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RESUMO 

Através do estudo da álgebra, da geometria, mais especificamente do desenho geométrico e dos 

problemas clássicos da geometria, este trabalho tem como objetivo produzir material auxiliar 

que poderá ser usado pelo professor de matemática no ensino da álgebra através da geometria. 

A originalidade deste trabalho deve-se ao fato do material produzido ser feito em tela formando 

um quadro que conterá a interpretação geométrica de um ente matemático como o somatório. 

Espera-se que, com o material, o professor seja capaz de abordar os principais aspectos da 

construção para que o aluno tenha uma visão tanto algébrica quanto geométrica do conteúdo 

estudado.  
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Abstract 

Through the study of algebra, geometry, specifically the geometric design and classical 

geometric problems, this paper aims to produce additional material that may be used by the 

math teacher in the teaching of algebra through geometry. The originality of this work due to 

the fact that the produced material is made on canvas, forming a painting that contains the 

geometric interpretation of a mathematical entity as the sum. It is expected that, with the 

material, the teacher will be able to address the key aspects of the construction, so that the 

student has a vision both algebraic and geometry regarding the studied content. 
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INTRODUÇÃO 

Através do estudo da geometria como o desenho geométrico e os problemas clássicos da 

geometria, estabelecer relação de problemas algébricos interpretados através da geometria, 

como a impossibilidade de algumas construções geométricas serem demonstradas por meio 

algébrico.  

Através da relação entre a geometria e a álgebra, produzir pinturas de interpretações 

geométricas que facilitem o aprendizado de um aluno. O material confeccionado tem o objetivo 

de auxiliar o professor de matemática que ensina álgebra através da geometria. 

Como a arte matemática é um tema incomum no brasil sendo este trabalho um dos 

pioneiros na arte matemática, isso dificulta a origem de fontes bibliográficas na área, o que 

gerou o seguinte problema: A arte matemática está ligada a geometria ou a álgebra?  

Espera-se que a resposta para essa pergunta seja que a arte matemática esteja ligada a 

ambos devido a relação que pode ser feita entre as interpretações geométricas de alguns 

problemas algébricos. 

Através da análise dos problemas clássicos da geometria antiga, que tem provas bastante 

esclarecedoras de forma algébrica, encontrar um meio de fazer arte através da álgebra.  

O trabalho será organizado em forma de capítulos, contendo um total de cinco capítulos 

onde o capítulo um abordará o contexto histórico por trás da arte, álgebra e geometria. O 

capítulo dois abordara a álgebra das construções apenas por régua e compasso e sobre os 

problemas clássicos da geometria. O capítulo três abordara os mesmos problemas do capítulo 

dois, mas com uma visão geométrica dos problemas quanto a solução. O capítulo quatro 

procurará unir a álgebra e a geometria através da arte matemática utilizando figuras do capítulo 

três afim de produzir telas de pinturas. Neste capítulo será explanado todo o processo de 

construção dos quadros. No capitulo cinco conterá a conclusão e trabalho futuros e em seguida 

a revisão bibliográfica. 
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CAPÍTULO I 

 

Um Pouco de História 

1.0  Introdução 

Neste primeiro capítulo, abordaremos fatos históricos da arte, da geometria e da álgebra, 

bem como a trajetória de alguns matemáticos e suas contribuições. 

1.1 Um Pouco de História 

 Desde o início dos tempos, a arte e a matemática estão presentes na evolução humana. 

No paleolítico superior ou idade da pedra lascada, o homem de cro-magnon, o mais antigo 

espécime de homo sapiens e mais desenvolvido que o homem de neandertal, utilizava de 

pigmentos, em sua maioria de cor amarela e vermelha, para retratar batalhas ou acontecimentos 

cotidianos através da arte. 

