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Resumo

Visando mostrar o mistério que cerca um dos maiores lemas e mais importântes, na área

matemática e na área da fiśıca, será contado aqui a história do por que do nome Lema

de Zorn e como surgiu tal nome.

Introdução

Uma Carta abalou o mundo matemático, e dizia o seguinte: ”O Lema de Zorn não tem o

nome do seu verdadeiro autor”. A partir dai, muitos estudiosos como, Sappers, Semadeni,

Fraenkel e Bar-Hillel, começaram a tentar encontrar respostas, vest́ıgios, rastro ou simples

algo que explicasse tal carta.

Sappers em 1960 encontrou uma forma de linhagem de estudos de que vários autores

já haviam trabalhado com o suposto Lema de Zorn, e alguns autores faziam as vezes

referência a resultados de outros autores para elaborar definições, ou reformular. Sappers

encontrou vest́ıgios do Prinćınpio maximal em trabalhos e estudos de vários estudiosos,

onde alguns autores já haviam ultrapassado Zorn.

Variação de Prinćıpios maximais

Surgiram algumas definições a supostos prinćıpios maximais, e passaram a chamar com

nomes espećıficos com por exemplo M1(Maximal 1). F.Hausdorff foi o primeiro a estudar

os casos maximais, e S.bochner fez um artigo sobre superf́ıcies de Riemann, que foi

Chamado por Rubin e Rubin de M1,e estudado por Hausdorff que diz :

M1:Se R é uma relação transitiva em um conjunto não-vazio, que definimos de X e

se todo subconjunto de X é linearmente ordenado por R e tem uma parte superior de R

ligado a esse subconjunto, então há uma relação R maximal em um elemento de X.

Rubin e Rubin diferenciou vários principios maximais, e formulou M3 e M4. M3 é o

que se aproxima mais do Lema de Zorn de Hoje, é equivalente a M1 e M4, e na época,
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M1 era tratado como o Prinćıpio de Zorn, M3 e M4 são definidos da seguinte forma por

Rubin e Rubin.

M3: Se todas as classes não vazias, é um subconjunto de um não vazio X, então X

tem em sua união um elemento dele próprio, em seguida X tem um elemento máximo.

M4: Se cada classe bem-ordenada, é um subconjunto de um não vazio X, então X

tem em sua união um elemento dele mesmo, logo X tem um elemento máximo.

M3 é provado por alguns autores, Zorn percebeu que o prinćıpio maximal decorria

do Axioma de escolha ou teorema de boa ordem, mas Rubin e Rubin demonstrou que

o prinćıpio do máximo implicava no axioma de escolha, e no Teorema de Boa-Ordem,e

não quis publicar, mas Zorn foi quem aplicou na algebra o prinćıpo maximal. E M4

já apareciam em um teorema topologico de 1910, e sua demonstração foi baseada no

teorema de boa ordem por alguns aurtores como: Janiszewski,Mazurkiewicz,Brouwer

e Kuratowski. Hausdorff formulou, provou e estendeu, a conclusão de Rubin e Rubin

chamando de M5 e M6, que dizem :

M6: Para cada conjunto X, existe um subconjunto maximal.

M5:Se R é uma relação transitiva em X, então existe um subconjunto maximal, com

X ordenado por R.

Por que Lema de Zorn

Zorn formulou duas definições, que são:

Definição 0.1 Um conjunto B = {B} de conjuntos B é chamado uma cadeia, se para

cada dois conjuntos B1, B2, tal que B1 ⊃ B2 ou B2 ⊃ B1.

Definição 0.2 Um conjunto A de conjuntos A está a ser dito fechado,se contiver a união

Σ{B} de cada cadeia B contido em A. Então, o nosso prinćıpio maximal é expressado

no seguinte formato(PM).

Em um sistema fechado, o conjunto A de conjuntos A existe pelo menos um, A∗ que

é o maximal,e não está contido em nenhum subconjunto A.

Boubaki formulou o Lema Fundamental afim de discutir sobre o teorema de zorn, o

”Lema de Zorn ”surgiu de uma fusão entre o ”Teorema de Zorn ”e”Lema Fundamental”,

de Bourbaki :
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”Seja E um conjunto ordenado indutivo, e F uma aplicação E de em E, tal que,

para todo x pertence a E, temos que f(x) ≥ x, logo existe ao menos um elemento x

pertencente a E tal Que f(x) = x.”

Max Zorn, era Professor de uma universidade de Indiana,e fez um trabalho sobre o

prinćıpio do máximo em torno de 1933, como ”Principio trabalho ”de caso em álgebra,

Zorn só percebeu o conteúdo de Hausdorff em 1976.Zorn chegou na América em 1934,

e teve uma conversa com ele, e ele disse: ”que usou o prinćınpio maximal”,ele ouviu

primeiro dele as palavras ”Lema de Zorn ”. Em outubro de 1934, quando se apresentou

para sociedade matemática america, Lefschetz lhe disse que para publicar os resultados,

sendo assim zorn,percebeu que um certo resultado se deu a Boubaki. Zorn apenas aceitou

a terminologia ”Lema de Zorn”,mas foi Airtin no entanto, que percebeu que o Prinćıpio

Maximal implicava no axioma de escolha,tendo em vista Zorn da citação de Lefschetz,

usando as palavras ”Lema de Zorn ”pareceu-lhe quase certo que o nome veio de Princeton

com Lefschetz.

Conclusão

A matemática tem mistérios inimaginaveis, alguns teorema ou lemas levam os nomes

de seus supostos autores, mas o que não sabemos é que nem todos tem o nome de seu

verdadeiro autor, veja por exemplo, o teorema de Pitágoras, muitos acreditam não ter

sido Pitágoras que eleborou tal resultado, e aqui temos o Lema de Zorn, que é uma lema

importante na área matemática, ao longo da história surgiu uma grande dúvida do por

que o nome LEMA DE ZORN. Houve várias contribuições de vários autores e que o

nome Lema de Zorn se deu através de uma apresentação em Nova Iorque e lá Lefschetz

começou a chamar o resultado de LEMA DE ZORN e assim se deu o nome, apesar de

vários autores contribuirem para o resultado.
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