue devem ser válidas pala estes pa.res:

1. 0o ,P:,'«(«,Z') ' (a,8) sã. ág««{' ;., . só '', «

2. ,4 /:Ç.Z. ',,Z,.. doá' p"".,.' l«,b) + (.«,P) ( a + o, b + ,8 )

l\. A/lu.ttiplicüção evttre {lois pal'es: ta.bjÇcx.l3b - ÇI .s~l: onde r e s são dados em, (4. 1)

4. h/«/ZÍP/i«Çã. ' ««. P«" P'« ««. «Úm'« ««/ .. «, C R, .nfã. «.(«,b)
Ima . ?nbl .

[dentif[canc[o 1=(1,01 e í =(0,]), tem-se

(«,bl + (o,ó) +b(o,ll «+ óí

Logo, as definições dadas anteiioimente tornam-se

la + ó7:) + (a + B. ) l « + .«l + (ó + 8);

e

(« + bv:l(- -t a::) = ,' + 5i

.Análoga.mente. l)ickson (onsidera. (luádl'ttplas la, b, c. d) de ntilaaeios reais ou compõe
xos e c]cfine ac]ição e iaau]t]p]ica.ção ente'e est as club.dlu!)]a-s poi:

l a., Ü, (. r/) + (a , 3, I', (il la + n:: b + i?, ( + -/ : (/ + JI
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e:

onde

1«, b: c: ./) la. 3, 1 , JI l,4.B.c,'.nl,

A = aci -- bÍ3 -- c'í -- d8.
B = CL13 -F ba -+ c8 -- cl-f.
C' = a'y -- bõ + ccv + d8,
D = ct8 -+ b'l -- cB -V dcx.

(4.2)

Assim c'mo nos complex's, identi$ca 1=(1,0,0,0), { =(0,1,0,0), .J =(0,0,1,0) e
É =(0,0,0, il lchamadas u''{(Z«d«) e define m(a, Z', c, d) =(«, b, c, d)« = lnza, mb, ".c, «.d),
onde m C (C:. Ente.o: passa a consicteiar os quatérnios como os elementos da forma

q ó, ., a) « + í + ..j + aÃ.

com tábua. cle nlultiJ)locação dada por

í2 :: .j2 :: #2 :: l

ij
jk - i.: Kj - i
ki - ]. ik - ].

(4.3)

CllaLamente tem-se que a multiplicação não é comutativa, entretanto, é associativa

CloJasjcleiai:tolo o quatérnio q a.cima e definindo scu con.jzzgcz(/o por q' :: a -- bz -- c.7 -- (/A,
tem-se cine Xlal = qq' = a' + b: + c' + d:, onde Wly) é chaTnacla norma de q. Se q # 0 é
um quatéinio leal lou seja, se cl, b: c, d € R), Dickson mostra (lue a álgebra dos quatérnios é
uma álgebta coral divisão c que vale a. !ei clo produto, isto é:

[a: ]- b' + c: + d']]cl'+ /3: + ': + J') = ,4'+ Z?: + C': + D:, (4.4)

orlcle ,4, B: C'; D são como em l4.2):

Para. definir a á.lgebia. cle Cárie): (octõniosj: l)ickson consideJ'a a álgebra cona as
uniclacles 1: zi.. : ilT, tais cine íÍ = - = &{ = --1 e \-edificam

:Dickosi} observa. deste Jllomet)to. ([ue Euler jó havia clescobeit.o a fótn]ula l:t.a) quando illvestigava seu
e/egarlle (pala.\;ia usada poí Dicksonl Leoienla. cine afirrlla (lue t.o(lo inteiro positivo é a soma de cluat.io
cluaclicaclos. (:'anjo to(lo int.eito positivo é un] proclllt.o cle números primos. a, fórmula l4.:tl nlosna blue todo
nlillleL'o piiítao (? a sollla cle clt)alia (ria(liaclos.
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ZIZ2 == Z3 =:

Zl:Z4 == Z5 ==

Z6t2 == 25 ==

Z6Z5 =: Z3 =:

27Z2 := Z5 ==

Z7Z3 =: Z4 :=

Z].Z7 == 26 ==

'Z2'Z l }

'Z4ZI)

'Z2Z6)

'Z5Z6)

'Z2Z7}

'Z3Z7}

'Z7Zl9

2,2Z3 == ZI ==

Z4Z5 == ZI ==

Z2Z4 == Z6 :=

Z5Z3 := Z6 ==

Z2Z5 == Z7 ==

23Z4 := Z7 :=

27Z6 =: ZI :=

23t2 )

Z524}

li4Z2)

'Z3Z5}

'Z5Z2)

'Z4Z3)

'Z6Z79

Z3ZI == Z2 ==

Z5ZI == Z4 ==

Z4Z6 := Z2 ==

Z3Z6 := Z5 =: --Z6Z3

Z5Z7 == Z2 == 'Z7ZS
Z4Z7 == Z3 :== Z7Z4

Z6ZI == Z7 =: 21Z6

('1.5)

Desde (]ue ], z],{u e í3 satisfazem as relações (4.3), ele substitui as quatro primeil'as
unidades pol 1, i,./, A. Esc-devendo e = i4, as urlidades restantes são substituídas por {e = is,
Je :: ít3 e #e :: /l7. Daí, obtém que todo element.o da álgebra pode sei' escrito na forma q+ {ll?e,
onde q e Q são funções lineares de 1, i,.J, k, ou seja, são quatérnios3

Definindo a noinla de(q + Qe) por(qq' + 0Q'), onde q' e Q' são os conjugados de q
e Q, respectivamente. conclui que ela é o produto de lç + Qe) pelo seu conjugado (q' -- Qe)
e, então, Dicl<son Jllostla que vale a lei do produto nesta álgebra. Logo, a norma de todo
elemento desta á.lgebra. é a. sonda de oito quaclraclos. .\inda: se q e O são cluatérnios reais. a
álgebl'a é com clivisã.o.

Clom isto, Dicksoia exil)e álgebras lineares cona 2, 4 e 8 unidac]es onde vale a ]ei do
produz.o, ou seja, a norma c]o produto c]e dois c]e seus e]ementos é água.] ao produto de suas
normas (ol)tendo então os teolenaas dos 2, 4 e 8 (luadlados, iespectivanaente), e tais que, se
suas cooi'dana.das são rea.is, então são álgebras comi divisão4

En} seguida., Dickson passa a estudar para quais valores de n a identidade

l=Í + ' ' ' + z;l)(yÍ + + g/:) (4.6)

pode ex])ressai o piocluto(rf+ +r:)(y:+. . +y:) como soma dos quadrados de n funções
bilineaies cle .z;l, . . , z- e yl, . . . , y..

Desen\'olve este estudo em tios eta.pas: na primeira, laaostra que (4.6) vale apenas
(luand0 7z é pa.r; na. seguncía., obt.élla algumas condições necessária.s pala (lue (4.6) valham e na

daqui, Dicksoit a.presente pela piilneira vez a construção de uma álgebia de Cayley-Dickson. Para mais
detalhes deste t.ipo cle álgebla, ve.ja a seção (5.2) onde explicaillos essas idéia.s

4Dickson ousei\a (lue, eDIl)Ola estas tios álgebias possuam estas duas propriedades fundanleiltais. elas
diferem nas piopiiecla(les da illulti])locação clefini(ta eja] cada unia delas:

For colnlllet nttTnbei~.s mt ltlpl2cut?on is bota cair.nlt tatiue ílnd ussoctctlit e. Jor qualel'Tllotts
tt is a.ssoctutt :e l)tit ttot cor tutattue, foi Clatlley s algebr( oJ8 ulnts t is rleztltei cnlnnl.tit(lttue
n07' a.ssocíali't;e

t"Paio o.s núnl(íos coin})lel'os a tntrltl)ligação é cona.uLcíLEt:a e associatlüa. })alce os (!uatél"nãos é cissoci.atiun
t [.c]s }]ãr] í:on]t]trtt]t'o: prn'ci a áiyel)ru 'le (,Fugi.etJ de 8 utt](Index não é contulatlua ncm. as.soc cit l:a." \
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última et.apa clecluz (]ue os va.lotes possíveis pala. n na fóinau]a l4.õ) são ] . 2, 4 ou 8
isto, Dickson piora o

(:on]

Teorema de Hurwitz: F=z:ceia pata n = 1,2,4,8, 7zào ezsZe a íde7z/ída(7e
'"P"«««do o p«d«Z. l«f + . . . + «:)(yf + . . . + WIÍ) «mo ,.m« d. g««d«do., d' ;.,
q'tte sejctm funções llíteüres de 11, . . .=,« e y\.. . . ,]J..

}'oR.

4.2.2 A }iistória do Teorema dos Oito Quadrados

Antes de Hurwitz provar seu teorema, muitos matemáticos sucederam se na tentativa.
de descobrir para c]ual x.-aloi de z?, a expressão (4.6) é veidacleira. L. Eu]ei (1707-]783) e C. F
Gauss (1777-1855) já haviam observado que (4.41 pode ser expressa, cle modo mais silllples,

(/Vjc-l + JVI,3))(.V(:') + .''.'(Õ)) = .iV(CY'y + 8Õ) + JV(aJ' - .3'7'l,

por

onde a,./3,7 e õ sào números complexos: 8' representa o conjugado de ó e .'v'lct) é a norma
de c-. Er)i L818, C. P. Degerl estendeu (4.41 a oito cluadiaclos e afirmou, eirorleamente: (lue
esta fórmula vale pala 2" (luacllaclos e tentou mostrar sua veiacldacle para 1(5 qtlacllaclos jno
cine, obviamente: i)ão obteve sucessor. Já Graves, em 1844. e Cay]ey, em 18'].5, obtiveiaJi]
o rlaesmo resultado, eiic]uanto que o primeiro a.utor ache(]itava ser possível estender l4.41 a
2' quadrados. Entretanto, J. R. Yotlng observou que isto é impossível e exibiu uin contra-
exemplo para o caso cle 16 quadrados: para k = 2,4,8, o produto cle uma soma cle Arn
quadrados por uma soma de É;n quadrados pode ser expresso como uma soma cte Arnn
cluadrados.

Em 1852, Clayley ta.mbéln tei)tou estender a fórmula pata 2" quadrados, mas apenas
forneceu condições pala. blue o teoienla valha. Já .\. Lebesgue deu uma fórTllula pala os oito
cluadrados em 1859 cine, a menos de sirlal, remete às condições dadas poi Clayle}. Posterior
rllente. em 1887, .4. Puchta irlterpletou cometam:tente a fórmula para os oito (luaclia.elos, por
meio de corpos regulares com nove véit.ices no espaço de dimensão oito. ..\inda: E. i\,lathieu
mostrou esta fórmula. en] 1862; e ahtmou qrle a expressão l4.4) não pode ser esteilclicla pala
mais (lue oito cluacltaclos. .Já E. Sadun jenl 1899) mostrou; de forma mais simples cine seus
a.ntecessoies, a inlpossibilidacle de uma fóilnula. para lz:: 16. Entretanto. colilo viilios acima..
o prtilleiro a piovat iealrlaent.e cine o tesultaclo só vale pala 2: 4 ou 8 eIRa.cala.elos foi tlurwitz.

E interessa.ilr.e ousei\at cine Di(ksoil é muito cuidadoso quanto ao legistJO histórico
dos piogiessos nessa área. Os dados acillla. hein como muitos outros cletajhes. encontra.nl-se
T]O seu a.leigo l20.31.
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4.3 A Aritmética dos Quatérnios

No tra.galho ,4r«i:{/}rrzezlic o/ C?rzrzfe?7??lo?as, de 192i(j2tSI), Dickson realiza. un] estudo
detallaado da aritmética dos qttatéinios, apresentando vários conceitos e teorerllas análogos
aos da Teoria de Números. Cromo dão pressupõe nenhum conhecimento, inicia este alugo
definindo a álgebia dos qua.tércios sobre os números complexos, assim como a conjugação
e a norma de ul-n quatérnio. Em seguida, observa que valem a propriedade associativa e a
propriedade da norma (ou seja, a. norma do produto é o produto da coima). De posse disto.
passa a desenvolver uma teoria da aritmética de quatérnios, que à época el'a importa.nte
feiranienta para resolver alguns problema.s da teoria de números; entretanto, ressalta que
para desenvolver quais quatéillios melão chamados inteiros (os quatérnios inteirosj:

- Quüternions Lave tecentty beel-t ül)l)lied to l,l\e soluLion oj seueral ill\portant
l)roblerns irt the theol"y of nuTTtbers. For tais pxrpose it is necessary to müke a
choice olthe qu,aterrtions \ohich. are to be culted itttegral"

Enl seus estudos, Dickson segtle a nlesnla definição dada poi' LipscllitzS em 1886,
mas deter)volve uma teoria mais direta. e elementar:

'...tl\e present !.h.eorIJ {.s m.ore dlrect. ard elementarlJ tl\ctTt tll,e earlier ll-ceo

Os trabalhos de Lipschitz eram baseados em soluções de congiuências

(' + ?: + (' = 0(,n.d P*)

e não faziam menção a naáximo divisor comuna (o que de fato não é aplicável em gcraljC
Em alguns de seus estudos, Dickson ainda faz a suposição de que a morRIa cto cluatérnio
seja ímpar (o quatérnio íl-nparl e observa que isto não é incoílveniente algum para. sua
aplicabilidade:

The lixítitcil,ion thal one of th.e qtiüternioTts is odd ca\Lhes ]-lo incortuenience
iol' Ihe applications. Nloreouel', it is ollheorel,icüt irtl,el'est to knou e acta\y Lo \uttat
e=teltt lue can nteet. the di.fHicult{.es Lula,ich a,I'ise ir\ th.e arithmetic oi qttütelltions
iTt \ut-ti.cl\ tlte ivttegt'al qtt.ateirtiovts ale (le$ne( Ttntln'a,li'IJ to t)e t.}\ose 'tuitt\ tl\tegrüt

cooldinat.es e cl\tsi.ue.l\J."

SPaJa Lips(hit.z, cluatérnios inteiros são aqueles cujas (oordenadas são illt.eixos. exclljsivailaente, e estes
quatéinios não obedecem à.s leis essenciais de dixisibilidades dos números iilteiios.

6Huiwit.z t.aml)én] estudou a. aiit.nlét.ica dos (!uat.éiilios, em lnRI : mas considerou como (!uatélilios illteijos
aqueles cujas í:ooi(lenadas sã.o intelios ou a metade cle inteiros ímpar'es Entrei.cinto. a piesetiça do falar 2
no dellominadoi cle algtms (luar.éillios mostrou-se iil(-ox,-enient.e ila a.placa(;ão da t.eolia de Hulwitz à colllpleta
solução ell] ii)t.eixos cle ecluações cluadi'át.ices ena di\et'sas xaiiáxeis. conforme apj'esei]Lado en] leolil .
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Diclçson talnbéln define nnidacle jquatélnio cuja coima é unítátia) e ol)seio,a que
existem oito unidades: ül, üí. üJ e tk

Na teoria otclinália da clivisibiliclade ein Z, os inteiros cz e --a tên] exatamente o
mesmo conjunto de divisores e, poi isso, dizem-se associados. Notemos clue os associados de
um inteiro a são obtidos mu]tipÍicando-o poi ] e -l. que são os elementos inversíveis de Z.
Dickson nota que um cluatéinio inteiro tem oito associados que são obtidos multiplicando-o
pelas oito unidades acima. Neste antigo define, também, divisores à direita e à esquerda
c[e um quatérnio, o que se faz necessário por este sel um anel não comutativo. Com estes
conceitos em mãos, passa a desenvolvem' a aritmética dos quatéinios inteiros

Após dat algumas definições preliminares (como, por exemplo, divisor de um
cluatérnio irlteiro) e mostram alguns resultados. prova o "Algoritmo cla Divisão" para os
cluatérnios inteiros:

Teorenta: Pala (lucLlqueí quatérrtio inteiro CL, se b é um qlüt,érTtio ímpar, l)odeiítos
eTtcontrar quatérnios ir\leitos q, c: q\ e c-l ta,is qle

a = q + c; ]V(cl < .'\'(b),

a = bqi + c] , /V(ct ) < .V(b)

Em seguida. define ináxiino diviso! conlurll jmdc) à es(luerda e à direita. de dois
cluatélnios inteiros. De posse clist.o. denlonstla. o equivalente ao "Teorema cle Bézout" ([ue
aârlTla que o mdc jtanto à direita como à esquerda) de dois quatérnios leiteiros, onde um
deles é ímpar (condição blue ele mostra ser essencial), pode ser expresso colmo combinação
linear deles:

Teoten\a: Para {luítisqu.er dois qluatérrtios inteiros CL e b: tais que l)elo menos ulll
(deles é ím'par: exigi,e unt rnáxilrto diviso-r caiu\Lm à dia'Cita D que é 'ttnicctTíLente deterá,inctdo
(l nterto$ (1e tEmI .falar' urttt(tubo. .z\tH(t(L

D = /]a ]- Bb,

onde A e B süo qxu érltios inteil'os. Do mesmo m.od.o; existe n\ indti,lno diulsor colrltLm à
esq'u,er(la õ: único Q lne.rios de url\ fütor ul-titário, pctra o (leal

'S = rlr} + b,3:

oi)cle Q e .:? são (lllatóLllios irlteilos.

Na se(liiên(la, clefíne (luanclo dois qua.teiitios inteiros: onde pelo ]laellos um deles
e it)[pai: sa.o ]f'lat]van]ei]te pnn]os e (quando ui] (luatóinio lnteiio e l)itll)o. [!sanc]o estes
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coJlceitos. finaliza seus estudos illostralido o e(luivalente a.o llo.je conhecido como Teo:.e:na
Fundalllental da. Arltllletica. (lue a.filha (iue tacto cluatóinio inlpai pode sei expresso cle n)ciclo
único ja ilaenos de associações com fatoles unitáriosl como pl,oclut.o cle cluatéinios primos,
]lo seguinte

Teorema: S' c é «m q««fé«nío ú"p«,' ' /Vlc) = Pq«..., ond' P,q,,.,.. . são o.

fcLtores plintos (iguais ov distint.os) de NÇcb (lisa,ribuídos elll ordem arbit)'ál'ia, mas defi-
.i.ia, e«tão c = «';p . , o«,'le «.K,p.- . . são q«-.-té*.«-ios p«imãs c«-jas '"o".«-.«s são , q,.',
respectiuctmente. Esta, decomposição é ÚTtiCa a menos de ussocictções com fatoles anil,á-rios.

4.4 Generalizações dos Quatérnios

Como uma continuação natural de seus estudos em cluatérnios, Dickson passou a
estudam. suas generalizações eln Quaferniorzs and [/zeir C;el e?'a/ízafáons, de 1921 (12201), e em
Orz í/te TÃeory o/ Nzzmóers arzd Ge lera/ízc(/ Qrzaferrz orzs, de 1924 (j23SI).

No primeiro destes trabalhos, Dickson deduz a álgebia dos quatérnios e as suas
generalizações diretas, sem assumir a associatividacte ou comutativldade da multiplicação.
:'\ates, conforme a sua habitual preocupação em descrever a história das questões cona apreço,
destaca que Fiobenius mostrou (lue as únicas álgebias liileal'es associa.uvas com divisão são
os números leais, os números col-nplexos e a álgebra dos cluatéinios sobre os leais e ressalta
o impor'talhe papel (lue a descoberta da álgebra dos cluatérnios, por Hamilton em 18'13, teve
no desenvolvimento da teoria (!e álgebias lineares. Dickson aincía observa que introduziu,
no seu antigo Orz Z/te Re/afíon Beltoeen LÍrzea7' A/geó?'as a?ad (7orzf/nliozls G7'0ups7, de 1915
(1] 941), os quat.érnios de modo natural como uin grupo contínuo a quatro parâmetros cine
preserva as netas duma superfície quadrático:

Lütet', t.he \ur-item \ua$ ted t.o qlLnt.eríl{.or\s Tlat.ltrütl.ly bD m,duns of t.l\e jo\tr-
püinmeter COVttiTtUO'üS group \uhich Leques u,naltered eaclt time of Q set oj rulirtgs

'Neste tlabaiho. Dickson apresenta unia relação bastante elementar entre uma álgebra associativa e um
grupo contínuo a qual permite traduzir os conceitos e Leorenaas de uma teoria pala a outra. Como ilustração,
estabelece lmla correspondência ent.ie a álgebra dos ilúmeios leais e o grupo contílltlo a um paiâmetio formado
pelas tl'ansfonnações do tipo 7} : R -+ IR, dada por 7c(=) :: cz. Em seguida: co11sidera o grupo contínuo das
transformações lineares que preservam a superfí(ie (]ua.cliáLica S clefillida pot

Z.1 =2 :0
=3 :r4

onde .ri ,.t2:.z3: .I',} C :C e os coeflcieill.es da tiallsfoiillaçao t.arllbem sao coillplexos, e obl.ejn unia cones
pondência ent.ie este grupo e a. álgebia dos (luatélnios (-om coordenadas con)plenas, (lue tem : ( orla subálgebia,
os cluatéj'ilios reais. .4t.ra.vés das piopiiedades destas ti'a1lsfoi'lllações: obtém (lue a iloi'ilha clo J)io(luto de dois
cluat,ér ios é o produto cle Sejas ]lorlllas
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on Z/}e qüa(//-afíc st/./l/ace .rf + z! + zi + zlÍ = 0."

Seus estudos começam com a. c]efinição de uma á]gebJa ]ineai sobre um corpo F
.\ssumiil do blue a. álgebra tem unidades e blue todo elemento da álgebia satisfaz a uma equação
(!uadl.ática cona coeficientes em F, Dickson passa a investigam as álgebras qlte verificam a
propriedade que a norma do produto de dois de seus elementos é o produto de suas normas.
Inicialmente, mostra que a dimensão deste tipo de álgebra é maior que três. Em seguida,
tomando a dimensão igual a quatro, obtém que este tipo de álgebra é associativa e é a álgebra
dos quatérnios generalizados jsobie F). Dickson finaliza este trabalho dizendo (lue o estudo
de álgebras de dimensão oito é desenvolvido de modo semelhante e tais investigações estão
sendo realizadas por um de seus alunos. Não fica claro, entretanto, a qual de seus alunos
estava se referindo. mas talvez fosse A. A. Albert, já que, en] 1930, publicou um artigo
.n\\\.u\a.do A Gov\strlLctior\ oJ all llOTl-Corri'nl tatiue ra.lionüt dtuãsion algebTüs of ordem eight
llA L71)

No segundo trabalho, Dickson inicia seus estudos apresentarlclo uma demonstração
ma.is simples do teoienia de Euler, aclaptanclo os métodos cle cachet, cine afirma que t.oclo
inteiro positivo é a soma cle cluatro cluaclrados inteiros e generaliza este insultado mostrando
cine as ra.ízes (los cluatro quadiaclos podem sei escolhi(!as, convenientemente, pala satisfazer
qua.tlo coi3gluências lineares fixadas. Em seguida, usa (luatélnios inteiros (já. mencionados
na seção 4.3). pata. obLet uma pro'-'a sirJlples de que todas as soluções inteiras de

z' + y' + z' + to' = uu

são dadas por

= -\- yi + zj -+ uk = fAB.
onde tt = ./.XÍI .'!), u = /JV( f?), / é um inteiro e .4 e B são cluatérnios cujas coordenadas são

inteiros blue não têrrl fatos comum maior que um. A partir deste ponto, Dickson estabelece
leis de laboração para quatéinios inteiros e passa a desenvolver sua aritmética baseado nas
definições de quatérnios inteiros claclas poi Lipschitz e por Hurwitz. Entretanto, nestes estu-
dos, Dickson não supõe o algoritmo cla divisão pata quatérnios inteiros e rnostta a diferença
essencial entre as duas teorias: na apresentada por Lipschitz, nem sempre existe máximo
clivisot conlun] entre dois cluatérnlos inteiros.