  Devido ao desenvolvimento de armas pontiagudas feitas de madeira, como lanças, ou 

outros materiais feitos de pedra, teve início o que ficou conhecido como gravura rupestre; 

imagens gravadas através de incisões na própria rocha.  
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 No início da era neolítica ou período da pedra polida o homem torna-se mais sedentário, 

pois passou a domesticar animais. A necessidade de quantificar gado fez com que o homem do 

período neolítico utiliza-se a gravura rupestre para contar. Registros históricos, em forma de 

incisões de pequenas retas paralelas umas às outras, foram retratadas pelo homo sapiens e 

encontradas em diversas partes do planeta por antropólogos, retratando uma forma primitiva de 

contar. 

 Nas gravuras e pigmentos podemos observar o uso de uma forma primitiva de 

geometria: pontos, linhas, linhas retas e outras formas geométricas.  

 

 

Fig. 1.1: Pintura Rupestre. 

 

Na sua maioria, a arte realizada no período neolítico era de cunho religioso, podemos 

destacar as estruturas megalíticas; blocos de pedras monumentais organizados de forma 

vertical, pequenos objetos de artesanato feitos em pedra, em ossos de animais ou até mesmo em 

argila. 

 No início da era do cobre, começam a surgir as grandes civilizações, com uma cultura 

mais densa, uma arte e uma matemática mais evoluídas. Na Mesopotâmia a arte desses povos 

expressava quase que exclusivamente a religião e o poder dos governantes. Estatuetas de olhos 

circulares, cilindros entalhados com pictogramas são exemplos da arte deste período.  

 Na era do bronze, surge uma das maiores civilizações do mundo antigo, o Egito, berço 

da geometria.  

 O faraó determinou a um grupo de pessoas letradas a função de medir a área de 

agricultores após as cheias do Nilo. Essas pessoas ficaram conhecidas como agrimensores ou 

estiradores de corda, que foram retratados em diversas pinturas egípcias. Artes egípcias 
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mostravam os estiradores de corda que utilizavam-se de uma corda com nós equidistantes para 

limitar áreas de terras que eram apagadas depois das cheias do rio Nilo. 

 Com a evolução da geometria, os egípcios já possuíam o conhecimento do teorema de 

Pitágoras, como comprova o Papiro de Rhind, e foram capazes de construir as pirâmides com 

o auxílio dessa ferramenta matemática. 

 

 

Fig. 1.2: O Papiro Rhind. 

 

 A Índia, na idade do bronze, também contribuiu para o aperfeiçoamento da geometria.  

Suas principais contribuições na geometria foram os três Sulba Sutras, o Badudhayana Sulba 

Sutra, o Manava Sulba Sutra e o Apastamba Sulba Sutra. O objetivo principal dessas obras era 

descrever os princípios geométricos para construção de altares religiosos. 

 Assim como é impossível datar a origem da geometria e citar seu criador, também é 

impossível datar ou até mesmo citar o criador da álgebra, mas sabe-se que fragmentos de suas 

origens são encontradas na Babilônia da idade do ferro, como consta na tábua Plimpton 322. A 

álgebra proporcionou a modelagem de problemas físicos em linguagem matemática e 

consequentemente a determinação ou não de uma solução. A área do círculo, do triângulo e 

outras figuras geométricas puderam ser calculadas no que chamamos de fórmula. 
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 Matemáticos egípcios e babilônicos resolviam seus problemas por meio da geometria 

como sugere o Papiro de Rhind, Sulba Sutras, a tabua Plimpton 322 entre outras obras e 

artefatos antigos; porém, com a consolidação da geometria grega através dos Elementos de 

Euclides, criou-se a base para a generalização de fórmulas descritas na forma algébrica. 

 No período onde a Grécia foi o berço da civilização humana, tivemos um dos períodos 

mais férteis no desenvolvimento da geometria, formalizada por Euclides e estudada por outros 

matemáticos gregos influentes. 

 Euclides de Alexandria foi um matemático grego com data de nascimento e morte 

desconhecidos. Pouco se sabe sobre sua vida e os relatos que se sabem foram escritos por 

Pappus de Alexandria. Euclides é considerado até hoje um dos maiores gênios da matemática, 

pois, sua obra denominada Os Elementos de Euclides, formalizou a geometria chamada de 

Geometria Euclidiana. 

