O desenvolvimento dos números complexos
Antes de tomar o caminho principal do desenvolvimento das estruturas
algébricas, seguiremos brevemente o caminho paralelo e concorrente do sistema dos
números complexos e veremos como um alimentou o outro. A incapacidade de Viète
para aceitar os números negativos (para não mencionar os imaginários) impediu-o de
obter a generalidade que buscava (e em parte abarcava) para dar, por exemplo, as
relações entre coeficientes e raízes de uma equação polinomial.
Cardano, também, teria feito mais progressos se os números imaginários não o
embaraçassem tanto; contudo ele teve a curiosidade e a coragem intelectual de
investigar o problema “divida 10 em duas partes tais que o produto de uma pela outra
seja 40”, ainda que o considerasse “manifestamente impossível”. Incapaz de refrear sua
curiosidade, ele corajosamente proclamou “Não obstante operaremos”, e obteve as duas
soluções 5 + −15 e 5 − −15 (como se escreveria hoje). Verificou as respostas
mostrando
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“verdadeiramente sofisticadas” e concluindo (que lástima!) que continuar trabalhando
com esses números envolveria qualquer um numa “aritmética tão sutil quanto inútil”.
[Sejam x e 10-x essas partes, então temos a equação quadrática x(10-x) = 40, ou seja, x2
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Somos tentados a dizer que a operação foi um sucesso mas o paciente morreu!
Contudo é verdade que Cardano estava à frente de seu tempo.
Foi Albert Girard (1629) que enfocou números negativos e números imaginários
com grande ousadia. Ele usava números negativos para resolver problemas geométricos
e sugeriu que, aceitando também números imaginários como raízes, seria possível
afirmar que uma equação admite tantas raízes quanto é seu grau. Enunciou também as
relações entre coeficientes e raízes de uma equação polinomial e sugeriu que as raízes
imaginárias são úteis por tornar essas relações gerais. Por exemplo, para a equação
x4 -4x + 3 = 0
ele deu as raízes 1, 1, −1 + −2 e −1 − −2 (usamos aqui notação moderna).
A representação geométrica dos números negativos por René Descartes (1637)
ajudou a torná-los mais aceitáveis; e em 1659 Johann Hudde deu um passou
significativo ao usar uma letra numa fórmula para indicar qualquer número real,
positivo ou negativo.
Os números imaginários foram usados com pleno sucesso por Leonhard Euler no século
XVIII; deve-se a ele a fórmula eiπ = −1 . Para muito matemáticos isso parecia alta magia
– mas funcionava. Todavia os números imaginários obtiveram aceitação mais ampla
após se chegar à sua representação geométrica, primeiro com Caspar Wessel (1797),
depois com Jean Robert Argand (1806) e a seguir com Carl Friedrich Gauss, que já
tinha obtido em 1811, descrita numa carta a F. W. Bessel. Outra definição, puramente
aritmética, de número complexo a + bi como um par ordenado (a,b) de números reais

sujeita às regras normais de combinar esses pares foi dada por Willian Roan Hamilton
em 1837. Hoje aceitamos os números complexos prontamente, mas Gauss teve ocasião
de observar que “verdadeira metafísica de −1 ” é difícil. Seus resultados e sua
reputação determinaram a aceitação dos números complexos.
A esse propósito é interessante notar Gottfried Wilhelm von Leibniz (1702), que,
talvez, devido à sua tendência filosófica, falava do número imaginário como “aquela
maravilhosa criatura de um mundo ideal, quase um anfíbio entre coisas que são e coisas
que não são”.
Devem-se a Descartes (1637) os termos “real” e “imaginário”, e Euler (1777)
introduziu a letra i para −1 . Augustin Louis Cauchy (1821) contribuiu com os termos
“conjugado” e “módulo” e Gauss (1831) introduziu o termo “complexo”.
Os fundamentos da moderna formulação estrutural da álgebra, iniciados por
Viète, esperaram cerca de dois séculos para que Niels Henrik Abel (1824) e
especialmente Évariste Galois (1831) introduzisse a idéia de grupo, nas demonstrações
que realizaram, independentemente, de que uma equação polinomial de grau maior do
quatro não admite uma solução algébrica genérica. Quando dizemos que equação
quadrática ax2 + bx + c = 0 (equação polinomial de grau 2) tem uma solução algébrica
geral, isso significa que cada uma das duas raízes se expressa em termos de um números
finitos de adições, subtrações, multiplicações, divisões e extrações de raízes, efetuadas
sobre os coeficientes a, b e c. Assim, as duas raízes são

−b + b 2 − 4ac
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e

−b − b 2 − 4ac
. De maneira algo semelhante, as três raízes da equação cúbica
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ax3 + bx2 + cx + d = 0
podem ser expressas em termos dos coeficientes a, b, c e d. Também uma equação
quártica está sujeita ao mesmo tipo de tratamento. Contudo, quando o grau da equação
polinomial do que quatro, nenhuma solução algébrica geral é possível.
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