De nloclo aná.logo: Dickson passa a estuda.i a alitrlléti(a de unia ílo\a. álgebra. (lue
cllaínou de quatérnios generalizados. Esta álgebia já ha\ia. aparecido elos seus estudos
eTj] /,Írzea.r .4/geb/'a.s: de 1912 (li731). enlboia não fosse clacla. nenhuma. nomencLa.tttia. pala
ela. Enl lií:31 retoma a. definiçã.o (le álgel)ia. linear cta.cla em IS:31. cle 190:3: como o conjunto

SDickson usa a palas:!'a r?lo(/[//o para nidicai o que. ho.le: çhan]a]]]os cle eleFnent.o uniclacle
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dos elenlelit.os da foto a. :, .tie:. OJlde ={ C F (com F colpol e as unida.des ci veiificarli

e:ej = >: "yi.Íket,

'7Z

com {,.J = 1, . . , n e 'i,Â C H', e passa a estudar álgebras sobre um corpo F, com car(F) # 2,
cujos elementos (todosl satisfazem a uma equação cluadrática. Pala isto, introduz novas
tlnidades 1, EI , . . . , Em para a álgebra, onde

EÁI - ck, ck c F
EK Et -t Et Ek -- Ç). l,k = \, ,m, t :# k

Adicionando a. Itipótese da associatividade da multiplicação, Dicl<son mostra que esta
á.lgebia é o próprio corpo F on é uma extensão H'(Ei l de F pelo elemento Et da álgebra (onde
a ordem de E] é doisl ou é uma álgebt'a cujas unidades satisfazem

E'F = c] ,
ExE2 = E's =

Eià = c..
E\E'3 = c-l Ea -- -- EsE\

E{ = --'i c2,

E3Ea = c2E\ = -- E'zEa,E,zE1 }

com c] , c2 C F, que hoje c.Lama.mos de álgel)ra dos quatéinlos genetalizaclos9. A ])art.ir disto,
Dickson mostra que se patticulaiizar F = R, obtém-se que as á.lgebras lineares associativas
cona divisão sobre R sã.o o pl'ópiio R, C e M, onde observa que este I'exulta(!o já havia sido
obtido pot F[obenius em 1878 e poi Char]es B. Peia'ce em ]881 (do mesmo modo (lue citou
este fato no seu trabalho 12201, conforme o início desta seçãoj'o

Vale ressaltam q\te, neste trabalho, Dickson também prova que a divisão à. esquerda e à
clileita. pol elementos não nulos, sempre é possível nos octânios, fato que passou despercebido
pol Cayley, quando da. construção desta álgebra

Em j23SI, Dickson deflrle os inteiros dos cluatéinios generalizados como elementos da
forma .X = 2 + yí + zW + tul, onde #, y, z e to sã.o inteiros e as unidades {. # e L tên] tábua
de mult.aplicação dada por

;'Z X ;]] T
Ç Li- H \.

H': = !] (. LH = L -- cl..

PNo trabalho Lzrzeai .4ssocza/zt e J/geü?'a rir?d .4üe/ia?l EquczZi07z (j18al) jque será apieseiltado ilo capítulo
SI, Dickson c'l(.a este resultado Í)ara illostiar (lue uma á.lgebta cíclica cle dimensã.o quatro é a á.Igebia dos
(luatérnios geneia.ligados.

toNeste ai't.igo. Dickson ainda nlost.ia que se uma á.lgebra linear cojllutatlva. (a associatixidade não é
assumiclal é coíl] divisão. eilt.ão sua (tiillensão é pelo nICHos seis. Ainda. exibe unia álgebta com]ttativa cona
cli\;isã.a cle diilaensão seis oi]de seus elen]entos satlsfazeni i]] ]a Pcluação de gi'a.u (ltiaLlo
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orlcle c é ull] inteiro. DefiíiiiJclo conjugado e norma cle uni (luatérnio geleia.lizaclo int.eito.
mostra que nesta álgel)la. a lloiina do produto de dois cle seus elemeíltos inteiros é o piocluto
de suas coimas. De posse Giestas ferramentas, Dickson esta.l)elece leis de fa.Lotação para
quatérnios genetalizaclos inteiros e observa que nenhum método havia sido sugerido, até o
n-fomento, devido à impossibilidade de encontram-se o llláximo divisor comum à esquerda cle
dois destes elementos por uln algoritmo da divisão:

'. . . the la\os olfacto,rization in ü ürithmetic oJ generülized qual,ernions jor

tuhich no Treuiols írtethod has beevt SKggested lince it is il-npossibte to $nd tl\e
je=isttTig) gTeatest commoli leB diuisor bU ün ülgorithm oJ diuisions mito Tem.utn-
ders oJ decreasing noras."

Vale ressaltar (lue as leis cle divisibiliclade, estabelecidas neste artigo para quatérnios
generalizados inteiros, são totalmente similares àquelas desenvolvidas por Hurwitz para os
cluatérnios inteiros, conforme observado por Dickson:

The la\us oj (hui.s4,bllitU ure eTttirety similar to those oj Hul'-tultz's irtegrcLI
q iaZerrz ons."

Com isto, encerlamos nossos estudos acerca Lias contribuições cle Dlckson ei]]
(!ua.tétnios.



Capítulo 5

Novos Exemplos de .A.lgebras com
Divisão

.P

5.1 Os Primeiros Exemplos

Na época em que Frobenius mostrou que as úllicas álgebias associativas com divisão
são os números reais, os números complexos e a álgebia dos ciuatérnios sobre os leais. os
estudos em álgebras era.m desenvolvidos a.penas sobre os reais ou sobre os números com-
plexos e nenhuma técnica pata trabalhar com álgebras sobre corpos quaisquer havia sido
apresentada (o primeiro trabalho nesta direção deve-se a Wedderburn, conforme citado em
(1.4)). Logo, a. questão de encontrar-se todas as álgeblas com divisão (de dimensão finita)
parecia pertinente, embora os matemá.ricos daquele tempo não tivessem idéia de como resol-
vüF o problerlaa. Em 1893, h/loore provou (em IMOll) que todo corpo finito é un] corpo de
Galois e. desde (Jue todos os corpos finitos sã.o álgebias conautativas com divisão, tornava-se
natural a pergunta: "Quais são as álgebias com divisão finitas?"'. A resposta. a esta l)er-
gunta. pernlaileceu em aberto até Wedderburn e Diclçson2 mostrarem, em 1905, que toda
álgebia cona divisão finita é um corpo em .4 Tbe07'em on F';rzífe H/febras (IWEll) e em On
F'zlnÍfe À/geó?'as (ji191), respectivamente. Vale ressalta.i que \A/edderburn tentou mostrar este
teoienaa diiet.amante, enquanto Dickson ])iocuiou um contra-exemplo para ele, ou seja, uma
álgebra cona divisão finita e não comutativa. Nuas apesar de leão atingirem seu objeti\;o, as

t\rale cessa.It.ar que o piinleiio exemplo cle álgebra com (!ivlsão de dlnlensão infinita foi apresentado poi
Hilbeit, enl 1898, para ilustrar o rato de que um corpo ordenado não ar(luilnediano não é necessariamente
comut.at.ix;o: o cota)o cle séries de potências ena duas \;aiiáveis não conlutativas. EntletanLo. na época., não
se reconl[ecia. (lt]e este exei]]plo constit.uía ]m]a álgebia co]]] di\ irão.

?0 iilLeiesse cle Dickson pelo assullto é ilat.ula.l. pois havia se t.olhado ulll grande especialista. ein corpos
cle C;alols ('on] a publicação em 1897 (le sua tese, 1121. e clo livro Lz/lea?- Ci'/or//)s to/Z/} a?l E /)os?flor o/ (,'a/o?ls

/ple/(/ T/ieoi'l/ eill ] ç)O1: 1401

73
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pescluisa.s cle Dickson roía.m bastante ploduti\.as: encontrou uma classe cle álgebias finitas
associativa.s cujos elementos sã,o invelsíveis e satisfazem à clistiibutividacle à escluetcla. mas
i] ão necessária.mente à, direitas

Em Orz F'ání/e ,4/geóras, Dickson cleclaia seu objetivo de estticlar a independência
de um conjunto de postulados para um corpo finito com p" elementos (o corpo de Galois
aFjp"l), devido à sua. unicidade e sua consequente importância para a teoria de grupos:

Jlust cls certaiTt non-Ezcli(leal geoTnetrles o$eT mole iTtterest thctrl ol,hera,
se the algebTas whictt obeU ctlt the postulcLtes jor Q Bela e=cept commltratiuitU or
üssociütiuity ollí\ultiplication are of greatest il\tel'est"4

Para ilustram suas palavras, apresenta. exemplos de álgebras finitas cujos elementos
não rlulos íoLmani um grupo aditivo comutativo em cine vale a distributiviclade à esquerda,
mas não à direita.

Neste artigo; retoma a definição cle corpo dada em 1903 (1821, e apresentada em
IA.l.l)) e auescenta um postulado de finitude pa.ra o conjunto:

Postulado: O rzdmero de e/emerzZos dí.sZá?2fo.s é p", ozzde p é u7n primo ./i ado e rz í
ILm inteiro l)osittuo $=ctdo.

Usando o método cle Hilbeit, mencionado no capítulo 3, demonstra a independência
dos postulados. De posse destes, mostra cine se uma álgebra com divisão é finita, então tem
p" elementos e prova que a multiplicação é comutativa. Em nota de rodapé, observa blue
eleve esta demonstração a W/edderburn:

For thts proojl clln indebte(l to Nli'. .J.H. Ma,cla,gun- \,Vedlderbturrf'S

Com isto: Dickson mostra, na seção seis, que toda álgebia com ctivisão finita é uni
corpo (de Galois) no seguinte:

SA julgar pelas alas das reuniões clo Clube de N'matemática da [Jniversiclacle cle Chicago de 1905, \Vect
clerburn e Dickson estavalll trabalhando .juntos em corpos finitos rlo início (la(luele alia. Suas pescluisas
i'eil(leram a apreset)ração ao Clube. em .janeiro cle [905, c]e/)7'00,f o/ C'07rl rrz i/aiáz,z/y o/ ,4ddlfz]on arzd ib4u/fip/z-
cafzorl in F'lllzlf f'ie/(/s: poi \Ãv'eclclerburll, e Tbeorerr! orz JVozz-C'onlzl!.tl/aZz zéy o/ F'zrzzfe .S'ysZerils, poi' Dicksoii.
e a publicação dos artigos cit.actos acima três rlleses depois

i".'\sszln como (ett.ct.s ÍJeoln.etrl(l.s nao-Euclt(lianas ojerecerí) rli(l s t tei'es.se fine otlli(l.s. cls ctlgebí'(ts (1lt

}eiuPcall\ lodos os postultidcJS parra ulll Gorila: el:Gelo Q coíTiulclt.itldti(le ou nssoctat- :ttlctdt da mulLtlll cação
são de cita,to:í- iTàt.desse

Por esta pior'a estou eii] cléb]Lo com o S]'. .J.N. Xlclr:lcilJ«rt- \Leíidel'buiit
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Teorema: Se 1) r 'uulla colLjvnto .hni.to de elemel-LI,os s'tLbtltetidos elos postttl.n(Los
pa.?'rz as opc/açóes de a(/lição e znzi/Zip/ícação 1+ -- 4+ , 1' -- 4" (post.usados pata corpo dados
en] 1903 no a.rtigo IS21) e õ dz:sí/'iótzíáuÍda(/e à esr7i el'(/rz e ã d?:re irz, e72fâo o coza.lft fila é t/.In

c. o' i'PO .

Em outra nota de rodapé, Dickson afitina que este teoiemajá havia sido demonstrado
poi Weddeibuin e que este, após tomar conJleciitlento deste trabalho, deu duas rlovas provas
para o referido teorema,:

Fil'st proued by Weddel'b'ttrn, Trens. ATnel'. iVlctth. Soc., uo1. 6, (1905), PP
349-3S2 (A Theorem on Finito Algeblas). FotlouiTtg m siml)ler proojs abade,
Qrt(l \ts tlg the san-le lelnl-r\a, \veddel'b\trn constrltcted two .furta-uer siml)le pl'oojs,

Z

É irnpoitante observar que, na demonstração deste teorema, Dickson utiliza, um
conhecido resultado da teoria de números apresentado em 1905 (j1131): 7)ara p = 2 e rz = 6 e
para'p' :2' \ e n -. '2 existe un-l T)Tino q q\te cliuidc p" -- \ mas nã,o divide 'p" -- \ (m, <. ]-L).

Na. ]-nesilla llota cle rodapé citada acima, Dickson observa que este resultado já tinha sido
obtido anteriormente:

' l h,aue si.rtce .fovr\d. l,hüt lll.e theorem uicLS prove(l en.rl.ier b'lLt di$erenl,I'y b'y T{.
Zsigtítortdb, NfonatsheP,e, 3 (]892) T). 283i cHIa bly BirkhoÜaít(l Vandiuer, /\nnals
oJ l«th,.. uo1. 5, ('t90.41, P. 1'7'7":

Este resultado teve impor'tância imediata pala a geonietriaprojetiva. No ano de 1907.
ern JVorz-De.sa?'gzéesíarz a7ad Nozz-r'asco/ían Geomefrles, IVWI, Wecldelburn e Veblen usaram
este teorema e as álgebias cíclicas (apresentada.s mais adiante, em S.31 para mostrar que
geoinetiias fillitas nã.o Pascalianas e não Desci.rguearias podem ser classificadas por álgebra.s
finitas que dão são comutativas e nem distributivas à direita.

5.2 As Algebras de Clayley-Dickson
P

Diclçson continuou seus estudos em álgebia.s cona cllvisã.o publican(lo, alia 1906. o ai
Ligo O7? CJoil?rn tira z]t,e Lçlnea.r ,4/geó/'as ílz toÃ.?]c/i. D7]-uvas Olz ?]s .']/tua=1/s ü'72íqzze/# F'ossiZ)/e (li221),

S:P}'i.Tnetto d.enl.onst)-cimo poT Wedde)buril, Tt'an.s. Anel'. l\'íath. Soc., l:ot. 6. (1905), PT) 3.{0-352 r.â
I'h(:í)t'cHt on Fiiltle .41gelJT'as). SeguLnd.o tlttrblla dem.í)nstt'nçíio l tal.s si)ttJ)l.es (i(irncl. e usar(!{) o McslTto lema
\'teddeibur'll c{)nsr,ru.i.u (luas (!eilt{)nstt(t(;oes tl\als st.tllples. loc. clt.'

D(scotli~t q\le o tcor€1ílQ ]á fot (l.çntonslludo arte:ttol'lltel\t.c mcls de Tendo ctilelente poli lç:. Zstgmortdy,
\l.nnlsle]te. 3 ]18ç)Z) ]). 283; e ])OI Bilklloj] c \,'ul íllue.t', .;\t\l\als oli'.líith. \o1. 3. (190.{). 1). I'r'l.'
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cujas ideia.s (!Citam Oligein às hoje cha.macias álgebras de Cayley-Dickson. EntletarJto, o
piiir)eito exemplo c]este tipo de álgebJa a])aiece a.penas em 19] 9, 110 tí a.})alho Orz Qz aíerrzíons
aT\(l l,hein Gene.rali. ation und ttte Htstoi'IJ ol +l\e Eigltt Sqli.gire Theorem. t\.zü3U.

Neste alugo; Dickson deduz a álgebra de Cayley (os octõnios) a partir da álgebra
dos qua.téinios na seção cluatio: considerando as unidades 1 , í,.j, k dos quatérnios, obtém que
um octõnio pode sei escrito na forma q + Oc, onde q e Q são funções lineares de 1, í,J, #
lou seja. são cluatérnios), e observa que as 49 i'elações satisfeitas pelas unidades ii, . - , ',
1 ? = . . . = íli = --] e l4.5)) são equivalentes à única fórmula

lç+ Q.)(,+ R.) q«- B'Q +(aq+ Q«').,

onde z' e R' são os cluatérnios conjugados de r e R, respectivamente. Com isto, Dickson
!-nostLa, de modo bastante simples. que a norma do produto cle dois octónios é o produto de
suas normas, apresentando o prior)eito exemplo de uma álgebra de Cayley-Dickson8

Como foi citado acima, embora o primeiro exemplo tenha aparecic]o apenas em ]919,
Diclçson já hax ia apreserltado as idéias (lue deram origem a este tipo cle álgebia em 1906,
wo ax\tg,o On CoTítilttLta,Lide Linear .\lgeb'ras in uhich Diuisio-n ts /\l\ualys Uitlq\tela Possible
lli2el). Aqui: ele coi]sidera álgebras cor]]uta.uvas cona 2n tmiclacles el , . . , e., e.+l , . , e2. e

coordena.das num corpo F clualcluer l moita.nto, seus elementos são cla forma atei + . . +a2«e2,:,
com ai C n'). assumindo (jue 7?. destas unidades definem uma subálgebra.. cujos elementos
poclen) set escritos rla forma. A -F B/: orlcle / é um símbolo, com .d e B pertencentes ao corpo
F(/2 ). E iinpoltalite observar (lue, como a. multiplicação não é em geral a.ssociativa, .4 e B
não fazem o pape! de coordenadas. De posse desta notaçã.o, Dicksoi) caracteriza todas as
álgebras corri dimensão (lustro e seis.

Vale ressaltar que a álgebla introduzida elli j1221 (cujos elementos são da forma
,4 + B/, com ,4 e B rlo corpo F(/')) é um ca.se particular da álgebra de Ca.yley-Dickson: a
álgebra cle partida é um corpo.

5.3 As Algebras
#

Cíclicas

Seguindo colr} seus estudos, Dickson introduz um dos nla.is iíllpoitantes tipos cle
álgebias com ctivisão; as álgebras cíclicas, tão fuJldamel)tais pala. o clesenvolvlmento
Giesta. teoria lpois pelnlitiiaill a construção cle íiovos exemplosl (lue até forarJI chainaclas
cle álgebras de l)ickson poi 'b\''cclclel})uttt. Foian} apresentadas. pela. ptimelra \ez. nuns
.4ósZ/a(f do .\i\lS Bié//.: \ . 12: l100S 190õl. pp. 442: Dickson afirma blue obteve um exemplo
it[teiessai[te de a.lgebla associativa com di\ isco coi]] r?z uniclacles. E,st.a á.lgebia e a(luela cu.Jos

apara tllaiores detallles deste t.ipo de álgel)ra. veja sua clefiltição e algumas de suas proptieclades enl
l,\.6.0-}
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falei)lentos são da folnla. ioe' ]7', s = 0, . . . ,7t ]], onde e" = T é uma ftmção la.ciona] de z:o

e e'í8 = z;e'. Ainda.: zlo, 1] = a(io), í2 = 0'(zo): ; onde a é unl Fa.utonaoiflsino de F(io)
e Ga/(FI/:ol/F') =< 0 >, são a.s raízes de uilaa. equação cíclica. cle glatt l& iliedtttíx,el em F
lcolpo batel e os coeficentes de r e de é?"'' (!o) devem satisfazem a celtas col-adições que podem
sei ex])nessas eln teimou de formas homogêneas cte grau n (trataremos este tipo de álgebra,
com maiores detalhes, mais adiantei. Corllo o pióptio Dickson comenta, e confornae veremos
na. seqiiê1lcia, este exemplo aparece, em 1914, no trabalho Z,irzeai' Hssociaííue À/febras aria
,4Ó./Í«« Eq««Íáo«. (ltS41).

Dickson inicia j1841 llaencionando que no estudo de álgebras associativas cujas co-
ordenadas percorrem un] corpo K qualquer, as álgebras simples (ou seja, as álgebras de
rT)atrozes com r2 unidadesl têm grande importância, onde observa (em linguagem moderna)
club uma álgebra é simples se, e só se, é uma álgebia de matrizes sobre unia álgebra com
clivisãoo. Logo, é de grande importância corlstruii novos exemplos cle álgeblas com divisão,
llnla vez que,

'a,t.é o momenl.o. Q \trica. átgebru (issociat-iuu com di,visão corthectíla, que vtão

é ,l li corpo é a (ílgebrü dos q\La,l,áTRios"

Neste artigo, Dickson exibe uma álgebra cona divisão com unia base com r2 elementos
sobre Klu

Pala isto, consi(lera a equação K(z l
em IK, cujas raízes são dadas por

0 de grau 7', com coeí]cientes em K e irtedutíve]

j, o({), o'(í) , é?''':(j) o'' :(íl, (5.1)

onde é?(rl é um polinõinio com coeficientes ein IK e

o'' (í) (5.2)

(s . :3 l

Então mostra (lue unha álgebra A, sobre IK, cona r2 unidades cla foinla

i'j* (.,É = o. i, . r -- l l,

oncÍe

!'Est.e iesu]tado foi obt.ic]o pot \qv'edC]elbUFH enl ]907 jjXV:KSI). conforme observado poi Diclçson
JoEstuclos det.alllados são i-ea.lizaclos Faia. os casos I' :: 2 p I' = 4. .Já o caso I' := 3 é analisado em .4/geór'as

rali(/ //](l.r' .4 l ///i/}}.e/?cs, cle lç)2i3 llPPçil), ( omo \:falemos tla l)lóxin\a seçã.o.
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e

J' = g, É/ € K, (5.5)

é associativali . Logo; a qual(suei ecluação de grau r em K da forma acima correspor)de uma
álgebra associativa, sobre IK, com r2 unidades, que ele chama (/o fápo Z,.

Considera, apoia, uma álgebra associativa ,4 sobre um corpo F que verifica as se-
guintes propliedaclesiz:

l Existe i € A tul qve $Çi) -- q, OTtde 4 é 'üm polinõmio em, V de grua n q\te é irredutível
sobre este corpo.

2. Se a C Á é Za/ qüe aí = {a, então a € ü'(à)

:3. Ez{.sZe .J C ,'l, ««, J não pe,'íen«ndo « B'(á), Z«/ qwe .J{ = 0.j + . , .«de a, .- € F(,):;

Dickson mostra, erJtão: que uma álgebia do tipo L satisfaz às conctições acima e
obtém) o

Teorema 1. /1 'í/geó/'a d co"fé"': v.7n e/enzenío .j güe não e.síd e"z F(í) e qwe pera/íca
L relação (S.4). ET\tl'e as raízes (te $Ç b = ü ocortellt os r lr -> \) elementos (lista«\tos (5 1);
:orno vale ü relnryã,o l.3.e), estes etenteíttos jo't''maná um ciclo fechado.

.'\ equação $(z) = 0 é chamada cle cíclica''. Na sequência, obtém o Teorema 5 on.le
prova cine toda álgebra associativa blue verifica as propriedades 1, 2 e 3 e mais algumas
relações, possui uma subáigebra do tipo L.

liNeste ponto, Dickson [az uma iessa]va, em nota de rodapé: pala o caso especial da equação binomial
r' -- b = 0: se ocorre lirlla raiz r-ésirna ( da unidade eln K, com b 7Ê a'' para todo a C K, e se r' é primo,
sabe-se cine o polinõmio é iiiedutível em K. Então a álgebra é definida pol

i' = h. j' = g. ji = eij

Se b = g :: 1 , então se perde a propi'iedade cta inecluLibilidade, mas se obtém a álgebra er]] que i:: e2 e
J = ei . Aqui ele observa blue esta álgebla .já foi considerada, em 1906, por \Vedderburn, no artigo .4 7'beoierrz
o« Hyp'«o«.p/.« .".'«,«b.« jjWE21 1

i=Dickson .justifica a origem da exigência destas condições dizendo (lue jll - IS) valem cluanclo .4 é a álgebia
dos (lllat.ér'Rios subi'e P e as condições (1) e l2) são sat.isfeitas por (dual(quer álgebia associativa col l divisão
D sobre F

isca associatividacle cle .4 segue que duais(suei duas potências de í sào conlutativasl ellLão, duais(quer dois
polinómios en] ; são conlut.at.avos. Do falo (lue o cluocient.e de dois polinómios em ; pode set expresso como
lnl] f)olillómio elll f jresult.ado da Leolia (le ntinteios a.lgébricos). obtém se (lue FIP) é composto de todos os
poiii3ói31ios en] á com coeãcieiltes ell] F

i4Dist.o. segue o nome de (í/ye//ra.s cíc/loas dado às álgebras obtidas pelo prol'essa desctiLo no início dest.a
seC'a.o\
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Teorema 5. Toú7a (í/gfbi'a assoczaííua H soZ'7'e o cor'po F coll} a-s p70p7'ie(/artes /, g e
13 e t,a,l q\Le gtt ) :# ü ILa equnçã.o ]' = gÇi. ) Conde g é ulr\ ])olinõmi,o e.In ®) tem lama s-\tbátgebtü
S soba'e 'F (!u.e po(lc $el' e=pl'essa. como Q álgebi'n L (sobre \nn. col'l)o K.) cava ÍLS rz unidades
IS.:i) linda,I'menu.e independentes ell\ K..