 

 

Fig. 1.3: Representação artística de Euclides de Alexandria. 

 

Tales de Mileto foi um matemático grego e filósofo que nasceu em 624 a.C e morreu em 

556 a.C e é considerado pai da dedução na matemática. Tales foi famoso em geometria pelo 
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teorema de Tales e por seus inúmeros teoremas sobre geometria demonstrados de forma 

dedutiva, apesar das demonstrações originais terem se perdido no tempo. 

 

 

Fig. 1.4: Representação artística de Tales de Mileto. 

 

Pitágoras de Samos foi um matemático grego e filósofo que nasceu entre 571 a.C e             

570 a.C e morreu entre 497 a.C e 496 a.C. Criador da escola pitagórica, foi responsável por 

inúmeras descobertas nas mais diversas áreas do conhecimento, como a música, através do 

estudo de frações em cordas. Pitágoras não aceitava a existência dos números irracionais na 

época chamados de incomensuráveis e também é responsável por formalizar seu teorema, que 

apesar disso já era conhecido por outras civilizações antigas. 
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Fig. 1.5: Representação artística de Pitágoras de Samos. 

 

Apolônio de Perga foi um matemático grego e astrônomo que nasceu em 262 a.C e morreu 

em 194 a.C. Apolônio se eternizou com sua principal obra, seu tratado Secções Cônicas 

dividido em oito capítulos a qual utilizou um método geométrico no estudo de secções cônicas. 

Nesta obra, Apolônio apresenta o estudo de curvas e o que hoje chamamos de geometria 

analítica. 
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Fig. 1.6: Representação artística de Apolônio de Perga. 

 

Arquimedes de Siracusa foi matemático, astrônomo, inventor, físico e engenheiro grego 

nascido em 287 a.C e faleceu em 210 a.C. Talvez o maior matemático da antiguidade com 

descobertas em diversas áreas. Utilizou o método da exaustão para o cálculo da área do círculo, 

em física é responsável pela lei do empuxo e da alavanca e pelo conceito de densidade e em 

engenharia é famoso pela bomba parafuso e armas de cerco. 
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Fig. 1.7: Representação artística de Arquimedes de Siracusa. 

 

Após Arquimedes a matemática grega começou a declinar, a era de ouro da geometria 

havia chegado ao fim. Com a tomada de Alexandria por Júlio César em 46 a.C houve um 

pequeno incêndio que destruiu alguns sítios de armazenamentos de pergaminhos no porto. Com 

os numerosos desastres que se sucederam em Alexandria, como a guerra Bucólica (172 à 175) 

e o ataque de Valeriano, o Bruchion, suposto enclave da biblioteca, foi completamente 

destruído. 

Como o conhecimento medieval que a biblioteca continha foi queimado, a matemática do 

século II a V sofreu um imenso declínio. Apenas Proclus (410 d.C à 485 d.C), séculos depois, 

obteve destaque em matemática com o “Comentário sobre o primeiro livro de Euclides”. 

Grande parte das obras medievais sobre geometria não sobreviveram ao tempo.  

Com a ascensão do cristianismo, quase todo o material científico produzido era de cunho 

religioso/filosófico. Devido à morte de Teodósio I e a invasões bárbaras, houve a queda do 

império romano em 476 d.C que foi tomado pelos Hérulos. Com a colonização dos bárbaros e 

sua naturalização em Roma, houve um declínio científico/cultural/econômico e a Europa entrou 

num período histórico conhecido como Idade das Trevas; deteorização cultural e econômica da 

Europa devido à queda de Roma. 
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 Com baixíssimo nível de produção intelectual na Europa, o berço da matemática se volta 

para o Oriente. Na geometria indiana clássica podemos destacar o manuscrito Bakhshali que 

incluía uma série de problemas com sólidos irregulares e o Aryabhatiya de Aryabhata (499 d.C) 

possuía uma gama de problemas que envolviam o cálculo de áreas e de volumes.  

