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Pela primeira vez, desde sua criação em 2011, 
tive a honra de participar de um Encontro do Hotel 
de Hilbert, evento que anualmente seleciona por 
critérios de mérito cerca de 200 jovens do Programa 
de Iniciação Científica (PIC) da OBMEP – Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e os 
reúne por uma semana em um hotel onde todos 
se divertem ensinando e aprendendo Matemática. 
Seria supérfluo estender-me aqui para falar de 
minha alegria ao ver aquela garotada tipicamente 
brasileira, de todas as cores, tamanhos e sotaques, 
vinda de todos os recantos desse imenso Brasil, 
ou para aplaudir o trabalho dos idealizadores e 
coordenadores dos Encontros, ou para destacar a 
grandeza e a importância do que está sendo feito. O 
que desejo é apenas reparar uma falha que cometi em 
minha apresentação sobre os Grandes Momentos da 
História da Matemática: tendo que comprimir em 
pouco mais de 3 horas quatro milênios de evolução da 
Rainha das Ciências, de Hilbert só pude mostrar um 
retrato e dizer que ele foi um dos maiores gênios das 
Ciências Exatas do século XX. Mas sua vida, tão cheia 
de lições para todos nós em qualquer tempo, merece 
ser conhecida em seus episódios mais importantes.

David Hilbert nasceu em Wehlau, localidade pró-
xima à cidade de Königsberg, na antiga Prússia, em 

Uniformizar as curvas analíticas através de funções 
automorfas

Classificar as formas quadráticas a coeficiente nos 
anéis algébricos inteiros

Desenvolver um método geral de resolução no 
cálculo de variações

Demonstrar a impossibilidade de resolver equações 
de sétimo grau através de funções de somente 

duas variáveis

Provar o caráter finito de certos sistemas comple-
tos de funções

Desenvolver bases sólidas para o cálculo enumera-
tivo de Schubert

Demonstrar que uma função racional positiva pode 
ser escrita sob a forma de soma de quadrados de 

funções racionais
Construir um espaço euclidiano com poliedros con-

gruentes. Qual a maneira mais densa de se empa-
cotarem esferas?

Todos os problemas variacionais com certas condi-
ções de contorno têm solução?

Provar que o cálculo de variações é sempre neces-
sariamente analítico

Transformar toda a Física em axiomas

David Hilbert nasceu em 1862, em Wehlau, e faleceu 

em 1943, em Göttingen, Alemanha.
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