M.as, observando (lue se .V é um elemento de Z, que é comutativo com í então iV é
um polinâmio ell] í com coeficientes em IK, obtém o

Teorema 6. Toda d/geó7'a do íÍpo L (álgebia cíclica) Zem a.s p7'0p7'ceda(/es /, g e 3,
c07n n s7zósííltéído por r e F por K.

De posse destas ferramentas. Dickson íaz alguns comentáilos a despeito do caso r = 3
e afirma que os cletaihes ainda estão na forma de manuscritos. Na seqiiência, mostra que se
g (da relação (5.5)) não é unia norma enl IK(!), ente.o a á.lgebra é com divisão. Eln seguida,
realiza um estrelo detalllado dos casos r = 2 e r = 4 (Ollde mostra que existem álgebras
do tipo da H do Teorema [ cona dezesseis unidades) e observa que un] teorema mais geral
sobre i' foi desenvolvido por Wedclerburn, em 1913 (Á 7bpe o./ P7'ím7lfí ,e Á/ge6ras, IWEal),
dizendo (lue a demonstração é breve e elegante:

F'oi' n gevterul ual'tte ofr the tüst th.eol'em \uüs JolLnd àTt Nouember, 191E3, bU
Professor lvvedderburn; hi.s brielím-Ld el.egant l)roofuitl apT)eu-l' - . . " \s

Consiclela agora 1 = 2 e ca7'(K) / 2
dada pot

A ecluação irteclutível sa.tisfeita por z pode ser

aplicando unia transformação linear em í. A álgebla Z, ten-l, então, as unidades l, {, .J, h, onde

P' - -- cg,
ki = -- c3 = --i.k

Conforme provado, em 1912. no artigo L7lnear Á/geb7as (j1731), esta álgebra é com
divisão se. e só se. c não é um qua.clt'ado em IK e g # /e -- cy2, com z, y C IK. Então L é a
áigebia dos quatérnios generalizados (en] nota de rodapé, Dickson observa que a álgebia dos
cluatérrlios orc]inái'ia é aqueça. em que c = g = --] e K = R).

Prosseguindo en] seu tlaballlo, Dickson itlostla que não existe unia álgebia. do tipo
c[a Teoien[a. ] co]]] oito ui]idac]es e aí]rma., em nota de rodapé, (lue então poc]e dai uma piava
siillples do l;eotema cle Flor)enius:

uSEm seu ait.igo. Weddeiburn cita est.e trabalho de Diclçsoil dizendo (lue: para I' = 2 e r :: 3. ele mostrou
([ue paiag e 0 escolhi(los conveilienteiilente a álgebra L é cona divisão. .\(]ui, \.Vedderburn desenvolve estudos.
pai'a encont.t'at' valores pai'a ?', f? e .r7 (!ue torna.n} as rÍ/gí'/)r'as (/e Dica'soz2 jnest.e ai't.igo, \Vecl(lei bui n iilti'aduz
esta dei)oinii)a(!ão pala as álgebias ( íclicas) com divisão.
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' We rrít«tH l,htts gtt'e a rentarkübly si.ntple pToof of the famous theorem tha,L a
liitear a.ssociatiue ul.çlebltt (amei the fiel(l ofreal,s) {.rt \ulttch dtuisi.on is (tlunys pos-
sibte {trt(l ILrtiqtue -s ellheí the fiLIa olreals., tlte bela oloi(LirLa-.IJ cota.l)le lllTnbel's
op tlte systeín ol real quite niorls."

Na mesma nota de rodapé, Dickson ainda afirma (!ue, fazendo uso das piimeiias
linhas do sexto parágrafo (página 64) de j17SI, demonstra-se facilmente qtle se a álgebra
possui mais blue duas unidades, então tem uma subálgebia do tipo dos quatérnios:

: ]ndeed, it is ueray easilB sholon thüt ifthere be more than t o u,bits, ttte ütgebra,
hüs cl subalgebrct ollhe qvaterrtions tape jm,aktTig use ojthese Traitsctctions* uo1:13
(1912), p. 64, $rst lhes of(61."

Dickson finaliza seus estudos acerca (teste tipo cle álgebias, pro''a-ndo (lue existem
álgebras associativas com as propriedaes 1, 2 e 3 e distintas de suas subálgebras.

5.4 C) Exemplo de Algebra com Divisão de Dimensão
Maior que Quatro

P

5.4.1 O Livro Algebras and their Arithnietics

Este livro, publica.do em 1923, transformou-se num marco no estudo clãs álgebras: por
sei um dos primeiros livros a tratar da estrutura das álgebras de modo simples e completo,
virou referência para. a pesquisa acerca do assunto. Vale ressaltam que, como veremos abaixo.
Scorza já havia publicado: em 1921, o primeiro ]ivio a tratar da estrutura (tas álgebias;
entretanto, pelos motivos também citados abaixo, este livro não teve a mesma importância
da publicação de Dickson.

Em J/febras arz(/ Zbez/ .4r fbnieZics, Dickson desenvolve uma teoria bastante geral cla
aritmética de álgebras. blue ele afirma sei o ápice da aritn-Lética:

.]Kst üs the $nctl stage in the euol\ttion oj rtlTnber- \uns reüchecl \uith the ir\-
Irodüctà,on ofhIJPeicom.l)le rtKíl-Lbels (ulhich vrtake \tl) í lineu} ülgebíal, se algo ilt
a,rito\metic: ul\tc.h begctn tuit.h Ir tegeTS a,níl was glea.tl enriched bIJ the InLlodlLction
ofiriteglal nl,gf,bintc nt -rLI)eis. t+\.e $n.ül stuge ojits (leuelopírtel\t ts reache(l in Lhe

presertt riem tl\eoiIJ o.l ui'itltn\eLLes oJ linecu' algebrctg 16

.4sstTrt carita o est(leio jirlclt na etoltlção cle núni.ero jot cttcu?Içado com a lilli'odução cie )lúmel'os htlJer-
contl)!ea;os (gele constituem uitlrt (llgebra l ear): então tctmbéir enl litprlétlca. (ltle coílleç:oli {=ont tnEeil'o.s e

fí)z nolcllell te le eurtílue:{ lda llelcl tttltocl\LÇ(io ({e rltni\elos olyebitcos ltetios. o estct!)t{) tlrlal cte seu (lesenuol-
lltltleTtLo é ctlc:untado l a l)testitte ilouct teor- u cla al'itmét.Lca (le (llgeblas llriecu'e.s.'
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Esta nox.a teoria. é ba.seacla na teoria cle álgebias subi'e um corpo (dual(suei cine. con-
foliíle já foi mencionado no presente ttabailio, foi apresentada peia. primeira vez poi \&/ecl-

dctbuili, eill 1907 (ÍX'vE31). No prefá.cio deste livro, Dickson obselx'a. (iue as clemonstlaçães
(]e alguns dos principa.is teoremas de IXÀ'E31 eram excessivamente complicadas e obsculeci-
(tas pela identificação de álgebras que têm as nlesrnas unidades. lhas com coordenadas em
corpos diferentesl entretanto, Scoiza, em 1921, (ISZ/\ll deu unia piava ir)ais simples do teo-
rema sobre estrutura de álgebias simples, mas omitiu os mais importantes resultados sobre
álgebras coi-n divisão, assim como o piincipat teoreliia acerca de álgebias lineares. Nuas, ape-
sar disto, seu livro sirlapliflcou muito o entendimento da t.Corja a.bstiata de álgebras e, por
isso, constituiu-se dum importante rllateria.l de apoio pala a teoria apresentada aqui(embora
ambas as teoria.s diflram em vá.ros aspectos algébricos).

:\lénl de Scotza, Diclçson tanabém sofreu grande influência de Wedderburn, (lue o
auxiliou co111 iiJÚmeias sugestões que propiciará.m uma mellloi compreensão dos resultados
apresentados neste trabalho:

".4ia otil/í7te o/ a l ezo síntp/ev' ])/'oo/ o/ í/zaZ Z/}eo/'e/7z jsobie estrutura de
â\Be\)tas\ mcLS ptaced cl{ the disposal. of tl\e aKthol blJ \Vedderbwrn, \oito\ \uhom
Ihe ünt.ttol has beeTt irt cm-tstant cora'esportdence \phite wtilil-tg Lh.is book, arte \oho
mac[e r\umeiolls uct!\uctb]e sltggestiovts aftel" reü(]inB t.}l.e pül't ol ínaTt\tSCript whtch
tleals wiLh tt\e algebruic theory'' \'

Dickson ainda agradece a contribuição de W'eddetbuinls. clizenclo

'But t,he chief ol)l.iga,t.l,oxts ofthe lttt or- are dKe lo \A'ed(lerá\trvt, bota for his
inuentian oj Lhe general theoray of algebl'as ÜTtd for tl.is cor(liam co-operation in
,he presel\t nltentl)t t.o perfect a,rtd s{.mlJlijIJ {ltat the,or' und l,o rel-tder it readily
ítccessi,ble to general rectderg'x9

Um rctscu?lho d.e uma rloua pT'oua dctquete teorema fot colocado Ct dtspostção (to autor por \'Vedderburn.
com qllenl. o autor' tem.-se lltaillzclo enl crJTlstQ?ttc col'respondéí\cta, en(!Hálito escreve este flui'o, e (!ue Jez
números sltgestões uctlioscts, após ter a i)arte do manuscrito que Inata da teortct atgébricci."

iSvale ressaltar (:ue Diclíson tarllbém foi auxiliada por E.H. Nloore:

:'.i\cknotuiledlJenteítts aie due to Prole.ssol l\'íoot'e, - . - , }or ualtlable sttggesttorls bota on tule

ma.ritlsclilJt a71d on the píooFsheets of cl optei' on alitlttitetics " Ç"/\gíudeí:tlnentos Lambéni sâo
jeitos ao PtoJ:es.sol À'loote, : pelas uaLzosus sugestões tanto no manuscitlo caiu.o lias dentovl.s-
li'apõe.s do cul)fluía sobre ari.f.ntéttcci)"

LU"ÀI(is, os })ltllr 1})( ts rtgrct(lectlttentr)s (lo autor' s(lo Jeitos (l \,\:'ed.clel'btn'tl: l(Listo pot sti.(i tlttlerlç(lo dcí teor'za
gei'al dt! algel)t'(tv. col lo })í)I' s irl (o}(licli coí)TleT'(lç(io tlo esloiqo (le tlperlcíço(tt' e .sti)LpltjicaT' rl(fli(t(l le{)i'ta e
tot n(l-!a ptontulll }lfe ac ssÍ:(,l aos leu.Odes CHL gela?.
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No ptiilaeilo capítulo deste livro; Dickson define á.lgebia. sobre uin corpo (!ual(suei
e ilustra esta clefiltição com a álgebra clãs matrizes cltla(lia.clãs sobre uill corpo F (lualcluer.
Também define a álgebta dos cluatéinios e observa. que se o corpo base é R. então esta
á.lgebra é com divisão. .Já no segundo capítulo, define cona?trzío /arear 20 com base zi , . , /.
como o conjunto das combinações lineares da coima .11: Àizi, onde À C F e zi, . . ,z. são
qtlaisquer elementos de uma álgebta A (não necessariamente associativa). A partir desta
definição, deduz valias propriedades de conjLmtos lineares. No terceiro capítulo, Dickson
define subálgebias invaiiantesl soma diieta, redutibiliclacle e diferença de álgebras, onde
estas não são supostas associativas. Também define álgebras simples (veja (A.5.2)).

O (lua.ito capítulo é dedicado ao estudo de álgebias nilpotentes (A.4.5) e semi-simples
(.\.5.1), oncte Dickson se utiliza dos resultados obtidos poi B. Peirce sobre elementos idempo
tentes (A.5.3). Dentre eles, destacamos a decomposição cle unia álgebra relativamente a um
elemento idempotente'l l(lue foi de grande importância na clemollstração apresentada poi
Weclderbun) no seu teorema sobre estrutura de álgebrasj: seja .4 uma álgebra que contém
pelo menos um elemento iclempotente e. Escreva

Z ZC? + eae, Z2 = eZ

.r B «e)

onde as somas se estendem sobre todos os elementos z (le .4 Eíitão

A = / + eZ? + Be + ede

ê (.han\ada (decomposição (la álgebra, A I'elütiua Q ull etemertlo i(leTnpOteT\te e.

O quinto capot.ulo é dedicado às álgebias cona clivisã,o e sela estudado com maires
detalhes na próxima subseção. Nos sexto e sétimo capítulos, Dickson obtém resultados
intermecliáiios que lev-anl à clemonstl'ação do principal teoienia sobre estrutura de álgebias
cle Wccldeibuitl jobtido em 1907 em IWE31 ejá comenta.clo erll li.a)), que Dickson a])resenha
no capítulo seguinte.

Já o llono capítulo bata de números algébricos inteiros, onde Dickson desenvolve
propriedades essenciais para o estudo da teoria da aritmética de qualquer álgebta iacionat,
cine é apresenta.cla no próximo ca.pítulo. Ele obsci\a (lue. corri os resultados obtidos aflui
mono capítLllol. esta t.eoiia pode ser vista. como uil-ia genelaiizaçã.o cla. teoria de núllletos
algébricos. Do nlesnlo lltodo como fez em seu trabalho .4ríZ/zrize/í:c o/ Qziafe/rzÍo/zs(11]81). no
longo e irn!)pita.iate cal)ítulo dez. Dickson clesenvolx,e detalha.demente a alit.mítica cle urna
álgebia íacio[Jai. assii]} como iepiocluz os estudos realiza(los eJ]] jltSI sobre a. a.iitmética. dos

20Tambénl cita.macio de (o//l/p/f ro poi \Vedcleiburtt e .szsfe/rlrl pol Scoiza
21 Conheci(la (oillo (/eco/ii/}oslçdo (/e F'ezrcf
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(lua.téiilios. .Já no últili)o capítulo deste !avio, obtélla a.s pl'opine(jades cle corpos cine são plé
requisitos [)a.ia. as teorias a.!)tesentaclas nos ca])ítulos a.nterioies. Pala. fina.lixa.i, este traba]iao
possui tios apêndices, cujos dois piimeitos ta.mbéln serão estudados, na ptóxil-na subseção
e o terceiro apresenta. alguns resultados con]plementa.]es e problenaas en] aberto, acerca de
á].eiras

5.4.2 Índice do Livro .4/febras amd zl/ieir ,4rÍ{Ameídcs

TABLE OF CONTENTS

Chapter Pane

! INTROD{JCTION, DEFIN}TIONS OF ALGEBRAS. ILLUS
TRATIONS

Fields. Linear transfonllations. Mau-ices. Linear
dependence. Oider, basal units, modulus. Qua
ternions. Equivalent and reciprocal algebras.

LINEAR SETS OF ELEMENTS OF AN ALGEBRA
Bases; arder, intersection, sun), suplementary,
pi'ociuct

INvARI.ANT SUB -- ALGEBRAS. DIRECT SUBI. REDUZI
BILITY. D}FERENCE ALGEBRAS
NILPOTENT AND GEMI -- SIMPLE ALGEBRAS; IDEM--
POTENT ELEMENTO

Index. Properly nilpotent. Decomposition relê--
tive to an idempotent eiement. Principal and
primitiv-e idenlpotent element.s. Semi -- simple
;, l ap hr ;' q

DIVISION ALGEBRAS
Citeria foi a division algebra. Real clivision
algebras. Divisiotl algebras of ordem zzz and 9.

STRUCTURE ALGEBRAS
Diiect product. Simple algebias. Idempotellt
elemento of a difference algebra. Condition for a
simple illatrice sub -- algebla

C:HARACTERISTIC h4ATB.ICES. DETERMIN.4NTS. AND
EQUA'itONS; XiINla'lUl\'l AND n.ANl< EQUATloNS

E\eiy algebra is equivalent to a. mat.vice algebra
T[ansfoii [aLion of ur[its. 'l'] ices. Propeily
nilpotent.

THE PRINCIPAL THEOREb{ ON ALGEBRAS
Diiect pi'oduct of simple ]uat.llc algebras. Division
algebras as dit'pcf. sullls oÍ' silnple nlaLI'ic algebt'as
(llonlplex algebras

l

11 25

!v
31

43

\/ 59

\/l 72

\í11

92

\.'l { l



84 Novos EXEK'iPLOS DE ALGEBRAS COMI DI'çrls.4.0

(l;1lapt,er Page

128

141

lx

X

INTEGR.AL ÀLGEBRIC NUÀIBERS
Quaclractic numbers. Reducible polynomials. Nor
mal foi'm on integral algebraic numbers. Bases

THE ARITHMETIC OF AN ALGEBRA
Case of algebraic numbers. Units and associated
elements. Faiiure of earlier conclitions. Arith--
metia of quaternions. Arithmetic of a direct
sum. Existente of a bases for the integral ele--
menta of any racional semi -- simple algebra.
Integral elements of any simple algebra. Arith--
metic of certain simple algebras. Equivalent
matrices. 'The fundamental theorem on aritll--
metics of algebras. Normalized basal units of a
nilpotenl algebra. The two categories of com--
plex algebras. Arithnletic of any racional auge
bra. Generalized quaternions. Application to
Diophantine equations.

F'IELDS
IndeLerminates. La.ws of divisibilit}, of poly
rlomials. .Algebtaic extension of atly helcl.
Congiuences. Galois helds.

x] 200

Appendix

i Dl\rlS{0N ALGEBRAS 0F 0RDERn2
DET'ERMINATION OF ALL DIVISION ALGEBRAS OF
ORDEM 9; MISCEI,ANEOUS GENERAL THEOREÀIS
ON DI'vISION ALGEBRAS
STATEhlENT OF FUfiTHER RESULTA AND UNSOL\'ED
PROBLEÀ,IS

221

226

235
11].

INDEX

5.4.3 O Primeiro Exemplo

Ein 1914. no tiabajho L;rzeaT' ,4.s.socfaflpe .4/gemi'cz.s arar/ Aóe/írz./2 É'gizar;orz.s llJS'il).
Dicksoi} a})tesent.a. con(lições pa.ia que uma álge})ia associativa cle din]e]]são no].e seja co]]]
divisão. Entleta.alto: o ptiinetro exe]i)])lo cle unha áigebia associativa cle diíi]ensão diferente
cle (luar.io íoi ]ea.li]]ente constLuíclo em cletatlies, en] 192:3, no seu li\ to -4/gfó/a.s rzlz(/ í/}cí./.
/l/-/IÉ/z/7i.ef/:fs ll22clll. confotine cit.ado acinaa. Nesta subseçào. estudaiernos esse exemplo e os
tópicos tclacioHârlos a á.lgebi'as cota clivlsão clesen\olviclos neste tia.l)a.Iho.
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Na piinleita paire clo (lLlillt.o capítulo, ou seja, no para.grifo 43. Diclçson define uma
álgebta co11a divisão e usa o conceito cle elementos idetnpotentes e de elemen{.os nilpotent.es.
ii)trocluzidos pol- B. Peiice, pa.ia. provar vá.nos iesult,idos acerca da dix/ísibilida(le de á.Igebl.a.s.
Dentre eles, clestacanlos o

Teorenaa 2. Se ,4 /em in único e/e71zenfo derrzpoferzZe e e rzell/ztlrrz e/e7nerzfo pro-
p ianlent.e n-itpot.ertt,e " . então A é anta álgebl'a com divã,são com \Lnidctcle e.

No pa.rágiafo seguir]te, ele faz u]]] breve estudo sobre polínõniios en] uma única
variável. Já no parágrafo 45, Díckson prova o teorema de Frobenius sobre álgeblas com
divisão reais. No seguinte, deriva álgebras cona divisão daquelas já conhecidas e ilustra com
um exemplo: considera o corpo Q(p) obtido pela extensão do corpo Q de todos os núrlae.os
racionais pela. junção de uma raiz p de uma. e(!nação quadrático que tem coeficentes em (Q,
é irredutível elll Q e tem uma raiz real /o. Elltão afirma que a áJgebl'a (tos quatérnios sobre
o corpo real (QI(p) é uma álgebta com divisão, que pode ser vista como uma álgebia sobre (QI
com as oito Llnidades da base sendo

L. P, i. iÍ)-- f)t. ] jP pj. k. kp- pk

No paiáglafo 47, Dickson apresenta as álgebras cíclicas e afirma, em nota de rodapé,
(]ue estas foram descobertas por ele e recel)elain de Wedclerbuin o nome de álgebras de
Dickson:

Discouered by Lhe aüthor and called "Dickson algebrct" bly Uredderburn."

Já no parágrafo 48, colastrói o primeiro exemplo de uma álgebra cona divisão
de dimensão nove. Pala isto, observa, inicialmente, que qualquer raiz sétima (# ll cla
unidade satisfaz à.equação

1l:-ft +(;+r+(:'+('+(+l (5.6)

DivicliTldo por (3, reaiiaJljando os terllaos e fazendo a. substituição

( + } - {. (:+ $ = {'- 2, ('+ # (5.71

obtém

2'Se a ?é 0 e ui]] í']enlento de unia áigebra. ,4 t.a.] (lue' a.l: e .ra são l ilpot-entes pala Lodo .r C .4, (lizen)os (late
a é piopiial e] te illlpot.ejlte
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Obsetvanc[o: c]o fato (lue se ( é uma. ta]z l74 ] ) c]e (7 :: l então P e cl tainbénl o são.
tens-se cine sào raízes cte (:5.6). Portanto. pot l-S.71, as ra,ízes de (5.8) são

(: í.; J {; = c* + 3- = e! -- 2

Logo, as raízes de (5.8) são, de acordo com (5.1 l

Ç] :: Ç, (2 = 0(f) = {' -- 2, e; - o(<i,) (al = o:(f),
onde 0({3) = 0'({l = e. Como se mostra que (5.8) é irredutível em Q, tem-se que é uma
ecluação cíclica pala o corpo Q. Em seguida, Dlckson prova que se /({i) é um polinómio com
coeficientes racionais, então sua norma .VI./) nunca é igual a um inteiro par não divisível por
oito. Daí, obtém o seguinte:

Teotenxa. Se -f é \lm inteiro pür não diuisíuet por 8, ti átgebrct sobre o corpo dos
números racionais de$nidct por

r3 + z2 -- 2z ] = 0, «y :«: - 2),

é \lmí álgebrü com divisão de dlntensilo 9.

Com isto: aparece a ptimeiia álgebia cona divisão cle climer)são nove jclue não é um
coi'Pol.