 

 

Fig. 1.8: Trecho da obra Aryabhatiya de Aryabhata. 

 

Outro matemático de destaque é Brahmagupta que se destacou em soluções de 

problemas algébricos e em trigonometria. Sua maior obra, o Brãhma Sphuta Siddhãnta (628 

d.C) continha o teorema e a fórmula de Brahmagupta e seu famoso teorema sobre triângulos 

racionais. 

 No século XII, Bhaskara Akari ou Bhaskara II (1114 à 1185) tornou-se famoso pela 

demonstração formal da equação polinomial de segundo grau e pelas obras: Lilavati (livro sobre 

aritmética), Bijaganita (livro sobre álgebra) e Siddhantasiromani (sobre astronomia e problemas 

relacionados a esfera). 
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Fig. 1.9: Trecho da obra Lilavati de Bhaskara II. 

 

 Na China, o uso de um sistema decimal e uma aritmética através de varetas facilitaram 

na aproximação do número Pi. Os Nove Capítulos da Arte Matemática, livro matemático chinês 

do século V, mais importante da antiguidade, constavam vários registros de que os chineses 

possuíam conhecimento de geometria tão bem quanto os gregos, pois, Mo Jing, matemático 

chinês fez observações muito semelhantes a Euclides sobre reta e ponto. O livro também inclui 

problemas de geometria aplicada, como cálculo do volume de sólidos e área de figuras 

geométricas, que através deles, mostravam conhecimento do teorema de Pitágoras. 

Na Pérsia do século IX, Abu-Abdullah Muhammad ibn Isa Mahani reduziu problemas 

de geometria para problemas de álgebra. Problemas clássicos de geometria como a duplicação 

do cubo, a quadratura do círculo e a trissecção do ângulo pôde ser facilmente resolvida por meio 

algébrico. Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi em seu trabalho Kitab al-Jabr 

wa-I-Mugabala apresentou pela primeira vez uma solução sistemática para equações lineares e 

quadráticas. Sua obra sobre numerais apresentava notação posicional e levou o mundo ocidental 

a conhecê-la. Em sua homenagem, a palavra algarismo deriva de seu nome. 
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Fig. 1.10: Trecho da obra Kitab al-Jabr wa-I-Mugabala de al – Khwarizmi. 

 

Ainda na Pérsia, o matemático e poeta Ghiyath al-Din Abu’l-Fath Umar ibn Ibrahim al-

Nishapuri al-Khayyami ou como é popularmente conhecido, Omar Khayyam escreveu um 

tratado sobre álgebra que possuía a solução geral de equações cúbicas. Seu método consistia 

em fazer operações geométricas, mas apresentou nessa obra, equações insolúveis apenas com a 

geometria de Euclides e utilizou o conceito de número e segmento. Khayyam observou forte 

relação da geometria com a álgebra, mas não foi capaz de uní-las como foi feito no 

resnacimento. 

  Em Bagdá, Abu Bakr Muhammad ibn al Husayn al-Karaji desenvolveu um tipo 

aritmético de operações algébricas que veio a substituir as operações geométricas contidas na 

álgebra. Ibrahim ibn Sinan ibn Thabit ibn Qurra estudando tangentes a círculos, fez progressos 

na teoria de integração.  

A partir do século XIII a matemática Europeia volta a florescer. Leonardo Fibonacci em 

sua obra Liber Abaci (1202) introduz os números hindus arábicos na Europa, substituindo a 

notação romana. O Liber Abaci não foi mero difusor dos números no ocidente, também foi à 

obra mais importante da Europa desde Erastóstenes. Em seu Practica Geometricae (1220) 

Fibonacci discute vários problemas com aplicação da álgebra a solução de problemas de 

geometria. 
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Nicole d’Oresme (1323 a 11 de Julho de 1382) foi um bispo, economista, filósofo, físico, 

astrônomo, biólogo, psicólogo, musicólogo, teólogo e matemático francês do início do século 

XIV. Em seu trabalho mais importante, faz a localização de pontos através de coordenadas 

antecipando a geometria analítica. 

