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Resumo:
Em 1869, o matemático Sophus Lie, a partir do conceito no qual uma equação

algébrica pode ser resolvida por radicais apenas se tiver os tipos certos de simetria,
tentou arquitetar uma ideia análoga onde uma equação diferencial poderia ser resol-
vida por métodos clássicos apenas quando a equação permanece inalterada para uma
famı́lia de transformações contı́nuas.

Essa tentativa de introduzir uma teoria de Galois para equações diferenciais levou
Lie a apresentar uma das ideias mais importantes da matemática moderna, a ideia de
um grupo de transformações contı́nuas. Conhecido atualmente como grupo de Lie.

A teoria dos grupos de Lie é o objeto de estudo do nosso trabalho, objeto esse
que faz parte de uma interseção entre duas áreas fundamentais da Matemática, a
Geometria e a Álgebra, pois temos a estrutura de um grupo conectada com a estrutura
de variedade diferenciável, trazendo diferenciabilidade às operações do grupo.

O espaço tangente a um grupo de Lie na identidade admite uma estrutura algébrica
muito especial, a saber, a estrutura de álgebra de Lie. Um dos principais objetivos da
teoria é entender as relações entre um grupo e sua álgebra de Lie.

Nesse estudo daremos grande importância às propriedades topológicas e algébricas
associadas aos grupos, como dimensão, conexidade, compacidade e comutatividade
no grupo, pois elas são as ferramentas que nos permitem cumprir o objetivo do nosso
trabalho, classificar e identificar as variedades e seus espaços tangentes, nesse caso,
os grupos de Lie e sua álgebras correspondentes.
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