No primeiro apêndice deste livro. Dickson estuda condições para blue álgebras cíclicas
de oiclern rz' lou seja, de dimensão n') sejam com divisão. Para isto, consiclela a álgebra
cíclica /l) sobre o corpo F com as n2 tmidacies cla base sendo

(Í,J l,. -. ,n - l),

ta.l blue
@l«l @(ol«)l , Ólo"':(;«)1 («) (5.9)

=.1 = uot« ). y'" - 'í ('y € F) l.s.l o)

e prova o seguinte:

\leoxexnna..z: S iletlltum.ct t)oteilctu d.e' 'Í TliellOt que CL l\-es ll(L e ü norm,a (le llm.

poliTlõm.io c,ín l caril coe.Hciei Les eill 'F: íl úlyebt'a D le$ 1i.d(t poí (5.91 e (.3. LO) é tema íltgebiíl
col-n. {l.iui.sã:o.

2SDickson observa club este t.eotema .iá foi apresentado anteiiornlente e cine a l)lava. mostra(la nest.e livro
é unia aillp]ia(;ão cta(lue]a ot'et'ácida l)ot' \\:pc](]ct'])ut-tt. em ]ç)l:l jj'çV'Edil
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.Já o seguncto apêndice é dedicado a. (leteilllinai to(!as as álgebta.s cle dimensão nove24
e ta.n]bé]i] nata cle alguns teoienla.s mais gela.is sobre á.lgebias colha clivisã.o. No prillleiio t.eo-
iellla. deste a.i)ên(vice, Diclçson i-r]ostia (lue se uma álgebia cona u r] i(tacle possui ui-na suba.lgebra
cona divisão cona a mesma UJliclade, então seus elementos são o produto de unl ele111ento da
subálgebla por outro de um subconjunto da álgebia.:

Teorema 1. Se uma á/geZlra H de ordem cv fem u zÍdade e e contém ma s?lóá/geóra
con-u di,visão B de ordem 0 c'teia ttv\idctde tambéll-t é e, erttàa existe um slbconjuvito de A de
ordem 'l t.CLI q'ue A = BC, com cl -- $1.

Daí, obtém uma relação inaediata entre a.s ordens de uma álgebra com divisão e cte
suas subálgebras no

Clorolário l
(luütq\tel' subátgebru.

A ordem de umcl (ílgt,bra con\ divisão .A é ,ILm Tl\út.ti,pto da ordem de.

Considere uma álgebta com divisão J sobre um corpo F e seja .B a álgebra coi-riposta
caos e]erJlentos de Á que são comutativos coJn todo e]ernento de H2s. .A á.]gebra H é chamada
ri07'mza/ se B tem ordem un], ou seja, F é o centro de /!. Vale obseivai blue o primeiro autor
a conslde[ar este tipo de álgeb[a foi \Vedcteiburn, en] 1921, no t!'atalho IWESI (cor)forme
veremos na seção (5.5)). Com esta. definição, Dickson pl'ova dois resultados sobre á.lgebras
noi'mais em:

Corolário 2. d 07'dera. de qua/q'ue?' (í/geó7'a c07}z dzuísão marina/ é tlnz q?zad/'ado26

e

Corolário 3. Qua/qzéer á/geóra corri dÍt'ãsão A cHIa ordem é o q ladrado de ?ln} przlmo
T) ou e norte,al o'ü e eq'üiuatertte a lnrl cor'po.

De posse destes resultados je mais alguns outros sobre álgebras noll)leis), Dickson
caiacteiiza t.orlas as álgebras com divisão de oiclenl nove no

Teorema 5. To(/a a/geó7'ü com. díuí.são n07'ma/ /) (/e oz'den7z g sobre urn corpo F # {l}
É gela(lü T)OI' etemevttos T e \y ta.is (!ue l ly - uOÇ=b e ya -. 'y, onde "Í e os coeficientes d.o

/,./ «Ó«..=. 0(-;l ],','f'"..,« « H', '"'7«""'' q«. «, 0(«) . 0'(«1 «)1 sã. «Ú« '7' ""'"
cqlcação cúb{.ca {TredutÍluel ent. W'

Caiu isto, Dlckson conclui (lue toda á.lgel)]a. com dix,irão cle oiclem ]love ou é ulli
cora)o ou é do tipo do teoietl)a acima..

24Eill ilot.a (le roclal)e, DI(:kson afli lula (lue estes i'estiitados aillpliaila aqueles apl'eseilLa(los poi' \\vrRCI(lcl l)tlin
ein ]921 (IWESI)

:sEm llot.anão ilha.temát.ica esclevejnos B = {r C .4/ :t-a = a.z;: Va. € .a.l

?'SEsLe t'estilo.acto .já ha\.ia sido piava(lo poi \Vedde] bum. en] [921 ]lo Lia.])a]])o IXvESI
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5.4.4 O Artigo Algebras and tlleir Arithmetics

Ell] nota cle io(lapa. os eclitotes deste antigo afirmam cine este trabalho relata os
resultados cie alguns trabalhos de Dickson e foi elaborado pala comemoram o 75ç! aniversário
cla Associação Americana para o Progresso cla Ciência (a convite clo Comitêl, realizado em
Cincini-lata, entre 27 de dezembro de 1923 e 02 de janeiro de 1924:

' A ReT)ort preseTtted to th.e Saclety, bly inuitütion of the proa clm comlitittee,
o,t Cincinnütt, l)eceTTtber 28, 1923. Tais Report, the \oork ojthe üuthor rel)orted
in it, ctnd tudo other pa,pera presentes bly hi,ll\ to the SocietU ut the CinciTtnctti

ineetings jorra,ed th.e bases Jor tt\e ctward to Ihe avlhoi' of the seuenty-$D,h
ctnniuersary l)dize of the Am,ericnn .4ssoctütion Jor the Aduancement oj Science
for the post tl.otable coTLtribution to the uducLncemei\l, olscience preseTtted ut the
meetings ofthat Associatiort ur d its ajbliat.ed societies at CiTtcinrLati on Deceíitber
2'r, 1923 to Jartuüry 2, 19e4?'

Dicksoll inicia este trabalho comentando bievenlente (lue desde a descoberta dos
cluatérr\ios poi Flamilton, tem crescido o interesse pela teoria de álgebras lineares associ-
ativas (tanibénl chamadas de números hipeicomplexos) poi autores como Cayley, Cliffotd
e S.ylvester lla Inglaterral Poincaié e Clarta.n na Frarlçal \Veierstrass. Fiobenius, Lipschitz,
lx.lolien, Sc,})effets e Study na AJemanhal Hulwitz e Du Pascluier na Suíças Bcnjamin Peiice,
Ci. S. Peitce, Tal)et; \Vedcleibuin e Hazlett rios Esta(los Unidos. Entretanto, os artigos mais
antigos contêm erros sérios e são um tanto obscuros, pois ttataíll apenas de algumas álgeblas
ou falham na teILtatiVa de dar uma teoria mais geral, uma vez que os estudos são desenvolvi-
dos sobre corpos específicos, como o dos complexos. h/[as Dickson observa que os resu]tados
obtidos pala este corpo têm sido estendidos para álgebias sobre um corpo qualquer, fot
necenclo subsíctios bastante importantes pala o desenvolvilrJento da teoria de álgebras e de
números :

B\tt the res\bits obtained Jor t is uei"y speciut case ll.üue lince been e=ten(led
Lo algebrüs Quer aTeU Bela, nnd tt is +,}le latteT general subject uhich is the reüllby
ilTtportnvtt arie bota. Jor algebrü and Jor the theo'ry oJ r\'tt-titbers "

Enl seguida, apresenta. cle modo ilustrativo, a álgebJa (tos números complexos. a
álgel)ra dc matrizes sobic uni corpo F e a álgebla dos cluatéinlos. Então passa à clefiilição (le
á.lgel)ra cor]] divisão ja.través do exenl!)lo (los (luatéi dos leais), define sut)álgebta jatravés clo
exemplo dos coillplexos co11sicleia.dos como subálgel)ia dos (lula.téinios reais), define álgebia
invaiiailte e álgebta simples -J\ pa.ini clist.o. cita o teorema funclalnental (lue afirma. (lue Zor/rr

úl.gebrri slrrples é e(ltLiualcnt.&ZÍ rl uill;íl ú!.gebrn (te il\ctti'i:cõ sob e \Lwa álgebra eDIl\ clicisfuo.

Eilt linguagem moclerita; est.e felino sigíiifica z.se/nol7íl
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.Após dehnil álgel)ra nilpotente. áigebia selnl-simples e soma cliiet.a. cle álgeblas, observa
c[ue toda álgebta gemi sinl])les ou é sillaples ou é a soma cliieta. de á.lgebias slnaples e va.le a
iecípioca. Ainda: Dickson cita. (lue o pr /tapa/ leo/en2.a da.s á/geóla«s anima. (lue:

tod.a. álgebra q\te nãa é nilpoteítte e nem gemi-siTnples é a. solda, de suco única,
s'übalgebra ma ilnal nill)oteítte invariante e \Lm.Q s\tbálgeb a sen'Li-sã'lnl)leal'28

Dickson passa, então, a tratar da evolução da aritmética das álgebras, observando
(lue seu desenvolvimento foi lento, apesar de o está.ido da alitlnética (tos quatéinios ser natu-
ralmente subseqiiente ao dos complexos inteiros. Ainda faz um breve comentário a respeito
da teoria coi-aplicada e incompleta de Lipschitz e da teoria saía.sA.ló7-ÍaZ9. desenvolvida por
Hurwitz, para os (luatérnios inteiros. Com isto, conclui que, embala tenha sido desenvolvida
para os (luatérnios, a teoria de Hurwitz pode sel aplicada a club.lquer álgebta associativa
,4 sobre os racionais, definindo elementos inteiros de Á como aqueles que pertencem a um
conjunto, cujos elementos têm as seguintes propriedades:

C (Closure): A soma, a diferença e o produto cle cluaisquel' dois eienietltos do conjunto
tanlbén] são elementos do conjunto;

B (Bases): O conjunto tem uma base firlita; ou seja, contém elementos bi, . . . ,6h tais que

todo elemento clo conjunto é unia combinação linear dos bls com coeficientes inteitosl
U': O conjunto contém as unidades da base de .41

M (Maximal): O conjunto é maximal (isto é, dão está contido em u]]] conjunto maior que
tem as pl'opriedades C, B e U').

Dickson ainda menciona (lue um pupilo de Hurwitz, Du Pasquier, publlcotl um sem
número de artigos nos quais boca a hipótese U' por uma hipótese mais branda U, que
supõe que o conjunto contém a unidade l que faz o papel de unidade cla multiplicação. Mas,
t.cinto a definição de Hurwitz quarlto a de Du Pasquier são insatisfatórias e ele ilustra este
fato coil] o exemplo de ul-na álgebta especial que tem apenas dois elementos na base: l e
e, onde c2 = 0. Na seqiiência. diz (lue obteve unia teoria satisfatória cle elementos inteiros
])ala qual(quer á.lgebt'a nacional; em seu livro .4/geó7'as arzd Z/zei7 Irai/zmeZícs. Aqui, ele usa,
os postulados C, U e M acitna. e, substituindo o postulado B. pelo

Postulado R (Equação do posto): Para todo elemento do con.lurlto, os coehcientes cla
equa.ção do posto são inteiros o] dinál'ioslu

3SNa mija foto ralação mais modeiila. este Leoiema é ('onlleciclo como 7bo/fina dc [L'e(/derbui'r?-/va/ceu e a
sttbá[gebia illaxiilla] ni]potente. como radica/ (/e Jrzcob.se?z da á]gebia (cada

?UExpressão usada por Dicksoil.
aoDickson observa (lue se (i : - . qc,l são ilúilleios iacloJlais, ent.ao o elemento .I' = ei u] + - +él.,tl.r: de uma

álgebra ia. lona.1 .4, caiu base t/], . - : tl,., é raiz cle t]j]]a ecluação unívoca)]lellt.e det.enllina(la cla forma

.I''' + cl.u'' +

'1

+ c,. = 0:
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Então obténs (lue esta teoria. é uma geileialização cla teoria clássica dos núineios
algébricos. Ainda observa cine isto é uma extensão cla teoria de Du Pa.s(luiet, assim como a
cle Hurx.vit.z é uma. extensão da teoria. incompleta de Lipschitz e (lue muitos gtancles tesa,tltados
na lnatemá.rica são obtidos desta maneira:

: O\tr s tisfüctory set mct'y therejore bU deriued bU [l suitüble entargemel\t of
anal one of Du Pasquier's 'ünsati.sfactor\y sets. SimilartlJ, H'ür\Dita obtuined his

satisfacl,orb sel' oj tntegrü.t quüternions bU a slitab\e entargement of Lipschitz's
unsatisfactory set. There are rrtünlJ instnnces iít the history oj-matheTitcLtics lohere
s'üccess has beeTt uct\i,eued bU tlte principie oJ eTtlurgement."

A partir daí, deduz alguns resultados sobre a aritmética das álgebras, onde destaca-
mos. corno (dual(!ueT átgebrn ücioTtíal A é Q soma de sala subálgebrct N in.uctriante nilpotente
mü=ciln,al e uma subáLgebTn seíni-simples S* então o teorema ]undum.entat da cuitmél,ica es-
tabelece (i'tue cl ctritméticü, cle A é associada con\ u de S no sentido q'üe todo elelnenl,o inteiro
de H é o prodl&Zo de zzn?. iníeíro (Ze S' por Tina nádac7e. Em seguida, mostra clue o estudo cla
aritmética de uma álgebra gemi simples se iecluz ao estudo da aritmética cle álgebias simples,
blue se reduz ao estudo da aritmética de álgebras de matrizes sobre uma álgebra com divisão
D. Conclui, erltão, que o estudo cla. aritmética de todas as álgebras la.cionais se reduz ao
estudo cla aritmética da álgebra de matrizes sobre uma álgebra com divisão D:

W:e haue. th.eTelore redtLcerl th.e stuclU olttLC íi,ritltmettcs oful{ r-í tios n algebt'cts
lo th,e st'u,dlJ of ÜT«ithlitetics oJ silítple nlgebras, i.e.: of u\a,tric nlyebías ouer a
d,iuision a,tgebra, D:

Um subconjtlrlto de ,'! que satisfaz C, B e U' hoje é chamado cle uma 07dem em ,4.
cle modo blue Dicksoil é também pioneiro em percebem a importârlcia das oiclens rllaxima.is.
blue, nos dias anuais, sã.o um promissor tema. cle estudo e pesquisa. Veja, por exemplo, o livro
.k/ázima/ Ordens, c]e ]. Reinei (IREI). O estudo das ordens tnaximais cle álgebia.s atualrnente
é consicleiado o ecluivalente não comutativo da teoria cle números, tal conto antecipado poi
Dickson .

5.5 A Construção de Novos Exemplos de Algebras com
Divisão

Em 1921; W'ecld(-11)utn l)ul)fica alguns resultados inlpoitantes a.cerca cla teoria cte
á.lgebias con\ clip,irão ilo trai)a.llao IW;E.SI. Obseix-ajudo (lue se pode consicleiai estas á,lgel)ias

onde (-l . . - . c.. são politlontios enl CI : - ZI,. e =t' nao e raiz de nenllutlia ecluação Giesta foirila. cle grau nlenol
(lue r . Ele çllan\a esta e(luação e ecluação do posto.
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sobre seus cedi.ios e assunaindo cine elas são ce12/.1'czís3i , mostra (lue a dimensão c]es];as á.]gebias
sobre seu ceiltl'o é um (lua.Girado. Neste baba.Iho, \A/'eddel'buril cllama esta.s álgebras cle
quadradas e piava. cine toda. á.lgebia (luadlada cle ordem nox;e é cíclica.

No segtmdo a.pênctice do livro Á/febras arzd éAeír .47"iZAr7zeZz.cs (12291), onde estuda as
álgebras com clívisão de oiclem nove, Dickson chal-na estas álgebra.s de rz.ormazls, definindo:

'A diuisioit ülgebra A ouer W is called nora l ifthe prodl cts of its modltus
bU nKmbel's oÍ'W üre the ontay elemento of A \ohich are com,m,tttcttiue \nith eue ly
ete«e,«t .f ,'\ ."

A partir da segunda metade da década de 1920, Dickson passa a dedicar-se a desen-
volver métodos para construir novas álgebras com divisão, com a publicação, em 1926, de
/Vem Z)áuisiorz d/febras (12401). Antes cle estudarmos este trabalho, discutiremos brevemente
o conceito de proclttto cruzado, cujas idéias estão implícitas neste artigo, de uma forma mais
clara que a que aparece ]-la definição de álgebras cíclicas. Segundo Jacobson (IJAI), este
conceito surgiu i[aicialrnente, en] 1912, no trabalho IWESI cle Wedderbuin e foi redescoberto,
em 1923, por Cecioni em ICEll. Em IBNíl, Brigaglia e Mananlone observam que, também,
no livro H/geó7'en und {/tre .Za/z/erziAeorie (j2S31) Dickson desenvolve um pouco da teoria de
produto ciuzaclo, aíltmando que os teorema.s 13 e 14 do paiágiafo 34 (que é dedicado ao
assuntos são uma forma nazis polida cle apresent.ar os lesultaclos cle Cecioni. Eles ainda
mencionam uma frase, presente no parágrafo citado acima, em que Dickson alarma estar em
débito com Cecioni pelos Jesultaclos apleseiltados nestes teores-Las:

Diesel Schritt {st ei,ne \rerbesserlng des Be\oeises uon Cecioni.
tLeitten i.hm attclt Satz i4" sz l.p. S4'l.

H''i7' erz

Entretanto, segundo H. Haste observou. em 1932 (IUASI), a denominação de pro
duro cruzado foi usada pela. ptitneira vez, ella 1929, por Emmy Noether (1882 193Sj:

' ... The proois ofl,he üboue theorems ntab be obtüivtect i.n the sivrtT)\est and post
lltcid mc nr er bb sttbor(li.nata.l-tg the l,Leal"IJ oJ cljcllc alget)ras or cbclicallU represen-
ZaZ)/e a/geb7'as io //le f/7.eory o/ crossed products (verscllrãnkte Produkte)3;
àeuetoped receTttllJ bU Emrl\y Noethel"s4

aiUn[a álgebta .4 sobre ui]] corpo F é cl]an]ada ccrzíra/ se seu centro (lc]]otado poi Z(.4) = {r € .4/ rl.t =

.t'a. V a C .'l} , é o coi'po F

Este passo e tim uperfezç:oalnent.o da prova dada por C:ecloíJI... Tanta)éítl tom.cimos en\prestado (lote o
teore ncl l :

33Ellfase de Haste

!a«....Às l)í'ouus (tos teoremas acilllcí llodenl. sei' obtt([ci.s c]e ulil« tna.iteli'a illats ]tíctda e stíllple.s sub)lle-
/ l (/o a leo??a (/c d//f/}i'as cíc//:(a.s or/ (í/gf/ ras ?'ep7'ese?2í(í /cz.s í'ir/:('an?erl/c (} ffo/./íl (/e pl'odutos ci'uzados
íteset\\:ott:tdn lt:í el\t.en\ent.e ])OI EnlnliJ Noethel."
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Neste ponto, erli nota de rodapé; passe afiiilla (lue isto se deu numa corifetência. na
Universidade cle Gõttingen. em 1929:

"/rz a /eclzz/e a/ í/le Unãue7s7lZy d Góf/irzgerz. Em seguida, continua: / /}aue
beevt peru\ lied blJ the ü teor to gire fere cun accoltrlt oh tais uniu important new
Lheor . I'he pubticatioít by the azthor }terset] uh.ich utll start fiam Q lurger bctse.

rtamely the general theorU of tepresettEa,tioTts blJ lnatrices (linear swbstitutiovts),
LS liketU to uppeür ilt tl-te nea,r jKt\nd'SE'

O interesse de Noether acerca clo asstlnto deu-se alia\és de seus estudos sobre como
estender a teoria, já existellte, pala sistemas hipei'complexos comutativos a sistemas não
con-tutativos. Porém, como ela afãima no capítulo onze de IBSI, a principal cliflculdade de
sua teoria estava em obter uma forrllulação geral para corpos de Galois. Entretanto, Noether
obtém tema extensão ao caso não comutativo consicleranclo simultaneamente corpos e grupos

o "produto cruzado" e suas constantes cle naultiplicação os "sistemas cle falares"
Cloro isto. obtém villa á.lgebra norma.l simples sobre o corpo base e cada álgebra deste tipo
pode, essencia]inente, sei obtida desta forma. alas ela. atlibrli as idéias de produto cruzado
a. Dlckson3Ü, assim como observa que Speisel, Schui e R. Blauer37 desenvolveram a teoria cle
.sí.s/erma.s de ./kztores cle um poíJto de pa.inda. clifeiente cle Dickson: pattiiam clo problema cle
representações absolutas-Dente irredutíveis. Edil IBSI, Noethei diz:

"...ezíen.síorl Zo ZAe noncor7 muíaílue has é'cera obÍaÍrzed óy ZAe simultaneous
consideration of fields and groups3s ó# mearzs o/ fÃe "crossed pzodztcí" and

its muttiplicution cottstürtts: the "factor s stems". In tais \oaU one obtairts ü
si'nu'ple vtoímttl ülgebra Quer the grourtd beta ar\(l enct s'üch atgebra is essentially
obtainübte teus. SKch crossed proa cts fere $rst consi(lerem bny Di,ckson, wl\ile the
theoiay oflüctor SUstems was (leueloped bb Spetseí: Scl\ur, alta R. Brauer .froín a.
lotülly di$eíent stnrtiTtg poirtt* nüwtellJ: fro-rít the piobleTTt oj ctbsolutetU irl'educibte
tepíeserl tubo ns . '

S5"Eu obttue petmtssão da atlt07cl pata apresentar a(!ul estct EmpaTIa lle Roça teoria. .4 publicação pelít
])róprta atttol'a a (Jtiat se lniclur(í a parlzí de Lmu base matos, isto é a leoTia get'al de representações por
««.*-.«s r.s«bstit-.ições t nea«s). l,'ou««t,«.«te c'pa:ece-á nu«\ f"*"« p''3:r""o

3e;Conforme Brigagiia e Nlammone mencionam eíl] IBi\'íl, na rançosa, coilrerêilcia ptofelida por Noet.hei. en]
1932: em Zurich: ela. citou a.s contribuições de Diclaon pata o assunt.o clizellclo

Sttch c;rossed pl-odLlcts tleíe jirsl consldeFe(t bU !)tí;ksoi\."

a'í ],íbrt dte Bi!(! !ng (te.s F'oltttensystenls (iet tei-niir-en b (JtltLc]puLischr:íl Foí-ilt. .]ow\-. t. d. telwe l\. angew;
l\iatll.. \-. 134. LIDOS), pp. 2:{ 90

SsEnfase de Noetllet
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Iniciaielllos nossos está(los entmcianclo u] lesult.ado que apa.teceu, pela plinieila
vez: nuilla. pe(]uena. monografia sobre álgebras a.ssocia.uva.s iecligida por Tl]. Slçolem, en]
1927, e (lue sela de gla.nde irrapoitância pa.ia o clese]]vol-.,i]]]ento da teor,la. de produtos
cruzados e álgebras em geral.

Teorema (Skolei-n-Noether): Seja. A unia álgebia simples cerltral sol)re um corpo
F qualquer. Sejam B e l?' subálgebras simples (te .'l, de dimensão finita sobre F, que contêm
F. Se @ é ]m] IF-isomoi'cismo de B sobre .Éi' 39, então existe um elemento invet'sável .r C ,zl tal

blue @(bl = =''b/, para todo b ç B.

Se d é uma álgebla simples central sobre um corpo IK e F é um corpo que contém
IK, dizerlaos cine H' é um corpo de (/ecomposi.ção pala A se .4 ®K F (produto tensoria.l cle d
pol' ]F sobre ]K) é a á]gebia das transformações ]ineaies em uin espaço vetoria] sobre F.

O próximo resultado afirma que existem corpos de decomposição que são exterlsões
tloiillais separáveis sobre K40. Pelo teorema de Skoienl Noether, basta considerar o problel-na
da existência, destes corpos para álgebras com divisão.

Lema (Noether): Seja A unia álgebla cona divisão central sobre um corpo K
Então existe un] subcorpo maxinaai4i L C d cine é sepalável.

O próximo resultado diz-nos que todo subcorpo maximal de Á é un] corpo de
decomposição para A

Lema: Seja .4 uma álgebta com divisão e seja F uln subcorpo de A
iliaxiinal se, e só se, C'A(FI = F*'

Então F é

Com isto, pode-se ])lovai' o

30Dizen[os que d : f? -+ B' é u]n F-iso]-noiflsino se ç5 é ]m] isota]oihsmo que fixa todos os elementos (le F

{oDizeillos (lue uma extensão algébrica Folk de corpos é sepaiávei se t.ciclos os elementos de F são separáveis
sobre IK, isto é se t.odo elemento ;t; pertencente a F tiver como polirloi]]io ineclutíve} Irrlz, U.l un] poiinõmio
sem raízes naúltipias.

pise.la. .a unha á.lgebia cona divisão de centro iE(. Dizemos que ui]] subcolpo F cie .{ é um su/)co/po nia.l.zriza/
se na.o esf.a conttclo ej]] nenhuma s\ibcorpo illaiol de .d. Obseivenlos que. nest.e caso, necessalia)llente P'
contém K: pois caso coiltiáiio H' esLaiia contido pior)liaiileilte em KJF): (]ue é o .:aipo obt.ido pela a(l.iuiição
dos eien)entoa de F a. K

C'.-lPI = {a. € ..4/ ..-: = .««. V~ € .4} é chan.ado c-,,f,~/,: /., .le F elll .,4
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Teorema: Seja. 4 lmla á.lgebta com divisão cle centro IK e seja F um subcoipo
maxilna} de ,4. Eiltào

IJ : KI = (IF : iKI):
Se n = IF : Kl: então

Á ®K F B /M.(F).
onde /k/.(F) é o conjunto das matrizes n x n com eTltra.das em F.

O pióxiino resultado dá-nos a existência de subcotpos maximais separáveis

Teoretna: Seja H uma álgebra com divisão cle centro IK.
subcotpo maxima] sepaiáve] sobre K.

Então ,4 possui um

Considere; apoia, que L 3 K é uma extensão cle corpos e seja. a(LjiK) o grupo
dos aut,omoiãsmos cle L sobre IK. Dizemos que L é uma ezierzsão ga/oá.sáarza de K se IL
é uma extetlsã.o fiitita, de K e o corpo fixo cle G(LJKI é iK. ,'\ssim. L é unia extensão ga-
loisia.na cle K se. e só se, L é uma extensão normal e sepatável cte K. Temos, então, o seguinte

Teorema: Se ..4 é lama áigebla com divisão de centro IK: ent.ão ,4 admite unl corpo
cle decomposição cine é uma extensão galoisia.na cte IK (poréJr\: não rlecessaiiamente contida
em HI

Suponha cine .d é uma álgebra simples central sobre IK, contendo como subcorpo
maximal uma extensa.o galoisiana L sobre K. Seja G = G'(L K) o grupo de Galois de L
sobre IK. Fizemos dimKL = n, de modo blue dimKA = n.' e a ordem de G é n. Sqa o- C GI.
Pelo teorema de Skolem-Noethei, existe a., € Á inversível tal blue a.za;' - o'(íz;), })al'a
todo r € L. Ou seja: a.# = o-(z)a,, pata todo # € L. Isto implica no fato cine cz. está
cleteiJiljnado, a nietlos de multiplicação por elementos de L"

Seja: agora: r C G'. Então

«,(«) - «.,««;J (5.1 1 )

Por out] o la.clo.

.-,l.«l= .-1,1:-)) = .-1a,za; ') = a.a, : ;"a-: l.S iel

De lõ.ll l e l.5.tel. t.erros

''.,,.'' .;J - '',.''.,-:..:'..;' - ''«'.,.:'(',.'',)''
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])aí. concluímos que existe 7.,, C L* tal (lue

".a, = 7(a, ,l«.,

Ou seja, existe ' : G x G -+ L'' tal que

a.a, = 7(a, ,la., (5.13)

Se 0 C G', de (5.13) segue que

a.".-ap = a.la,ao) = a.('y(,,Ola,o) = «.'y(r, 0)«;'a.(«,0) =

(,-, o))«.«,,(.-, a))I'(.', é?,)«,,.

Poi outro lado.

".",«o =(«.«,-)«# = 'y(a, ,)«.,-«o = "y(., ,-)'y(ar, 0)a.,0

Daí,
7(.-, ,-)'y(a,-, é?) a(1'( ,. 0))7(a, .0 l

Dizemos que toda -l' (lue verifica a relação acinaa é um 2-cocíc/o de G'

Obtcnaos. então, cine todo elemento a C H pode ser escrito na forma.

r. € L, (5.141

onde

1. a.y, IW,l«.;

2. «,«, ,)«..-

Isto irllplica en]
(«,«.)(y,«,) y,ll'(.',,l«.,

Ousei'va.i]clo que o coi]junto {a,/ cr € G} é linearme]]te ii](lepel}(lente sol)le L e de
l.S.I'il, olit:Cílios (lttc é unia, base de d sobre L. Neste caso, clizenlos (lue A é o /}/-odtlfo cl"r/.za(/o
de L e (.7 em leia.çã.o a. I'.

E fácil vei cine as á.lgel)ia.s de Dicksot] sà,o ti]]] caso especla.l cle pioclut.o cruzado
c[uanc]o o giu])o c]e (.]alois é cí(.loco:43

4SEste tps[t]tddo foi pio\.ac]o, ei]] ]921, poi' \\v'eddctbutt] llW'USI).
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Eni 1926: no artigo Vew Díuásáon A/geZ)ras (12'101), Dickson faz expllcit.a.nleilte esta
constiuçã.o pala. grupos a.belianos que são piocluto diieto cle dois grupos cí(bicos. Depois.
estende o insulta.do para grupos abelianos finitos e, em seguida: para grupos solta\.eis finitos.
Díckson reconhece a irllportância deste trabalho ao afirmam, na introdução, blue estes estudos
resultarão em algumas teses cla Universidade de Chicago:

' Fuíthel. (LeueLoplnents oj the paper loitt be giuen in ChiccLgo theses."

R.escava ainda responder à pergunta se toda álgebra com divisão é uma álgebra cíclica
sobre seu centro. Esta dúvida foi sanada por Albert em 1967, (luaíldo corJstruiu, em l.AL181,
um plocluto cruzado não cíclico. Entretanto, permaneceu sem resposta, até 1972, a pergunta
"toda álgebra com cli\isco central é um plocluto cruzado?". Nessa data, Amitsui apresentou
um contra.-exemplo, em IANilj: provou (lue para todo inteiro n que é divisível poi ]m] primo
ímpar ou por 8, existe uma álgebra com divisão de dimensão n2 sobre o seu cerltro. que
não é um produto cruzado. l\'leis explicitamente, Amitsur considerou a álgebta com divisão
genérica cle dimensão rz:, (QI(Xi , - - . , X.:), gerada por m ? 2 matrizes genética.s rz x n. (isto

é, matrizes cujos coeficientes são indeterminadas comutativas sobre os ra.cionais QI.

Nos trabalhos seguintes, l)ickson passa a consideram álgebras corri divisão noinlais
lou seja, centrais). Em i\''ezo Dít'ásáorz A/febra.s (l2S71), de 1928, ele descreve uma álgebra, d
normal cara cli\irão de climeilsão 4p2, com p primo, sobre um corpo F (dual(quer. Pala. isto,
considera un-la hipótese inicial e, a partia daí, conclui algumas proprledacles desta. álgebta.

hipótese 1: Suponha que d contém um elemento íi satisfazendo unia
equação ./lwz) = 0 de grau 2p com apenas potências pares de w, cujos coefi-
cier)tes estão ein F e o de u2p é a unidade, e que é irredutível em F, ta.! (Íue os
polinõmios em á! são os úrlicos elemerltos de d cine comutam com todo elemento
de ,4

Na. linguagem atum!; a hipótese l sut)õe cltte existe um elemento il € .4 (lue é raiz de
um politlê'mio da foirl-ta

/ = W2' + a. :b2(P-l) + + alU2 -+ aO

irredutível elu p'lul. ta.l (Jue Z(4) = F(?li ).

Supondo cine existe p2 € .x! tal cine zlZ comuta coral /iil, mas não comuta com ?i : Dickson
nlostla blue o cola.Junto

1 : '; l . , i''- * , {: , {.{: , eil': , {f'-*',

é lineairileilr.e ilJ(lepeilclente ena H'
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Considera.lido S coilio sendo a. suba.lgebta de .4 gelada pot it e ?.2. ])lota (lue S' e
villa á.lgebla notíllal sobre FI iÍ ) de dimensão 4 no

Lema 1: Seja íz alia elemento cle A que comuta cona / = {Í, mas nã.o com i:. A
álgebra S gelada. por i] e ;2 é de ordem 4p. Ela pode ser considerada como uma áJgebla
de ordelaa 4 coll] a base l,ii,íu,zil2 soba-e F(/); esta álgebra é normal. Em ouvias pala-
vras, os poljnâmlos em / são os únicos elerllentos de S que comutam coi-n todo elemento de S.

Daí: conclui que as dimensões cle S sobre F(ii) e de F(íi ) sobre ü'(zf) sobre F são 21
e as clinaensões de ü'(íf) sobre F e de .Á sobre S são p.

Es(luenlaticamente, tem se

A
P

S

zld)

F(i?) Z(S)

F ] «
Em seguida, Dickson considera. a

Hlipótese 2: Supolllia. cine H contém elementos íi e z tais cine ii satisfaz a
hipótese l e os elementos

Z2 = 2'ZIZ 1, 2.3 = ,ZZ2'Z } , áp = ,záp-l+v'l 1 3.1 5)

cometam com / = &f, encluarJto (lue Í2 não comuta com zll e nen] com í! # /

Ou seja., a.lém cla hipótese 1, supõe (lue existe ó- € A ta.l cine todos os eielllentos
(5.]5) comuta.n] (on] íf e i2 irão co]nuta cona ?lt e á: # íf. Então obtéill o importa.ilt.e

Teorenaa 2: 1'ciclo elenlent.o de .4 pode ser expresso de una tónico modo na. foJllla

.,:!o + .4l; + - ' - + .4,. . zp-i
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onde cada .4i está em .S'. O produto de club.is(suei duas somas lõ. lõl pode sei expresso corno
Llllla teiceiia. soma cla([a. l)oi

,r'! {'lr , ~P -- .

onde G', G' e s estão to(tos em S e sã.o cla forma

p(í. ) + qlá-){:,

onde p e q são polinõmios

Este teorema mostra (lue o conjunto {] , z, z:, . . . , zl'':} é base normalizante (veja
clefiníção A.4.3) de d sobre S, onde S' é um anel com divisão(pois A é com divisão). Este é o
prilneil'tJ exemplo de base normalizante sobre ,l m urtel com divisão q'ue aparece rla titeratu,rct.

Na seqüência; Dickson prova o

Teorema 3: S' é uma álgebia cle (luatérnios generalizada sobre F(/)
1. zi, 3/, iiy, onde y:= ziz2 -- i2il.

cona base

Enl resumo, neste trabalho Dickson mostra, em linguagem moderna, que toda álgebra
central coll] divisão de clip)então 47)2, 7) primo, sobre um col'po F qual(late! jcom a iestiiçã.o
clãs hipóteses l e 2) é uma álgebia cle cluatérnios genelalizacla. sobre seu centro. com base
nornializante da coima {l,z,z2,.. . :zly ]}.

Já em 1930, no traballlo C'orzsZrucííon o/ Díuãs on A/geóra.s (le6rl), Dickson considera
uma álgebra E e um corpo F e supõe cine G é o grupo de automoifismos cle E que fixa. os
eleJllentos de F. A partia de alga-tma.s hipóteses pala E. constrói abstratamente uma álxebra
com divisão I'. Inicialmente o faz quando o grupo G é cíclico. Em seguida, considera os
casos em blue G' é abeliano com dois geradores e abeliano firlit.o e faz algumas generalizações.

Na intioclução deste alugo, Dickson afirma que está aplesentarldo uma. simplificação
da teoria da construção das álgebras, com divisão, conhecidas e (lue esta. simplificação é tão
grande que seriam necessária.s cerca de cer]] páginas, pala obter se os meslilos resultados
usando o melhor método conhecido até o n-tomeílto:

' We sh,ütl inukt Q itoteluorthlJ sii tp]t$cutio-rt of],he theoi'IJ oftlle (oítst.l\Lctiort oj
Q tÇJPC ol cttyebt'as V \ut\-tch txtcltt.eles ctll krtoturt (llutsiort ülgebi'us. 'l'lle stmpli$cíttiort
is $o yl'eut t.}tü.t it. tuottld le(1ltiie u }ltn-t(l,re(l pa,ges to obtttin our I'es ul.ts bIJ l,l-le best
ectí}.i,eT n\e{.hoíl.'

lsle aJncla ol)s('iva (ltie estes c'stui(los sei\.e]]] (le iritiocl Lição T)aia o self tia.l)alllo aitteiioi
.N'cto Díl /l.sloi? -4/gemia.s l le:101 ): cle lç)2fi. Dickson faz esta olisetvaçào J)ot(lue: se consjcleia.!mos
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= = Fjzl) onde z é ]m]a; raiz (le u]]] polinón-tio irredutível cle grau f) cona o grupo cle Galois
C'jF(?:l, FI cíclico. recaíi]]os no caso consideiaclo en] 12401.

O qtle é importante ressalta! em relação a.os estudos desenvolvidos eln 12401, 12S71 e
le671 é blue eles contêm a génese do produto cruzado, que se tornou uma ferlameilta bastante
útil pata a simplificação na teoria de álgebias e representações.
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Conclusão

A importância clo trabalho de Leonarcl Eugene Dickson, na teoria de álgebias em
geral e, em patticula.r. na. teoria de álgebras com divisa.o, é ulliversaimente reconhecida. Pol
exemplo, ]\'[. ]<]ine, e]-r] /]/aí/zemafica/ Tbotzg/zi ./}.om ,4rzcienf ío .U/odes'n T7:mes (jl<LI), hoje
o texo mais iínpoitant.e sobre história da matemática, a$rma:

Clallley não T)I'ouo'tt que a divisão, à esquel'dn e à dileit.a. pol ele-meTttOS (li-
fel'eT\tes de zero, se.l-npre é ])nssÍ\lel, e alta.ca,, nos octÕnios. isto joi n-mostra(lo pot'
o{.#..«, .« /p/e (1] 731)."''

e

'0 est'tttlo de á.tgebl'ns lineares con-L Qm núil\ero anito. o\ {-a uez irLhl-Lido, de
«,«id«'L" ge«d««. (p«i--«á«i«s), . c.m .«. s.,«» .li«is'., c..«*"'""""-"'- " ''" "-«
a,ss\luto {itiuo 110 séc,ttto vinte. Homens, tais col-r\o L. E, Dicksor\ e J. H. M.
ü'edderbu7'Tt, contriblLíram muito para o üssttttto."as

Ainda

.J. H, l\'í. WeddeT'b\trít j1882-t948), um píoÍessol dn Universidade de Friít
cetoTt: e Dickson T)rou ram., s{.In,ultaneamenl,e, que l,odo cot'po $1tit,o é. l-tecessctrà.
amer2íe. con t& üZiuo."ao

e

,A.té [905., üs \].ui.cus (]]gebras com di.visão colthecidus el'am os colonos com\L-

tnti.uos e os qual;ébrios. E.rtt.ão: Dicksol). cl-io\l ulyttmüs moças: coliwttatlucts e r\.ão
Comi tZ.Í (Z.ÉZ Z;(ZS , " 4 '

Página 792
IS Página 79:1
461)X .;. . 1 1 Krll CIEllllCL J l J\J

':Página. 1 1 5 1

10]



Quando inicia.Rios nossas pescluisas: pietenclíaiilos ellt.encher a génese cla.s icléia.s (lue
permitiram Dickson corlstiuii -«ái-ias famílias cle exemplos

Pala. nossa surpresa., descobrimos clue ele havia realizado muito mais: colltiibuiu pala.
a formulação de algtms dos conceitos mais fundamentais cla teoria de álgebias com divisão.
onde destacamos, além da construção elas álgebras cíclicas, clãs álgebras de Cayley-Dickson e
dos quatéltllos generaliza.dos, o estudo da aritmética não comutativa, o fato de ter explicitado
a noção de ordens maximais e o desenvolvimento de idéias fLmdamentais subjacentes à teoria
de produto cruzado

Com este trabalho, esperamos tei contribuído para blue Dickson ocupe o seu verda-
deiro lugar na história da matemática como precursor de grandes idéias que resultaram em
importantes teoremas usados até os dias cle hoje e também como um dos clue conttibuiram
decisivamente para a forma.ção da comunidade algebrista americarla.
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Um Pouco de Nlatemática

A.l T)p-6n;.-Ã"e
.z.+r vaLA .H.JL 4 :s- \.Jr v b-'r

Definição A.l.l Dizemos (lue u]r] conjunto F munido das operações de adição (delaotacla
poi +l e multiplicação (denotacla, pot *l é un] corpo se verifica os seguintes axiomas:

1. 1Associatividacle da Adição) Para (]ua.iscluei z, y, z € F, tem-se

(« + p) + ; (p+ ;l;

2. (Existência do Elemento Neutro cla .\dição) Existe 0 C F tal que

/ + o = : = o + =,

pala todo T C F;

3. (Existência clo Elemento Oposto da Acliçãol Pala. todo elemento T C F existe um
elemento .t' C H' tal cine

= + z' = e = z' + xl

4. IComuta.Lívida.de da Acliçã.o) Pa.ra. cluaisquei' .r, y C H'.

:z; + y = y + .l

.5. (,'\ssocia.tiviclacle cla l\,rult.iplicaçã.ol Pala. cluaiscluet :zr, y, C F. teia! se

1.-' * w) * ; = ,: * (u * :);
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6. (Existência cio Elemento Neutro cla Nlultiplicação) Existe l € F tal cine

:z- # l = .z: = 1 # ;z;,

pala todo z C F;

7. (Existência do Inverso da b'multiplicação) Para todo elemerlto não nulo z € F existe um
elemento a'i C H' tal que

T + z'' - 1 :: z-i # r

8. (Comutatividade da Multiplicação) Para quaisquer z, y C F,

r #y -:y# z;

9.(Propriedade Distributiva) Pala quaisquer z, y. z € F,

« * (y + ;) 1:« * y) + (.« * ,)

A.2 Algebra Linear Associativa
P

Definição A.2.1 Considere o conjunto de todas r] uplas lzt,. . - ,z.), onde zf C F, com
F (]ualqueí'. Dizemos (iue a n-mpla lzi,-'. ,z«) é igual a ti-mpla. (yl,-.. ,yn) se zl
yl, ; #. = y. e de$nimos adição e subtil.ção destas n-uplas poi:

(«*, ; «.) :t (y- , , 3/.) = lzi :L yi , , z« :l: y«)

O produto de iz: = (#] ; , ;rnJ por qual(quer constante ü C B' é defirlido por

"« - «« - (««,, - . . ««.)

.\s n unidades deste conjunto são definidas poi

.: , o), .: , ol, . . - . .,. , o, )

e mostra. se que são inclepenclentes ert] ielaçã,o ao corpo F.
pode sei cxJ)cessa na foinia

Desta coima: a n upla z acima

.r:= .z:lfl+ ;2'-2e2+ - . + z'7ze.,z

IJnl eleJlleilto x como a.cima ela chan)acto rziímcro /? i/)e/cr9/7?/)/e:z:o ou. às l,fazes, lz?;m.e?'o
co nll)lc*ro.
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;.\ssiln. se .l; = }:1:t Fiel e y = >ll:l:;t y.7e., , temos

'n.

E
A;l

lz t y le l.4.1)

. "-: - ..'-' - EL.(««,)'..
Assuma que quaisquer dois números complexos = e y podem ser multiplicados, cle

modo (lue valha a distiibutividade, clo seguinte modo:

ry :: .E ríy.7eieJ,

tal (]ue o produto z3/ é um núl-neto complexo :l: z.e{ com coordenadas em F e

(.A.31

com ;,.j = 1 . , 7z e mija C F.

Dizia. se, então, que o conjunto de todos os números hipeicon]plexos }:.t;ie: cona
cootdellaclas no corpo F, munido da adição(e subtiaçã.o) definida em(A.l) e da multiplicação
dehnicla. em ( .A.2), forma unia á/geóra /zlrzear' (sistema de números hipercomplexos ou sistellla
de ntímeios complexos) sobre o corpo F, com tmida.des el , . . - , e« (linearmente independentes
em relação a. FI e tábua de multiplicação definida pot (.'\.3).

Obsetx.'e que a associativiclade ou a comutativa(jade não são assumidas.

A.3 Grupos
Definição A.3.1 Dizemos que uma operação o sobre orla con.junto G define uma estrut.ura
de grupo sobre G' se, e só se, \verifica os seguintes axioma.s:

1. 1Piopliecla.cle .\ssociativa.) Pala quais(suei :z , y, z € G, temos

1;,' . VI o : ::: .« . ly o ;l;

2. IExistência (lo Elerllent.o Neutros Existe e € G' t.al cine

=z; o e := ;z: =: e o =ll

pa.ta t.odo .:!: (71



106 Uh,I POUCO DE MATEI,[ÁTIC.A.

3. (Existência do Elemento inverso) Pala toc]o / € G'. existe #' ç G ta] (lue

/ /2 0 ÍZ; := e := :t o ÍZ:

Se a operação o satisfaz

1. (Ptoprieclade Comutativa) Para (quaisquer a, y € G, vale

= o ty -- 'y Q z:

então dtreinos (!ue (; e um gru,po cona uZaÉÍuo ou aóe/lado

A.4 Algebras
a

Neste ponho; é conveTliente introduzir o conceito cle á.lgebia (a.ssociaLival sot)re um
corpo arbitrário. X,/alhos restringir-nos às álgebras de dimensão firlíta, pois estcas são o ob.feto
de estudo deste trabalho.

Definição A.4.1 Seja B' um corpo Unia álgebra associativa sobre F (ou B'-álgebia ou
sirnp[esmellte á[gebia) é um espaço vetoria] A c]e c]imensão bnita sobre F no qual está definida
uma muJti])ligação

(a, b) -> ab

satisfazendo às seguintes condições:

1. («b)c

2. «(b + ') «c e (b + c)..

3. a(«b) ::: (a«lb

cluaisquer cine selatii a.; b. c C ..4 e o € F.

Logo, ullla álgel)ia .4 cle clirilensào rz sobre ujll cole)o n' consiste de todas as com
l)tilaçoes Ittteaic's

cle /? eleíllellt.os l)ásicos juilidadesl f] c,: corei coeflclenLes n: € n'
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Como exelliplo de áigebta, temos o conjunto dos núlneios complexos, cine fonllanl
unia álgebra. bi(linlensional sobre o corpo elos llLlllleros leais. Outro exemplo é o corljunto
das lnatiizes /z x ?z sobre una coi])o F, blue foinla. u111a á.]gebJ'a de dlnlensã.o rz2 soba'e F.

Tipos especiais de álgebias são obtidos cluan(to impomos certas restrições na estru-
tura. da multiplicação. .\ssinl, olha álgebi'a H se diz c07n lfaZíua se ab = ba para quaisquer
a.b C Á. Dizemos que A é uma á/geóra com ?unidade, se existe ] € Á tal que l # 0 e
la = al = a pala todo a C J. Se existe tal elemento, ele é único e é chamado ? rz Jade de A.
Já um elemento a C ,4 se diz {nue7'súe/ se existe a' C A tal que aa' = a'a = 1. Neste caso. a'
é único e sel'á chamado cle írzuerso de a (e denotado por a':). Dizemos, então, cine H é uma
(í/geb7a com dáuz:sào, se todo elemento dão nulo cle A é inversível (os cora)os são exemplos de
álgebras com divisão).

Como mencionamos ao longo dos nossos estudos, Frobel-bus determinou todas as
álgebras com divisão sobre os leais em

Teorema de Frobenius: As iírzicas (í/geóras com d uzlsão sopre os reais são o corpo
dos rlÚrlle.i'os Cais: o cora)o (los HÚHctos comi)temos e n átgebrü dos q'tttttél'r\ios re.ais.

Na seqiiência, considerandos os subslsteinas, que são cleílnidos iespeitanclo-se as es-
truturas em (questão. Ente.o t.enaos:

Definição A.4.2 Dizemos (lue um subconjunto Z? é uma suba.lgebra da álgel)la .4 sobre F
se B é uin subespaço vetoiial de d, (lue é fechado em relação à multiplicação (ist.o é, se
ü, ó € Z?, ente.o ab C B).

Por exeinpio, o corpo (C elos números complexos quando considerado como uma R-
álgebla possui apenas duas subálgebras não nulas: IR e o próprio (C.

C[onsic[eie agora ullia á.]gebra. qua](suei Á e seja Z o conjunto que consiste c]e todos
o$ elementos de z C d que satisfazem az = za pala todo a C ,4. verifica se. facilrlaente.
(lue Z e ullla subalgel)ra. Seus elelllentos são chalilaclos cle ce7zZrais ena ./l e Z e chanlaclo de
celzfro de H. Claramente A é comutativa se A :: .Z. E fácil ver que o centro da áigebia dos
(luatéinios iea.is é precisa.rlaerlte R

Continuando com algumas definições, considere duas álgeblas .4 e ,4' sol)le o llaesmo
corpo F. Lama aplicação

P : Á --> H'

e cl[a.11iacla ]ii]] /zo]no/]]07:/isr710 se pieseiva ta]ito a. estttttuia. cle espaço x'etotia.l, (lua.lato a
estiutuia niultiplicatixa. de ..4i ou se.la:

p(« + ó) p(ól P(a'«l = OPl~l, plabl = p(a)p(ól.

cl\ta.isque] (]ue sejam a. b C .,4 e a C IF. l)izcmos cine p ó uJ]] zlsoi7zo?l/i-s??zo. se é ]]] ] llolaaoluor
hsta[o l)ijetivo e' (lue é um a.t/./O]?zor:/zsn?o sc é un] isoJ]]otfis]a]o e .4 = .-1'
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Clonsideie uma. álgebta ..4 coi]] unida.cle e suponlla que B é unia. subálgebia cle .,4 com
a nlesílta. unidade. reli)os: eJltão, a seguinte

Definição A.4.3 Dizen)os que o conjunto {l = =:,
sobre .4 se

,z.} é uma base norriza/izanle de Z?

1. Todo elemento b de B pode sei escrito de modo único como

b = ai l +...+/3.a.,

com N: € d

2 Existeii] automorfismos o-i, . , o'. cle .4 tais clue zi/3 = o{(,g)z{ pa.ra todo ,3 c ,4
fato (lue o-i = 1, temos que o-i é o automorfismo identidade.

Do

Suponha, a.gola. (lue B é ur]] subespaço vetorjal cla álgebra ,'! que é iiJvariarlte à
escluercla eni telaçào à multiplicação poi elementos cle H (ou seja ab C B ])a.ia todo a € ,4 e
b € B). Então Z? se diz um ídea/ d esqzterda cle J. De ínoclo análogo, define-se {(Zea/ à dáreáía
cle A. Poi exemplo se .4 é uma álgebra qua.l(suei e a C .4, os múltiplos à es([uercla e à direita
de a )

«H « C d},

são, respectivamente, ideais à esquerda e à direita cle .4. Um subcon.junto B cle H se diz {deü/
ó{/aferrz/ ou simplesment.e i(/eíz/ (le ,'!, se é. simultaneamente, um ideal à esclLlercla e à direita.
Assim como somamos elementos cle uma álgebra, também podemos somar seus ideais. de
maneira que todo elemento cla álgebra seja escrito de modo único, como soma. cle elementos
destes ldeaJs:

.4« ««/ «; € ,4} e.

Definição A.4.4 Seja {JÍl:C/ uma família cle ideais de uma álgebra ,'l
uma .soma dírefa desta fa.mília de ideais se

Dizemos (lue A é

1. '{ = }:::, J.

2. J: n (::/:;... ./A) = 101, pala todo í C /

Seja a ç .4. 1nclica.mos o piocluto a.a poi a': rzrl« po!. a3 e assim pot dia.nte. Dizemos,
então. c]ue rt é rz;//)oíe/l/e se a": := 0 ])ara alguil) inteiro positix.o nl. Se B e C' sào ideais clc
.4: i«'liça«.o; ].o: B(I' o co-j«-nto d. t.orlas a. :o:«a: finit«:

bica - - + b,.c,., Ó. €1 B. c. (: C'. r' ? l
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É i31aedia.to (iue BC é uni ideal de ,'l. Elltão definimos a.s potência.s de É? indutiva
infante ])or

B'" = B"''\B.
onde l?i = B. Assim B" consist.e cle todas as somas finitas

;:: b:.',, - . ':.,E b{, € B e r ? l

Definição A.4.5 Dizemos que 1? é ní/poZenZe, se alguma potência cle B é zero. Neste caso,
o menti inteiro in t.al blue B" = 0 é cllamaclo de índ ce (/e rz :/?)oféncv:a de B.

Por exemplo, seja A = (ci, c2) uma á]gebra bidirnensiona] sobre tlm corpo F com a
seguinte tábua de multiplicação

q
ei. = c2} cic2 :: c2ci := c: :: 0

Então ,4 é unia álgebra nilpotente cona índice de nilpotência 3

A.5 Teoremas de Estrutura

Definição A.5.1 Dizemos (lue uma álgebt'a f:imita. .4 é sen-ti-simples, se o único ideal nilpo
tente cle ,4 é o ideal (0).

Definição A.5.2 Dizemos que uma álgebra .4 é si7np/es se A2 # 0 e os únicos i(leais de A
são os triviais (ou seja, (0) e o próprio A).

Seja À uma. álgebra com divisão. Pode-se clenlonstial, então, que a álgebra M«(A)
clãs matrizes ll x rz com coeficientes elll A é uma. á.lgebra simples.

Estamos, agora, ern condições de enunciar o teorema cle 'çVedclelbuln:

'Teorema A..5.1 1. '1'oda íttgebra serra.i-siTíiT)[es, de di lte lsãa .RT-lira, e uma SOTitQ diTeta
de (ílgebrüs simples,

2 I'a(la dl.febra si.tltl)l.es: (lc di.nl.então $ntta, é. isovlLol'Ja CL uma (l,l.gebr-cl de n-tatl'iões à'l.:l~l) b,
Olt(le t) t {Lm. CLílel cole diul.sãa. .4{érrtl. disso. se Ni...tn) h/I" tD' ]: en.+,ão n. -- u. e/D-

Definição A.5.3 Dize]aaos (lue un] elemento e # 0 cle uilla. áigebia. é /lí/(/7z/)oíe?z/e se cz :: e
Se c,: e, são f,lenlentos idenlpotentes cle uma. algebia: dizemos (luc eles sà.o orfogor)rz7ls se

0e:ie.j



UM POUCO DE MI.4Tm,[ÁTICA

Os elementos idem-ll)otentes têm um papel funda.mental 1la teoria clc álgebras
])articuJai. clestacaillos o seguinte

Teorema A.5.2 .S'e.7a .4 fria d/geó?a seiizí-sí//zp/e.s
el, . - . , e. C d Za{.s q7ze.

Ente,o e=tsl,e urna jaTl\alia de elemeTttos

7. ef = e., l $ i .g s,

g- e.ej = 0, se í # J,

g. 1 = e] + . . . + e.,

4. ei é cento'al, \ $ i $ s

.5. Se e{ :: el + el'; cora?, c', el' ídempofenfes 07togr9nais cenZraÍs, cr2 ão el :: 0 ou el' := 0

A.6 Exemplos de Algebras
a

A.6.1 Os Quatérnios Reais

Seja ml o R espa.ço vetorial de climer)são cluatro, cujos elementos cla base são l, {,J, #;
ou seja

IH:: {zo + zi! + z2.J + z3Á;/ zo,zi.z2,z3 c R}.

Defina a soma de (!ois elementos de m por

1:«o+«:{ +z,.J+«3Ãl+ lyo+y-l+3/,.j+3/.k)(«oJ'-yo)+(«- +P:)l+(/,+-W,)J+(«;+3/;)A

.A multiplicação é cleti:tida. clistributivamente poi

'i' = j'z - k' =
ij = k: = -- J'i
jk - i- k]
ki - j - ik

l

É fácil veiiflca.t club vale a associatlviclacle cla. multiplica.ção enl m.

O R-espaço vetotial IH. lilurJido desta. l ttltiplica.çã.o; ó utlla algel)ra e e chartlacla. de
c71/a-íí/-rz/o.s rer!/l.s-. Derltie as ploJ)iiecla,des dos cluatérllios reais. tenros (Jue tecto elelllento llã.o
nulo cle IH e lnvpistvel. Post.a.rira, lFll e un)a IR dIReI)ia (oni (11visã.o.
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A.6.2 Quatérnios Sobre um Corpo F Qualquer

Considere o H' espaço vet.oiial

W(F) - F 8 FÍ ® U © Fb

e defina clistiibutivamente a multiplicação ein mt(FI po!

i: = 5' = k: =
ij = k = --J{
jK
k'i - j - ik.

l

O F-es])aço vetoiial üll(F), munido desta multiplicação ((]ue se lnostia facllmeilte as
sociativa), é uma álgebra e é chamada quaíárnios sobre o coz'po F. Dentre suas propriedades,
(lestacalnos (lue M(B') tem divisores do zero se, e só se, a ecluação z2 + y2 = --1 tem solução
em IF. Daí, obtemos o seguinte

Teorema A.6.1 S(io equ ua/erzfes

]. m(F) r?.ão {ez?z díuzls07'e.s do ze?'o,

e. 4 eqtiaç(io z2 + y2 l nâo pois?l se/ração er7z F,

3. ml(F) tí tina (í/geóra cor/z díuvlsâo

Observerlios: quando F = IR, obtemos a álgebra dos quatérnios

A.6.3 Quatérnios Generalizados

Seja. F um corpo com ca7'(F) # 2 e sejana a, b € B', com a., b # 0. Clonsidere o IFespaço
vetoria1 -4 de clirllerlsão quatro, cujos elemerltos da base são 1 , i, .j, É. Defina clistiibutivamente
ca naultiplicação ])oi

(lolllo \.a.le a associatix idade. obtém-se

k! = a.b
i.k -- -- k.'i = u.l

Jli :: -- kJ = -- bi
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.'\ H'-algel)ta .4 e cllanlacla qzzaZe/n;os gerzera/{-vadio.s e é clenotada pol ,z! :: (.
Pa.ia cada .z :: :t;o + ;z;lí + z2.j + s# € J defina o conjugado cle z por f :: zo -- zi'

z2.J -- z3& e a norma de z poi J\rlz) = zf. Então temos o

Teorema A.6.2 São equipa/ente.s

1. A é uma úlgebín com diuisãol

g. Se :z: E ,4 {0l; .«Zão /V(«) # 0,'

3 S'e co, c], c2 € F' safa.s.fazerrz cg :: acf + óc2, então co cl = c2 := 0

Observemos: quando F = IR e a :: b = --1 temos cine A é a álgebra dos cluatérnios

reais, o" seja, M = Ç

A.6.4 Algebras Clíclicas
d

Seja. IF um corpo e consi(mete uni polinõn]io .f cle grau 7z co]]] coe$cientes em ]F (ou
seja, / C Fjll) irredutível. Suponha cine as raízes de ./ podem sei ]epiesentadas por:

«, o(«), o'(«) , o"''(«),

onde 0(z) € Fjrl e 0"(a) = r!, onde a não está em F. Neste caso, dizemos que /(#) é uma
equação cíclica sobre F. Por exemplo, z2 + 1 = 0 é uma equaçã.o cíclica sobre iR, pois í é
unia raiz e 0(zl = --z.

Seja 1" J € FI/l ill-edutível e se.ja. b em uma extensão de F uma de suas iaí,es.
Então b" :: 8. Considere: agora. os elemerltos cla forma:

i):ai, co]]] l .$ {,.J $ n

Defina a multiplica,çã.o distributiva e associativarllente entre a e b poi

ctb = bí)tCL )

Deste }110(to. o})temos

..'z; «)I'
e.

a.b;' = b;:ly:l.a)
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Da.í.

«'b/: = b':l0';(all' ,

o que nos peinaite deflnii a multiplicação de dois elementos biaJ e báa# por

(b;«j)(Z,"«*) = b:F"l0"l«)I'a*. (A.4)

Através cle cálculos simples, mostra-se que este produto é associativo

Consicleie o conjunto:

O Ã.,ó;«'/ k.; C F}

munido da multiplicação definida em (A.4). É fácil verificar que D, com esta multiplicação.
é uma álgebia de dimensão nu sobre F e dizemos que D é uma á/geb7'a cíc/íca.

Como vimos en] 5.3, Dickson provou o seguinte

Teorema A.6.3 Se (y lz(Zío í a Flor'n?.a de lzerz/zlzm c/er?zelzío de F(al.. erzíão D é l /na (í/geZ)7'a
com cli.u{.sã;o.

A.6.5 Algebras Cíclicas de ])imensão Quatro
+

Seja F um corpo tal que car(F) # 2 e considere o polinâmio ./(z) = r: + 2az + ./3

irredutível sobre F. Seja a uma raiz de .f. Neste ca.se. substituindo a poi a-Fa se necessário',
podemos supor (lue a é unia raiz de um polinân-iio lz + ', onde -y não é um (luadraclo ella F.
Deste modo, Ola) = --a é raiz de .f

Consiclele, agora, o polinâmio z2 -- (S iireclutível sobre F, onde (í não é norma de
nenh\im eleilaento cle F(a), e seja Z) raiz de ír: -- (i = 0. E1ltã.o:

O É;,b:«'/ kj CF}

illttni(to do plocluto l:X.41 é uma á.lgebra (le climensã.o (luar.io e tem l)ase {l, i:J,A:}. l)e

P(a) = -a. temos que aó = bO(a) - -l'a. Logo: O = 1 -::! 1, ou seja, D é a á.lgebta. dos

(luar.éinlos gellelaliza.dos.

l Do fato (l[jp a é tala (le ./, obt.e1110s (lue a2 ]- 2c]c/ + ,'?

la+ l:+l:? «j:=0e. l)oi'tanto, l«+-;jélaiz.ie.u:+l.:J
0

«1:
(a: -F 2n.l + a-?) + l,J
0.

n:). Daí.
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A.6.6 Algebras de Cayley-Dickson
#

Seja ..4 unia á.lgel)la com involução cle clinlensão /z sobre um corpo F e seja. / ur]]
símbolo. Se a: b, c, d € .>1, defina:

(« + b/)I' + d/) =(«c + aab) +(d« + Z,a)/, (A.5)

onde a € A, /2 - cr e F iepresel:tta o conjugado de z. Então, A + H/, munida cla multiplicação
definicta en] ( \.SI, é limo áJgebra e é chamada de á/febra (/e C'ay/ey-.Dica.son.

Poi exemplo: consi(mete a álgebia m dos quatérnios reais e o símbo]o e, onc]e e2 :: --]
Então a, álgebra deíinicla por M + Hle é uma álgebra de Cayley-Dickson de dimensão oito e.
como já. vimos em .15.2; representa os octÕnios.

Den [ie as pic'ptiedades Giestas á]gebias: destacamos o seguinte:

Teorema A.6.4 Se/a ./! urrza á/geó7a e cona acre a á/geóra de C'a#/ey-DicAson H + A/, de./7.

n da acZ7rza. ErzZão; .4 é comzéíafiua se, e .só .$e, A + d/ é assocÍafíua.
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O L:lvro Hi,storU oJ Theorb of Nu,mbers

Apesar do tel-na deste lix'ro não estai relaciorJado com as pesquisas desenvolvidas
nesta tese, peia magnitude desta obra (publicada em três volumes), será desenvolvido um
breve estudo acerca cle suas contribuições ])aia a. llistória da teoria de números. Assim coi:no
seu livro L cear G'roup w tA an E'zpos7,flor o/ [/tc (;'a/oÍs F'Íe/d Theory (1491) foi extrema-
mente importante para o desenvolvimento da teoria cle grupos lineares anitos (com Dickson
tornando-se o maior especialista no assunto, com a publicação desta orla, em 1901 1, #21.sZory

o./ T6eory o/ Nzzirzóe7's (12041) teve un] papel fundamental ])ara a compreensão da teoria cle
llúmelos, pois nesta obra ele faz ulli estudo dela.lliado acerca clo assunto, esgotan(to-o ])oi
completo. Nas próximas seções será realizado um resumo dos tópicos abordados, ao longo
dos tios magníficos volumes desta estupenda obra.

c.l O Primeiro Volume

Este vo]utiae foi pub]icado em 19]9 e, no primeiro capítulo, Dickson realiza un] estudo
detalhado cle números perfeitos, perfeitamente múltiplos e números "amigos". Defir)e um
número perfeito como aquele (lue é igual à soma cle seus divisores diferentes dele pi'ópllo
(os primeiros números perfeitos encontrados foi'am 6 e 28') e apiesei-tta algumas cle suas
])ropiieda(les, como o resultado provado poi Euclides (lue o nomeio 2P'l (2P -- 1) é um llúlnelo
perfeito se 2P -- l é ]m] primo. .Já. um núiileio perfeit.ailaente naúltiplo é definido como a(luele
cuja soma cle seus clivlsores é uni mtlltiplo dele; e dois núJlaelos são chatrla.dos "amigos" se
cada un] deles é igual à. soma elos divisor-es do outro (or)(le uln nlÍnaeio Irão conta comia dix.,isoi
cle si mean)ol. Est.a definição já. ha\.ia sido dada pol Pita.golas, blue exibiu o par cle ntínielos
"amigos" ] ]S4 e 12]0. A(lui Diclçson exibe novos pa.res deste tipo de tltlialel'os.

l .í\lguns estudiosos da Bíblia atiibuF ]la à pl'opiiedade, que define os ilúllleios pelfeit.os: o papel (!tle estes
t.l\e] ai]] na des-ii.;ão da. citação (lo llnivet'se.

] ;33
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No segundo ca.])ítulo: Dickson expliclt.a. explessào pa.ia a soma allt) cle todos os
clip,isotes de 1?, e a])Lesetlta a história dos dois prol)teimas cle Perna.t pata tesos\ei o-l:t3) = y2
e o-l;z::) = :1/' e o ptoblenla cle John \vallis. pa.ia encontra.i soluça.o diferem)te de z = 4 e y = .5

cle .-l«:)
Feinlat aflrnlou, em 1640, que tinha unia piava. do fato (hoje conhecido como teorema

cle Feimat um dos teoremas fundamentais da teoria de números) que se p é um primo e zé
um inteiro qualquer, então zz'': -- l é divisível por p. Embora o caso # = 2 já fosse conhecido
dos chineses, desde antes de 500 a.C., a primeira demonstração foi publicada por Euler, em
]735. Eulel também) foi responsável, em 1760, pela irnpoitante generalização do caso de
um primo 7o para o caso n inteiro qualquer: se 0(n) denota o número de inteiros positivos
menores que rz e relativame[[t.e primos cona n., então zó(") -- l é divisível por n pala todo
Írlteiio íz; relativamente primo cona rz. OLLtiO c/egarlte teorema jtermo usado por Dickson),
cle John W'ilson e publicado por Waiing, em 1770u, afirma que se p é um primo, então l +
l# 2 # 3 - #(}o -- 1) é divisível por pl entretanto, o primeiro a apresentar umademonstração
para este fato foi, em 1771, Lagrange, blue também observou que a recíproca é verdadeira.
.Já enl 1801 . Gauss apresentou (e sugetitt Tlaétoctos para prova.il generalizações clo teorema de
W'ilson: se P denota o produto de inteiros positivos menores (lue A e relativamente primos
comi ..4, então /] + ] é divisível por '4 se .4 = 4, 7)" ou 2p", onde p é um primo ímpar
en(quanto club F' -- l é clivisíxel por .d se Á não é escrito ei-n nenhuma destas três formas.
valias provas destes resultados são apresentadas 110 telcello capítulo, assim como várias
'enetaliza.-ões

No quarto capítulo, Dickson apresenta propriedades do cluociente ::--, (lue tem

papel iinpoLtante na investigação clo último teorema cle Feimat (ou seja, a impossibilidade cle
se escrever z" + y" = z" para n > 2 e .r, :l/ e z inteiros positivos), cuja história é apresentada
no capítu]o final do segurado volume.

.Já algumas das intiliaeias propriedades e genera.lizações da função de Euler Ü (defi-
nida anterioimentel são apresentadas no cluinto capítulo; encluanto que as propriedades clo
conjunto de todas as fiações iiiedutíveis: oiclenadas pela sua magnitude, cujos numeradores
são menores ou iguais a rrz e os derloinir)adobes são menores ou iguais a rz (chamadas séries
de Fatey quando rn = n), são discutidas no capítulo seguinte. Algumas das propriedades cle
fiações decimais periódicas, e suas generalizações; são tta.ta(las no fim do capítulo, fornecendo
urrla coilciet.a introcluçã.o ao capítulo sete. (lue apresenta vá.rios t.eolemas: tratando expoen
tes: ialzes piiitiitivas e congluências binoiiliais e cit.a uma longa lista. de raízes piilriitivas cle
pl'íillos nlcnoles blue ]0.000.

P

tzz'-i -- l

As raízes iillaginátiafs cle congtuêitcias. intiocluziclas por Galois. pelmitiianl não ape
lias unia illl{)Oltante extensa.o cla t,eoiia. cle rluíllelos. lilás ta.I'nbena propiciou unia gama.

Es[í, [.co]'í'H]â .lá l]avia slclo apies(,i indo ]]un ]] ai]usci'ito po]' Leib]]iz
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eiiolnle de generalizações cle teoremas corno, por exemplo. a aplicaçã.o de grupos cle con-
giuêrlcia lil)ea.r à teor'ia oidinátia cle núilleros. Eill vez (los tesícluos dos inteiros módulo p,
coiisicleiam-se os resíduos de })olinõmios na. va.iiá.\.:el .c com coeficientes inteiros, em relaçã.o a
um primo p e a um polinõmio /(z) de gra.u n que é iileclutível lalódulo p. Os resíduos são os p"
polinõmios en] 7 de grau lz -- l cujos coeficientes são escolhidos do conjunto {0, 1, . . - , p -- l}.
Estes resíduos formam um corpo de Galois, cltjos elementos podem-n ser adicionados, sub
traídos, multiplicados e divididos (exceto pelo zelo) entre si. Como uma generalização do
teorema de Feilnat, Galois provou que a potência. p" -- l de qual(quer resíduo, exceto zero,
é congruente à unidade em relação ao par p e ./lz), introduziu uma raiz indefinida { cle

./(=) = 0(17to(/ p) e considerou os resíduos módulo p dos poliliónlios em i. Este assunto é
estudado, em detalhes, ao longo do Dita.vo capítulo, cujos tópicos finais são congruências
cúbicas e miscelânea de resultados sobre congiuências.

No nono capítulo, são dadas expressões de Legendie para o expoente da maior
potência de um primo p que divide mz.l e a generalização do produto de quaisquer intei-
ros em progressão aritmética. Tanabéni são estudados vários teoremas sobre divisibilidade
cle ulll produto de fatotials por outro produto.

Já no capítulo seguinte, são dados diversos teoremas e fórmulas relacionados à sorna
de hall potência.s de todos os divisores cle n, ou de seus divisores pares ou ímpares, ou daqueles
cujos divisores complementares são paios. ou ítnpaies, ou exa.Lamente sth potências.

No capítulo onze, Díckson apresenta vários teor'emas sobre máximo divisor comum
e JlaÍniíno ]nÚitiplo comum, sobre má.Elmos di\,isoies que são írnpaies, ou têm propriedades
específicas. e sobre valores médios. Já o capítulo doze é dedicado ao estudo da divisibiliclade
entre dois números, onde ele cita inúnaeios antigos elenaentares, eiaquanto que o seguinte
trata da história dos números primos, tianscrevendo inúmet'os artigos que enumeram piinaos
em diversos iilteiva.}os e primos da forma 47} + 1. No capítulo quatorze, menciona tl-a,balhos
sobre a íatoração cle um número como a diferença ou a soma de dois quadrados.

No capítulo quinze, Dickson estucta valores pala rz que tornam /C. = 22" + l primo.
Enquanto Felnaat acreditava (lue isto valia pa.ra todo ?} (o que ele provou, em 1640, sei
verdade para 7z ' L, 2, 3, 4), Euier observou, em 1739, blue /;;z não é primo pai'a n - 5. 1\,Tais

tarde. Gauss provou que um polígono leguiai (!e p lados pode sei construído cona régua e
compasso se p é um primo da forma /C: = 22" + l e afirmou, corretamente, que a construçã.o
é inapossíxel se ?) não é desta forma.. l*en(IQ em vista os altlgos a que se refere neste ca,pít.ulo.
Dickson observa (!ue f',, é cotiJposto se 11. = 5, 6, 7, 8; 9, 11, 12, 18, 23, 36, 38 e 73.

.Já. o capítulo dezasseis tra.ta elos fatoles elos núnlelos da forma. a" ü b" e de alguns
t.rinõmios: en(luallt.o o seguirlte está(la os clivisotes dos tela)los de ui]]a série reco]iente e. en]
paio.ocular. das fullções cle Lu(as

a.' b7t

;i.T' :''- - a" +6",
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onde a e b são raízes de z2 -- F'z + (1? :: 0, com P e (? inteiros relativa.nleiite primos. Estas
funções folaill usadas por Lacas: pa.ta ol)t.er villa. ext.ensão cla generalização de Euler clo
teorema. cle Feimar.. No fim deste capítulo, Dickson ainda cita vários trabalhos sobre a teoria
algébrica (}e séries decorrentes.

O capítulo dezoito é dedicado ao estudo da teoria dos números primos, oiJde Dickson
observa club Euclides feri:teceu uma demonstração simples e elegante do fato de que o conjunto
dos números primos é infinito, enquanto Legeíldre deu uma prova insuficieílte de que toda
progressão aritmética rz, rz + m, 7z + 2m, . . . , com n e rn relativamente primos, contém uma
infinidade de primos. Ainda estuda primos enl progressão aritmética, núluel'os de primos
em intervalos determinados, o postulado de Berttand sobre a existência de pelo menos um
plinto entre z e 2z -- 2 para z > 3 e outros cli\ersos resultados sobre a teoria de números
primos. .Já o capítulo clezenove trata. de irlversão cle valias funções, apresentando diversas
generalizações e fóriaatllas Feia.cionadas ao assunto. No capítulo final, Dickson apresenta
resultados elementares cnvolvenclo algarismos cle TIÚmeros, principalmente cluando escritos
na base lO.

No fmi deste xoJume, ainda são apiesentaclos um ÍJ:tolice de autores nele contido e
uma lista cle símbolos usados ao longo elos capítulos.

C.l.l Índice do Primeiro Volume
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C.2 O Segundo Volume

Este volume foi publicado em 1920, e o ptimeiio capítulo é cleclicado ao estudo
de números Iria 2gu/ares, cuja noção Dickson afirma remeter a Pitágoias que os represen-
tou como pontos distribuídos como chtmlbinhos pluma pilha triangular de cllumbinhos ( 7'/ie
notloit oftriíi,rLgulü-l' rturrtbers L, 3, 6, ... goês pack to Plythngorcts, 'tubo real'esí'nte(l theTÍL bU
poáTits aTranyed as ure file shot iTI the base oJ a tr{.arte'usar pele ofshot'l (\ue. cle modo anâ\ogo,
[)ode ser estes:tcliclo a um número ])o/igona/ de 7?z lados (claamaclo núllleio llz gonal) e a um
número pi7'an da/. O estudo desenvolve-se com a apresentação do mais importante teorema
sobre o assunto, atribuído a Fermat, que afirma: todo infeÍro posÍZ uo é fráarzgu/ar' ozl é urna
soma de dois oü três números t.ri T\gzlaresl todo il-tteiro l)ositiuo é \lm quadrado otl é lma
soma de dois, l,rês o'u q\tal,I'o q'tta.dí'aços: e pentagonal o\l \Lma, sorri\a (le dois, três. quatro o,u,

cinco nllrlteros pentagonais; e analogamente para quaisquer nalneros potigoltais. lstl\er, (!ue
ta.mbém se interessou pelo estudo de nlímeros poligonais, resolveu vá.rios problemas sobre o
assunto; entretanto; provou o teorema de Feimat acima, apenas para o caso dos quadrados
e observou que o caso de números tiiangulal'es é equi»dente ao fato de (iue todo inteiro
positivo da. filma. 8n + 3 é uma solda de tios clt-ta.eirados. Este resultado é um caso espe-
cial clo teorema: lodo i?zZei70 pr9s7.lítio qtle não sela da ./orm.a 87z + 7 Olz 'l?z é zlm.a somza de

Z7'és quadrados, provado de um n]odo bastante complicado ])or Legendie e]]] ] 798 e. cle unia
ma.neila. mais siin})]es, poi Gauss, em 1801. durei t.e o estudo de foillaas club.cita.ricas. Em
181:3 15, Catlchy, finalmente, piorou cine todo ntlnlelo é uma sollla. (le lrz números n2-zonais
e cuja clenlollst.taça.o foi ir)aediatanae)lte siinplificacla. pot Legeilclle. Conieçalam: assliii. a
sutgit' novas provas para o iefeiido teoienla e alguilaa.s extensões destes iesuitaclos.

O ca.prEmIo segul]]te co]]aeça coi]] a explicação (lo método apieselltado pelo lainclu
13tallnaegupta.. 110 século clezesset.e. pala. Tesoll:el a. e(lotação a= + b.y :: c. O método coilsist.e
en] divisões ill\ILHas cle a e ó, assilll (olllo ilo processo cle Eucli(les pa.ia. encotltlai o nlá.xilllo



138 ç) Lvgn.o Hist.ory of TheorU of NuTnbers

({ivisol coillunl deles. Unia. prova illais simples de clue a eclua.ção e soluvel, cluan(lo a e b
são Feia.uva.ment.e ptirnos, foi cta.da. poE Eulel eln 1760, obselvanclo (lue se cliviclii c -- a=z:

(# =0:].... .b 1) por b: obtêm-seos restos distintos 0,1..-. ,ó-- l narnesmaoiclem, cona

o lesto zero implicando na solução. Desde que o mesmo princípio fundamenta a prova. cla
generalização c]e Eu]el aP = ] (mod b) pa.ta /3 = @(b) do teorema de Feimat, torna-se simples
resolver esta e(luação, uma vez que é o mesmo que resolver a congiuêrJcia az = c lmo(/ 6)
- bastando, para isto, multiplicar ambos os membros por aP'i. Isto foi feito, em 1829,
pol Binet., Libti e Cauchy. Também se pode usar, para resolver esta equa.ção, o teorema
generalizado de Wilson, que afirma blue o produto de inteiros menores que, e relativamente
primos com, b é = :t] (/rzo(/ b). Em 1905, Lerch expressou a solução de az = 1 (7nod Z,)
como uma soma envolvendo a maior ftmção inteira.

Na. aritmética chinesa do século ptimeito, apareceu o problema. cle eitcontar-se um
número (lue possua restos 2, 3 e 2 quando divididos por 3, 5 e 7, respectivamente, com uma
regra levando à resposta 23 + 3 # 5 # 7n. O mesmo problema, surgido na aritmética grega
de Nicomachus. em torno cle 100 cl.CI., cona a resposta 23, tem essencialmente a. seguinte
solução (dada. por Bevericlge. Eulei e Cla.uss a.lguns séculos depois): para obter-se UTn núlllelo
z cine possua os lestos ri, r2, - . . , (]uando divididos por n&i) rrz2) , respectivamente, onde
mi, m2, . . . são relativamente primos dois a dois. deve-se encontrar números a], ú2, - , tais
que a{ = 1 lrno(/ mi) e clí = 0 llrzod =1, oncte m é o produto mim: . . . ; então tem-se blue

z:: air] +a27z+. . é uma resposta. -Já no século dezessete, o chinês Yih-hing estendeu esta
regra pala o caso en] que r7il, ?rz2; - são inteiros (luaiscluei: expressaílclo o mínimo múltiplo
comum cle nl],m2, como um produto m :: A&lÉz2 . . de favores relativamente piilnos
entre si e tais que ÉI, divide mí, encorltrou números ai,cv2, . . . tais blue cx{ = 1 (mo(/ iz{).

a{ = 0("''od =1; então tem-se clue = aiT'l +c*2r: +...;
Já. o problema cle encontrei o nomeio de soluções inteiras positivas de aa + by = c,

onde a, b, c são inteiros positivos foi estuclaclo poi Paoli, em 1780, pot Heimite. em 1855 58, e
por n'muitos outros. Entrei.cinto, sist.emas de ecluações do tipo =+y+z = m e a;t'+by+có-:: 'n.,
onde m, rl., a, b: c são inteiros positivos dados e as incógrlitas deverão ser inteiros positi\os, .já
haviam apateciclo em manuscritos chineses e aiá.bes, cine datam dos séculos sexto e décimo,
respectivamente, e roíam estendidos pa.ra sistemas com um número (lualcluer de equações
lineares, em um número clualquel cle incógnitas: com coeficientes inteiros positivos. Nestes
estudos, Dickson cit.a os mais importantes trabalhos em sistemas de equações liileaies ou
congluêTlcias: atlibuíc]os a Hegei j1858). H..].S. Smith (18:59. 1861, 187 tl, \'\;ebet ltsr2,
tS061, Fiobei)itis ltSÍS 79). 1<ionecl(ei (1886) e Steinitz (1896).

3Conltecido conho Teorema Clhinês do Resto: este p]oble]]]a Len] aplicação en] questões (lue en\;olvent os
calendários: por exemplo. pal'a encoiltral' o ano .L' (!o calendário .Juliano (luando o ciclo solar. o í=iclo lunar'
ou a Píescriç(io Ro/Fiar?a jciclo de cluiiize aLIas, tlsaclo no Império Ronlatlo pala calculam t.anãs cle .iulosl são
os nún[eios (lados / 1 : /'2. r-3, obt.én]-se ]jr]] numero (late [en] lestos ]'i : ]?: is (quando divic]iclos poí 28. 19 e 15

respect.ivan]' Ht.p sendo est.es o pei'íoclo (e]] anosl dos :i :los solar': luilai' e PI'esci'irão.
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Dicksoll finaliza este capítulo colei ullaa série cle teoieiilas /7?.ode?'r20s jexpiessão utili-
zada. poi eles. como, poi exenl])lo, o {.eolema cle h'liilkowski(de gra.nele il-npoltância pala. a
teoria cle núllleios algébiicosl (lue aflima. (lue, se ./'i , - - - , .f. são funções lineares honlogêneas
de zl, . - - .r. cona quaisquer coeílciei:ates leais cujo determinante é unitário, então pode-se
cteteiminar valores inteil'os não todos nulos pala =i , - . , =. tais que cada /;, tomada positiva,
não exceda. a unidade.

O terceiro capítulo deste volume aborda as partições, que têm aplicações importantes
em funções simétricas e invariantes algébricos. Dickson observa, que o pririleiro estudo foi
clesenvolviclo poi Euler, em 1741 , quando investigou os problemas de encontrar o número de
maneiras possíveis em que um número n (por exemplo 6) pode ser esclit.o como a soma de um
nomeio dado m(como 2) de partes ctistintas(6=5+1=4+2), e o número de maneiras rz é uma
sorna de m pares iguais, ou distintas (neste caso, 6=3+3 também é contada). Os números

.mlm+1}/2 .nl

em questão são os coeficientes cle z" nas expansões de -- respectivamente, em

séries de potências de z, onde

o )(1 - «:) (1 - «'")

Este tipo de fui:tção seiva pala enumeram todas as paitições cle um deter'minado tipo
e são chamadas /ttllções gerado?as. Euler fez uso delas pata desenvolvem seus estudos sobre
!)alt.ições, a.ssina como diversos outros autores, como Jacobi, Ferreis, Sylvester, Battaglini,
Blioschi, Vahlen e outros.

O quarto capítulo bata de triângulos nacionais, objeto de valias problemas estudados
nos capítulos seguintes. Aqui, Dickson observa que Diophantus sabia que se os lados de um
triângulo retàngulo são expressos poi números iaclonais, então eles são proporcionais a 2?nrz,
n?.2 -- n2, 7n2 + z2 e dlz-se que o triângulo tem seus lados /orrrzados a paríÍ7' de dois lzunlzeros

In e rz. Pythagoras e Plano já haviam dado casos especiais. Enfie os vários problemas sobre
triângulos retâllgulos nacionais, abordados por Diophantus, Viela, Bachet, Cliiald, Fei'mat,
Fienicle, De Billy, Ozanam, Eulet e citados neste trabalho, destacam-se: encontrar n (rz : 3)
t.iiângulos retângulos racionais de áreas iguais, ou dois cujas áreas têm um nles=o talo dado.
O capítulo seguinte também trata (te triângulos racionais, ]-rias aqueles cujos lados e áreas
são nacionais, e estende os estudos })ara quadriláteios nacionais blue tên) diagonal laciona.l.
Nestes estudos, Dickson cita que Eulei', (turaíJte o período 1773-1782, escreveu unia série cle
(lua.tro ai'tigos sol)le t.riãngulos. cujos lados e ineclianas sã.o todos la.ciollais. encluanto Bachet,
en] 1621, t.iaba]]]ou cona o caso e]]] (jue villa única mec]iana. é raciona.] ou um único ângulo
bissectol é nacional. Dickson Jlllaliza est.e capítulo caiu antigos sobre pliânlicies iacioilais.

/ bA X&&:) Vr q r VLaLVl=qá.aeltilos tl'leal'ais e t«iânattlos esf'éticos

Nos ca.])ítulos seguiJltes, Dickson passa a estuda.t uJn assunto cle grande interesse
desta teoria. (lue e a teplesetttaçào de ntliaieios como soilla. de /z (luaclJados: citando a. histói ia
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clo seu clesenvolvirnento. Dioplla.ntus já sabia como explessal o plodut.o cla. sorna. cle dois
cluacliaclos coirlo uma soma de dois quadrados cle dois modos:

l«' + b')(.: + d:) ' + («d :F bcl:

Embora soubesse que nenhum número da forma 4rz -- l é a soma de dois qua.dra-
clos, não conseguiu determinar condições para um número ser escrito como soma de dois
quadrados, fato que se deve a Girard (em 162SI e a Feimat dalguns anos mais tardei, que
afirmou que todo primo da forma 4n + l é uma soma de dois quadrados. Eulel empenhou-se
durante sete anos em demonstrar este teorema, apresentando uma prova completa, em 1749,
e, ainda, ptlblicou demonstrações mais simples e elegantes, em 1773 e em 1783. Já Legendre,
em 1798. e Gauss, em 180] , apresentaram uma expressão pala o número de iepresent.ações de
um inteiro como soma de dois (luaclraclos, encluanto clue Jacobl, em 1829, deduziu (a partir
de séiles irlflnitas para funções elípticas) e provou, aritineticamente, (jumto com Dirichlet,
em 1840) uma expressão mais elegante.

En) relê.ção a.o pioblenla elos três cluaclraclos, Diop1lan tus afiiitiou (lue nenhum número
cla foiilla 8rrz + 7 é a soma de tios cluadiados, o que foi provado por Descaites. Já Fermat
observou club nenhum número da forma 4"l8m + 71 pode sei escrito como soma de três qua
diacloss. Ih,muitos autores sucederam-se em estuclat o problema, como, por exemplo, Hurwitz
(lue, eni ] 907, obteve uma expressão simples para o nulnelo de soluções de /2 + y2 + z2 :: n2

.Já Diophantus usou soma. cle cluatio club.corados nacionais pala expressam os números 5.
13 e 30'. Por isso, Bachet e Fermat atribuem-lhe os pié-tecluisitos pata o teorema cine afirma
que lodo {7zZeãro posíííto é a sorria de q? alto gziadrados nfeáz'os. Este teorema despertou a
atenção de Eulei (dedicando-lhe cerca cle quarenta anos de estudos). que publicou, em 1751,
alguns fatos importantes acerca do assunto, incluindo sua fórmula que expressa o produto
cle duas somas de quatro cluaclrados como uma soma cle quatro quactraclos. A primeira
demonstração do teoien)a acima deve-se a Lagiange: em 17721 já no ano seguinte. Euler
apresentou uma prova mais simples e elegante clo que a de[,agrangel em 1801 , Gauss observou
cine o teoieirla segue do fato de que qualquer número blue tem resto 1, 2, .3 ou 6, (quando
dividido por 8: é a soma de três cluadra.closl em 1813, Cauchy mostrou blue clualcluer número
ímpar k é uma soma cle flua.tio quaclia.dos, cujas raízes algébricas são ímpares e estão ente-e

3É -- 2 -- ] e «4A;. Erra 1873, Réalis provou também blue todo número ,\f = 4rz + 2 é uma
soma cle quatro cluadlaclos. cuja soma de suas raízes algébricas é clualcluei um dos números

aFerrllat tarnbén] sabia como determinam o número de illaneiras possíveis e clifeietttes cine u íll dado número
ponte ser escrito {=oino soma cle dois quadrados

SDurante illtiit.os anos Euler t.ent.ou. em vão. pio\ar este teorema. Do itlesmo macio. Legendre também
1lã.o encontrou cienlonstla.ção para. todos os casos

bEnlbola não tenha apteseiltaclo condições pa.la (ltie lmi núineio possa sei escrito como soma cle cluatro
cluaclrados. ele obteve condições [leí:essáFias para I'ep]'espnLaÇão cle un] iitinlet'o conto soma cle dois ou tt'ês
clu áGIl'ací os
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0. 2, 4, - . . , 2AI, onde H2 é o paiol (]uacliado menor (]ue .Xr
cle 'l'oielli. (;!a.isher e Petr sobre o assunto.

Diclçson ainda cita alguns alt.egos

Nluit.os dos al'tiros n-mencionados llo oitavo capítulo provam a, existência de soluções
para a congiuência a z:2 + by2 + cz2 = 0 (n2.0d pl, onde a, b e c não são divisíveis pelo primo
;). O cotlespondente problema para o caso de n incógnitas é estudado no décimo capítulo.

No nono capítulo, Dickson dedica-se a artigos elenaentates que apresentam relações
entre quacliados, especialmente sobre n quadrados, cuja soma é um quadrado. Seguindo
uma sugestão cle Jacobi, Eisensteir} afirmou, em 1847, que o número de representações de
um número ímpar como uma soma de oito quadrados é igual a 16 vezes a soma dos cubos
dos seus divisores. Também apresentou, sem provar, fótnlulas (Jue expressam o número de
I'apresentações cle nz po1 5 ou 7 quacliados, como somas dos símbolos de Legendre-Jacobi de
resíduos (quadráticos nlódul0 7n. Já em 1860-65, Liouville apresentou vários teoremas sobre
representação por 10 e 12 quadrados (aparentemente deduzidos de séries de funções elípticas)
(lue foram provados e generalizados por Bela, em 1919, e tambén] foram demonstrados por
F[umbeit e Pedi, em 1907, usando funções teta. Em ]867, H.J.S. Smith apresentou resu]taclos
gei'ais sobre representações por 5 e 7 quadrados7. Vários estudos sobre representações ])or
cinco quaclraclos também foram desenvolvidos por Stieltjes, Heimite, Pepin e Flurwitz, assim
como Gegenbauei, Boulyguine, N/lotdell, Haidy e Ramanujan apieserltatam trabalhos sobre
repJcserltaÇão poi n (luaclrados.

O assunto desenvolvido no capítulo onze está illtiillameJate relacionado cona os tópicos
estudados no nono capítulo. Aqui, Dickson faz um resumo de dezoito artigos publicados por
Liouville, em 1858-65, nos quais apresenta resultados japarentemente obtidos a partir de
expansões de funções elípticas) que expressam muitas igual(jades entre somas de valores de
funções, quando seu argumento envolve os divisores elos dois (ou mais) números cuja soma
é dada. Dickson finaliza o capítulo citando artigos que, juntos, provam todas as fórmulas
(exceto uma apresentada rlo sexto antigo), além de provam alguns teoremas relacionados com
o tema

No capítulo doze, Dicksola cita mais de trezentos antigos que tratam da solução cla
e(luação a=z2 + bz + c = yZ (observando que Diophantus encontrou este tipo de equação enl,
pelo menos, (luaiellta. dos pioblenaas que esl;udou) e mostra como obter soluções raciona.is
(quando a ou c são quadrados ou cluando b = 0. Sabe-se cine, para er)contrai soluções inteiras
])ara esta. equaçã.o ((lue co]astitui un] pioblel-na. bem r)anis difícil do (lue encostar soluções
taciollais), o ]lirlclu Biahnlegtlpta, no século sétilaao, tentou foi11ecei lma método, sem muito

zl)iclçson observa cine est.e artigo não era conhecido dos membros da confissão (lue recomendou o grande
pi'ei'nio de ciências cle 1882, da .4ca.de)lha de Ciéllcias de Pal'is. pai'a a repl'esentar;ão por cinco quadraclos=
I'ttT-s llnper tuas ttnknotlin fo the lrtenlbers o/ the commtsslon {phose r'ecotltln.en(lalior} led tte Pares .4ca( cmy o/
)í:lí.H.{:cs lo ])I'ojlí)st Jol' lls (Ji'cltlct T)i'lt des sclences TltuLt\ein( tl(j\LeS fnl' 18Í$2 Ll\e sul}.]ect. of I'epi'esel\tatlol\ l)\J
) s qt!(Êl~es.
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sucesso. (]lle foi nlellloi es(.laleciclo pelo também llindu BLláscaia no século cloze8. Já Ferma.t
afintlou: enl 16.370: blue urlla. equação c]o tipo a'2 -- ,4y2 := ] : club recebeu o nome de equação
F'e//íízna, após sel est.uclada poi .John Pela, tei-n inúnleias soluções inteiras se J é um inteiro
positivo blue não seja um cluadtado e propôs, como um desafio, que os matemáticos ingleses
Lord Biounckei e .John \Vallis encontrassem uma solução para tal equação. Eles obtiveram
sucesso em seus estudos e forneceram um método para solucionar a ecluaçãoto; porém, não
provaram a existência de infinitas soluções. Este teorema é, na realidade, o mais simples e
primeiro dos casos conhecidos do teorema geral de Dirichlet, sobre a existência de unidades
em qualcluer corpo algébrico ou domínio e tem grande importância. no estudo da teoria de
formas qua(trágicas binárias. Além disso, o problema de encontrar todas as soluções racionais
de equações de segundo grau em duas variáveis reduz-se a achar as soluções de z2 -- Ay2 :: .Éi
pois seguem de uma de suas soluções e clãs soluções cle z2 -- .dy2 :: 1. Dickson finaliza
observando (lue os mais notáveis trabalhos sobre equações Pellianas se devem a Legendre,
Gauss, Dirichlet, Jacobi e Perott.

O capítulo treze bata de equações do segundo grau, incluindo azy + bz + cy + d = 0,
r2 azu + bz3/ + c3/2 = dz2 e az2 + bzy + cy2 = c/ e suas formas homogeneas
aXi + é)} 2 + cZ2 + c/.Yy + e.VZ + /yZ :: 0. Dickson observa (lue H.J.S. Sinith exibiu um

critério pala cletermiJla] suas soluções inteiras e blue Legegenclre, em 178.3, usou o método
de Lagrange supiacitaclo pala z' -- Ag/2 -; B, para provar o teorema club afirma: se dois
dos inteiros a, b: c não têrr ürli tutor comum e se nenhum deles é ít tlo otl dtuisíuel por uln
alta.atado: eTltir.o cl=z -t byz -} czz - q temi soou,iões inteiras r\ão tod s lll las se, e só se, --bc,

--a.c e ctb são resídu,os (J'tucLdl'éticos de u, b e c, respectiuarrtente, e CL, b e c nao possuo'm
todos o mesmo sárza/. Já. no capítulo catorze, são apresentados vários artigos elementares
sobre cluadiaclos en] progressões aritméticas ou geométricas, observando que, enquanto existe
uma fórmula. simples e geral para três quadiaclos, em progressão aritmética (conhecida por
Viela, Fermat e Frenicle), leão existem quatro cluaclrados distintos cine estão em progressão
ari tmética .

O capítulo dezessseis trata cla história de números congruentes, otlcle unl número k se
diz congruente se é !acional e se existe outro nacional T tal cine z2 + k e /2 -- h são (luadraclos
racionaisii. Este tópico dominou os manuscritos clo século décimo e alguns trabalhos do
século onze. Em 122.5, Pisano afirmou-i: mas nào provou completamente, (lue nenhum nomeio

8Os gregos jó haviam dado aproximações pata raízes quadradas blue podem sei inteipietadas como soluções
de a;t. + 1= y? para os casos a:= 2 ou a:: 3

9Em 1659: Fermat afia l ou possuir uma piava deste fato pelo méLoclo decrescent.e

ioEnl lí(55. Eulei exibiu este método cle uma inailelra mais simples: usando ft-a(;ões f)logressivas de v/.4.
mas nà.o provo\l a exlst.ência de inhnitas soluções. Este fato foi mostrado por Lagrange (lue: em 1769-70.
apiesent.ou 11111 método direLo cle etlcorttlai Loclas as soluções inteiras de .r= .,4y= = B e cle llnla e(lotação cle

grau rz: desnlvolverlclo suas raízes enl fraçóes progressivas
iiDiclçson observa (lue Diopl[arit[is .lá sabia blue .ü: + 1/2 = :2 ir)aplica en] : ü 2.].r/ = 1= ü :UI'. o cine torna

2;z::l/ t !] l ún eio conglttent.e
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congruente é unl (luaclia.do, o (iue implica. que a ater de una trio.ilgulo ietâ.llgulo iaciona.! nunca
é uln cluaclia.clo e (lue a. diferença de dois bi(luadiaclos não é uin (luacita(lo. Entre os mais
i[í[poitantes a.utotes cine estuda.]am números congruentes. l)ickson cita. Eulei, (.;enocclli,
\Voepcke, Collins e Lacas. Os capítulos dezessete e dezoito são dedicados a sistemas ou
equações cle dua.s funções (quadráticas e três ou mais ftmções quadráticas, respectivamente.

No capítulo clezenove. Dicksoll trata do problenaa de encolltrar tios inteiros #, y e
z tais que :2 + y2, T2 + z2 e y2 + z2 são todos quadrados perfeitos, o que é equivalente
a encontrar un] paialelepípeclo retangular, cujos vértices e diagonais das faces são valores
iacioiJaisi2 e foram estudados por Euler, Gill e Legendre, entre outros. Já o capítulo vinte
estuda soluções para z2 + 2 :: t3, na qual Euler mostrou que cada fato!' z ü v--2 deve sei o
cubo cle um número p+ qv''--2, onde p e q são inteiros, e Feimat afiillaou que a única solução

No capítulo vinte e un], Dickson desenvolve, soba'e as equações de Diophantus de
grau três jque expressam a diferença entre dois cubos racionais como uma soma cle dois
cubos racionais positivos). estudo citando cerca de quinhentos artigos. Este problema foi
estudado pot clivei'sos matemáticos, dentre os quais se destacam Vista, Girafa, Felmat.
Eulel, Legendle, Binet, Lagrange e Hermite. Já o capítulo seguinte, bata. das equações de
Diophantus de grau cluatro, onde Dickson menciona cerca cle (quatrocentos antigos. Este
assunto tambéna foi estudado pot Euler, Fermat e Lagrailge, assiir) como pol Leibiiiz, entre
ouvi'os

Dickson declara club o capítulo vinte e tios, blue trata das e(Jua.ções de l)iophantus
de grau maior que quatro, é o mais importante deste volume, pol relatei trabalhos que
oferecem métodos gerais pala se resolver equações diop/zanfínas, e observa que Laglarlge
mostrou como usei fiações progressivas para resolver / = c, quando ./ é uma. forma binária
cle grau qualquer'. Range e Maillet obtiveram condições para a existência cle infinitos ])ares
de soluções i[[tei[as de .f(z,y) = 0, onde / é un] polinõmio irredutível, com coeficielltes
inteiros. Thue pior'ou (lue, se Lr(z,y) é um polinõmio homogêrleo ilrectutível cle gta.u maior
que dois e com coeficientes inteiros e se c é uma constante dada, ei3tão U = c tem apenas
um número finito de pares de soluções inteiras. Maillet forneceu uma generalização para
polinâmios dão lloillogêneos U

Hilbel't e Hurwitz. rluln trabalho conjunto de 1890-91, provaianl que qual(quer
equação holllogêllea.. com coeficientes inteiros, clue representa uma curva de gera? s zelo pode
sel transformada. nullia. ecluação linear ou quadrático. Poincaié, em 190 1, mostrou o ille$nlo
iesult.ado e o est.el)dcu: cleteiniinaildo (luar(lo uma. calva. cle gerzüs unitário pode sei t.ians-
foin)acta. numa. cuix/a. (le Olclem /o.

O ca.plt.u]o seguillte tia.ta. c]e coíljuiltos de int.oitos com sorlla.s água.]s à soma de sua.s

1 2Diclíson observa (]ue se t.a.mbém aclescenLar a lli])ótese de a. diago11a! do sóli(lo sei lat:ioilal, este ploblenla
toi1lar-se-á. 111tii{,o lifíci! e aillcla ão } a\;ia sido resoix ido
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potências li)oi exeíll!)lo. a: b, c e a + b + c têm a mesma soma e a nlesllla sotTla cte (lua(tra.dos
cine a. + b. a -b c e b ]- c), a.ptesentaltclo setenta artigos sobre o assunto.

No ca.l)ítulo vinte e cinco, Dickson apresenta um exemplo típico da teoria cle números,
onde um teorema é mostrado facílnlente de modo empírico, mas oferece grande dificuldade
para se piorar matematicamente: \.varing, em 1770, anunciou (iue provou empiricamente,
mas fracassou na tentativa de demonstrar, matematicamente, blue iodo {rzíe/ro posÍfíuo á ?lma
somcl de no maxi.In,o 9 cubos positivos, umü soma de no málilno 19 btqza.drudos e, em gera,l,
zzma soma de zm núme7'0 /írrziZa(/o de m-é.sinas Falências. Este último fato foi mostrado
por Hilbert, em 1909: embota não tenha determinado o valor preciso do número N'. tal
blue todo inteiro positivo é uma soma de, no máximo, m-ésimas potências positivas. h/tais
tarde, Hardy e Littlewoocl mostraram, usando funções analíticas, blue A« $ (?n -- 2)2"'' + 5.
fornecendo 9 cubos; 21 biquaclla(los, 53 potências quintas etc. Dickson ainda observa cine,
em alguns trabalhos anteriores, foi provado cine todo número racional positivo é uma soma
de três cubos nacionais e uma soma de quatro cubos positivos racionais.

O capítulo fina.l deste volume fornece uma história condensada do último teorema de
Feimat: estuclanclo mais cle trezentos trabalhos sobre o assui)to. Dickson coi)siclela que este
teorema edil si não é de especial importância para a matemática, mas sua história o é, pois
ir)spiiou .[<ummel, na sua invenção dos números ideaisi3, que é um caos mais irnportaíltes
ramos cta ma.temática, moderna.
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Pub[icac[o em ]92=3. rlã.o é tão extenso cluailto os outros. No seu prefácio. Dic]çson
cleclala. (lue a leceptivi(tacle (los dois piiilleiios livros o encoraja.iatll a completar a. trilogia..
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com a(luele blue ele consicleia. ser o mais importante cla. série. No prillieiio capítulo, observa
c[ue Euler fol o ])liineiio a publica.i, elll 1761 e 1763. prova.s cle (]ue todo plinto cla rotina 6zz+l
pode ser representa.do poJ .t;z t 3É/2 e (lue todo piilno da forma 8?z + l po(le sel escrito colllo
:z:: + 2:y'. Ferlnat, em 1654, apresentou (sem l)rogai) estes e alguns outros teoremas. Em
1773, Laglange, a parti! de sua teoria geral cte redução e equivalência de formas quadráticas
binárias, provou vários destes resultados. Em 1798, col-n o auxílio das leis cle reciprocidade
para resíduos quadráticos, Legendre simplificou e estendeu os métodos de Lagrange (embota
sua. demonstração não estivesse completa). Em 1801, Gauss introduziu vários conceitos
novos e estendeu a teoria em várias direções. Em 1851, Hermite desenvolveu seu método
fundamental de redução corJtÍnua, que está intimamente relacionado à teoria geométrica
introduzida por Snaith, en] 1876 (cuja aplicação se encontra em funções medulares elípticas),
e simplificada por Huivç'itz, em 1894, por l<lein, em 1890 e 1896 e por Humbert, en] 1916 e
1917. Já el-n 1874, Selling a.presentou importantes métodos de redução, tanto para coimas
definidas quanto indefinidasl em 1880, Poincaré estendeu os métodos de representação dos
números a + bv'D por pontos e formas e, em 1881 e ]905, construiu invariantes aritméticas
tra.nsccndentais. l<ronecker, en] 1883, e StouH, em 1889, estudaram redução e e(luivalê1lcia
sob ti])os especiais cle substituições.

Já no segundo ca.pítulo, Dicl<son afirma, que C;auss, em Z)7lsq ivlsáZÍ072es ,4rÍÍA7netícíze,
[esol\;eu 4p :: Z2 + 27z12 en] terá os de números originados na teoria de raízes p ésimas da
tmic[ade, cona ;) = 3irl. + ] piirlio. Eni seus estudos de resíduos biquadiáticos e aplicando
a teoria de raízes cla unidade lc7:c/o 07nia). Gauss obteve os resíduos rllódulo p de T,y eln
z2 + y2:: p, onde p = 4É + lé ttm primo. Como unia aplicação cla ciclotomia, Jacobi obteve
cine se p :: 3rz + l é um primo, então 4p :: a2 + 27b21 e que se p :: 7rz + l é um primo, então
p = Z,2+7.\'f2. Já Stern aflimou(sem provar) que se p:: 6n+l= a2+27b2 é um primo, então
(n+ ll(n +2)...(2n) = --(27t + 1)(2« +2)-.(3vt)(ntod p). Clausen provou esta fórmula
e obteve que o sinal cotreto é negativo se p = 7(mzod 12) e positivo para p = 1(nzod 12).
Usando os sínabolos inttocluzidos poi Jacobi em sua teoria, Cauchy obteve teorema para o
caso em (lue A é um int.eito = 3(77zod 4) não di-«isíve] por uin quadrac]o, p = Z\rz + ] é um

primo ímpa.r e a e b percorrem os inteiros merlores cine Z\ e primos com Z\ pata os duais

ies])ectivanlente. Bachmann mostrou o teorema de Cauc1ly pala o caso em A é primo e
Pepln provou, po] ciclotomia, (lue se p = 3w + l é ur]] primo, então 'lp = .r2 + 3y2. .Já
Oltia.]llai'e afia'mou (lue todo plinto 7) := 8i7z + 3 pode ser escllto na forma it2 + 21/i, onde
.l: = ü2:'"úllr21(77zo(/ ])l, com tZ;(in) = (??z + 1) . . (2?71)/(7nl); todo ptinlo p = 617z + l pode
sei escuto como r2 + 3y2, com r = t2":'lülr?z)] e (]ue todo primo p = 14n2 + l ])ode ser

rtpi'esei]tado poi .t: + 7y'; (on]

.:. = :E2'": ' }ÜÇli.ltly:Çlrd 1 «. ../ pl.

ba
- +] l} }A A
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DiclçsoJI finaliza. este ca.l)it.ulo apresentallclo s,átios outros iesultaclos acerca cla ieple-
sentação cle primos.

O capítulo segtlinte é cle(ficado ao estudo cle conlposiçào de foinlas cluaclráticas
binárias, começando pela composição cle dua.s coimas em duas variáveis /lz, y) . /'(z', y') =
F'(X, y), onde X e y são funções bilineaies de #, y e #', y'. Gauss foi o primeiro a. estudar o
assunto, mas suas provas exigiam longos cálculos. A fim de simplifica.i este trabalho algébrico,
Dirichlet e Dedekind substit.uílam as forma.s a serem compostas por formas equivalentes. O
hindu Brahmegupta e Eulet usaram a composição

(«' . 3/ ')( « '' .p''l .x'' - .r', x :r: .pv', y

para encontram soluções inteiras pala ee2 + 1 :: q2. Gauss estudou o problema cle transfoTmai
a, íbrma

f' = ,{X2 + 2Z?Xy + C'y2 (c.l)

lc.2)

rlo produto cle crua.s íoilllas

j - ax': -+ 2bxly + cby' . J' - a'='': -+'2b'='IJ' -'- dlJ''

atra.vés cle substituições lineares

X -- p== + í)'='y' -\- P' IJ= '\' P''''yay'. \' -. q=x' -\- q'='y' -+ ([''y=' -t q'''U'y'. (C.3)

cujos oito coeâcientes; assim como os de /?, ./, e ./', são tontos inteiros. Graves provou blue
se pode expressar o produto das fonnas ./i/2./2 por /:i, onde ./a := az2 + briy{ + cylz. Já
Ai ndt observou que, pala encontiai bacias as formas r'' passíveis de serena transformadas no
produto de duas formas dadas / e ./', dada uma forma r' composta de ./ e ./', é necessário
apenas encontrar todas as formas r'' que contêm F' propiian)ente. Bazin obteve con(tições
necessárias para que a forma IC.i ) seja transformada no piocluto elas formas (CI.2) através das
substituições (C.3). Snlith definiu composição de n formas e provou que se F' é a composta
de Ó,./\. ,./. e @ é a composta de .ri e ./:z, e1ltão/? é a composta cle /i,... ,./.. Dickson
firlaliza este capítulo corri vál ios resultados acerca cle conlposlçà;o de folrlla.s (luaclrá.ricas.

No (1uaito capítulo. Dicl<son separa classes cle formas (lttaclráticas enl oiclens e gerir/.s,
a.tias'és cle seus valores cle celta.s invariantes aritméticas. obtendo se conlposjção cle oiclens
e cle gerz2zs lse coiil])uselLlios (lualcluel forilla cle Lula cletelnlinada oiclem Iger2?ésl coli] uma
de outra oidenl Ige zi/«sl. senlple obtemos lmla íolllla. de unia única terceira Olclern Ige12zl.s)).
:À(lui. Dic]<soll faz uill ])leve estudo destas coEJlposjções. No (ul'to capítulo seguinte. ])ickson
a boiar deter il i tlzulLes .
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O longo sexto capítulo, escrito por G.}l. Ctesse j1871-??), é dedicado ao est.uclo de
classes cle formas cluadláticas binárias com coeficientes inteiros, cujos pi'inaeiios tl,a,balllos
ienaetena a Clauss. Esl,e estabeleceu unia relação ente-e o núnlel'o b de cla.sses pioprialnente
prinaitivas cle dete[n[inante r[egativo --Z) e o ]]úmeio de representações próprias de D como
soma de três quadra.dos. Através do estudo de equações modulaies elípticas, Ktoneckel
deduziu fórnaulas recorrentes para o núl-mero de classes. Expandindo os coeficientes en]
celtas funções periódicas, permite obteve várias relações do mesmo tipo, cujo método foi
estendido por Petr. Já Humbert deduziu todas as Feia.ções cle Kronecker e apresentou ouvias
do mesmo tipo. Seguindo sugestões de Dedekind, em seus estudos de classes de ideais de
corpos quadráticos de discrinaiilante D, Kroneckei escolheu a forma representativa az2 +
bzy + cy', com b podendo ser par ou ímpar, e considerou como primitivas apenas as formas
cujos coeficientes não têm divisor comum. Kronecker simplificou, então, os resultados de
l)i['ichlet e estabeleceu uma relação en] Lenhos de funções teta elípticas entre o ntlmero de
classes de dois discriminantes. Clom o auxílio de resíduos quadráticos, Lerch e outros autores
reduziram os cálculos do número de classes.

No sétimo capítulo. Dickson ainda estucta formas quadiática.s binárias, mas agora
aquelas cujos coeficientes são complexos inteiiosla, observando que Dirichlet considerou for-
rlaas do tipo (a, b, c) = az2 + 2bzy + cy2, comi a, b e c complexos inteiros, cujo determinante
D :: b2 -- ac não é o quadrado cle um complexo inteiro e estudou folhas equivalentesls
Snlith definiu caracteres e gentes de rotinas (cz, b, cl com coeficientes complexos inteiros -- a
menos de pe(luenas alterações, a teoria de composição cle formas dada por Gangs (tl'a.ta.da
ilo teiceiio capítulo deste volumes aplica-se a formas complexas. ivlinnigerode estendeu a
definição e as propriedades de caracteres e a distribuição de classes em gen s (dada por Di-
richlet e estudada rJO quarto capítulos para formas ./' = (a, b, c) com coeficientes complexos.
Bianchi estendeu esta teoria a vários corpos quadráticos it-nagirláiios. Já Reine trabalhou
com formas quacliáticas binárias, cujos coeficientes são polinõmios em uma variável. \,áiios
outros autores estudaram este tópico, dentre os qua.is destacam-se h/lathews, \Vestem'n, Fricke.
1<1ein e Flurwitz. No capítulo seguinte, Dickson realiza um breve estudo acerca do número
de classes de formas quadráticas binárias com coeficientes complexos inteiros.

O nono capítulo é dedicado às formas (luadrát.ices en] tios variáveis. Dicksoll co-
menta que Gauss fez um estudo pielinlinar destas formas como uma mera digressão cle suas
pesquisas sobre formas em dita.s variáveis, cona o propósito de detelniinai o nomeio excito
c[o gel tl.s destas. Seebet fo] o plimeil'o a optei desigua]dades en\-olvet)do os coeficierJtes de
unia. fotnia. cúl)ica positiva P, lilás seus métodos e pro\'as fiam nauit.o complica.dos- Ga.uss,

i4[)izenlos (lue (/ + c; é un] canil)mexo iilt.eito se c e (/ são inteiros.
irAI)ligando a la: ó: r) u]]]a t.iansroima.çào linear cona coeficient.es cml plenos inr.elmos de det.erjninailte (.

obt.éi ] se ijma foinla la.': b'.c') de clet.ei'illinailt.e D' = Dc2 e, neste caso, diz se (lue a forma la',Z)':c') está
contida eil] la.ó: cl. Se va.le a inclusão (oilt.pária: ent.ão D' =:LD e ( =:LI ou f =:Lz. Se D' = +D. de modo
(lup ( := 41, (liz se blue as duas folll)a.s sào r7tntla/e7técs.
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ila sua. revisão clo lítio de Seebei; deu unia representa.ção geometiica simples clãs formas .f)
DitichLet trocou o cálculo cle Seebel por intuição geolllétrica, definindo um pala.lelepípeclo
coJiesponctente a cada folnla r'. No 1nesllao a.lto: e nos seguintes também, }lenl-Lide apresentou
teorias aritméticas de redução de formas quadrático.s en] n variáveis -- tanto definidas como
indefinidas. Neste meio-tempo, Eisenstein iniciou seus estudos acerca cle Perus e número de
classses destas formas e teve pes(luÍsas continLladas por Smith, Meyer, h/lordell e Humbett.
Já Selling introduziu um novo método de redução, blue foi simplificado poi Charve, Poincaié
e Got. Dickson a.inda cita que

'a mais completa e=1)osição cia teor'ia ctritméticct de Jo,lhas quüdrüticüs em
três ou 'fria-ts uuriáueis está em Arithmetik der Q'acEdI'atischen, de 1898, de Bach-
mann.''

No décimo capítulo, Dickson estuda formas quadráticas, em quatro variáveis, en-
cluanto que o capítulo seguinte trata das formas quadráticas em 7z variáveis. Aqui se estudam
métodos cle redução de formas qua.dráticas, ecluivalência entre formas, número cle classes,
transformações nelas mesmas, caracteres, Penas; transformações racionais e representação
cle inteiros ou formas quadráticas por outras forma.s cluaclráticas. Entre os autores cine pes-
cluisaiam acerca do assunto, destacam-se Eisenstein; Jacobi. permite, Lebesgue, Slnith e
h,lliíl kowski .

Nos capítulos doze e t.reze, Dickson estuda formas cúbicas, erll duas, tios ou mais
variáveis, respectivamente, sob a perspectiva cle autores como Eisenstein, Heimite, Cayley,
Pepin, Mathews. Delauna):, Nleyer e outros. Já o capítulo cluatoize trata formas de grau
maloi ou igual a quatro, iepoitando importantes trabalhos cle Eisenstein, Lipschitz, Poincaié,
Nlinkowski e permite apara formas decomponíveis).

Nos capítulos cluirlze e clezesseis, Dickson estuda formas Hermetianas bináriast6 e
folnlas llenlletiallas enl z} vai dáveis e suas conjugadas, respectivamente. No bre\e capítulo
clezessete, trata de matrizes de formas bilineares e de substituições lineares. citando os tu-
ba!hos de Helmite, Smitll: I':rorlecker, Frobenius: Stieltjes e outros.

O capítulo dezoito lc]ue também é bastante culto) é dedicado às ie])resentações
analíticas cle substituições pol polinõmios mócluio p. .àclui, Dickson cita os estudos cle Hei-
nlite, Betti, À,lathieu, Poligllac. Lloycl Tannei e dele próprio. .Já no capítulo flnai. bata de
covaiiant.es e invariantes il)oclulares. segundo suas próprias pescluisas e (le h/lc.Atee. Hutwitz.

iÕConsidete a folha jestudacla por Hetmit.el

/I't-: 'tl; t'o : t&o) :4t o + Bt; !o + Bc l-o'tz + C't/tlo

on(le .4 e C' são i-eats: B e Bo sà.o imaginários con.Itlgaclos p 1:0 e ilo são os . on.jugaclos clp ti e u, resp''ctivanlent.e
.4 1'oi'Jna J' é cilaillacia Jorna F/e7 11icf?cí12a
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Sandeison, (;leinl e Hla.zlettl e de teduçã.o cle foltlaas lllodulales aos tipos canónicos, seguiu(lo
o ti aballlo (le Joidaii, Séguier, Wilson e dele mesmo.

Assina como nos outros volulíles. Dicl<son finaliza. este livro cona um índice cle autor.es
nele contido e uma lista de sínabolos, usados ao longo dos capítulos.

C.3.1 líndice do Terceiro Volume
TABLE OFCONTENTS

Chapter Pane
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