O século XIV foi bastante improdutivo para a álgebra e a geometria devido à peste negra 

que devastou um terço da população européia. Também ocorreram grandes mudanças políticas, 

sociais e econômicas, pois a maior parte da guerra dos 100 anos ocorreu durante esse século. 

Dentre as consequências da guerra foi o ideal político conhecido como absolutismo adotado 

pela França e simbolismo da transição da idade média para a idade moderna. 

O início do século XV é marcado pelo do renascimento do saber e da arte européia. 

Matemáticos como Nicholas Cusa (1423 a 1463), Greg von Peuerbach (1423 a 1461), Johann 

Muller (1436 a 1476), Nicholas Chucket (1445 a 1488), Lucas Pacioli (1445 a 1517), marcaram 

o século XV. Grandes artistas consagrados como Michelângelo, Rafael e Bramante, também 

realizaram suas obras nesse século. 

Com o aperfeiçoamento da impressão por tipos móveis criada por Johannes Gensfleisch 

zur Laden zum Gutenberg e o surgimento da imprensa, que foi mais bem difundida no período 

do cinquecento do renascimento, deu início a revolução científica do século XVI.  

A reforma protestante chefiada por Martinho Lutero também foi de fundamental 

importância para a revolução científica, pois, através da divisão da doutrina da igreja católica 

em romana e protestante, a igreja perdeu poder, o que foi propício para o desenvolvimento 

científico, porém o alcance e poder da inquisição em resposta a reforma protestante aumentou 

de forma bem rápida. 

Grandes pensadores como Galileu Galilei fizeram diversas descobertas nos campos das 

mais diversas áreas, entre elas a astronomia, assim como Johannes Kepler. Essas descobertas 

ajudaram na defesa da teoria do heliocentrismo, criado por Nicolau Copérnico. Ainda no século 

XVI, Niccolo Tartaglia e Scipione del Ferro trabalharam nas soluções de equações cúbicas 

enquanto Girolano Cardano introduz a teoria de equações algébricas pela primeira vez. 

Finalmente em 1629, René Descartes em seu Discurso sobre o Método, desenvolve a 

teoria conhecida como Geometria Analítica, baseado nas teorias de Pierre de Fermat, teoria que 

pela primeira vez une de forma eficiente geometria e a álgebra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1517
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CAPÍTULO II 

 

Problemas de Álgebra 

2.0   Introdução 

 Neste capítulo apresentaremos alguns problemas de algébrica solúveis e insolúveis por 

meio de construção com régua e compasso.  

Os problemas clássicos da geometria na Grécia antiga, como a duplicação do cubo, a 

trissecção do ângulo e a quadratura do círculo podem ser facilmente resolvidos por meios 

algébricos.  

A seguir, apresentaremos a teoria utilizada para provar que esses problemas, de forma 

geral, não são possíveis de serem resolvidos apenas com o uso de régua. 

 

2.1 Construções Elementares com Régua e Compasso 

 Todas as construções geométricas utilizando uma régua não graduada e um compasso, 

desde as básicas as mais complexas, devem seguir algumas leis: 
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I. Conhecendo-se dois pontos distintos, é possível traçar uma reta utilizando uma régua 

não graduada de tal forma que a reta une esses dois pontos diferentes. 

 

II. Conhecendo-se dois pontos distintos, é possível traçar uma circunferência com centro 

em um dos pontos de tal forma que a circunferência intercepta o segundo ponto 

conhecido. 

 

Através dessas leis, é possível obter pontos através de uma sequência finita de 

operações que chamaremos de elementares, entre elas: 

 

I. Interseção de duas retas 

 

II. Intersecção de duas circunferências 

 

III. Interseção de uma circunferência e uma reta 

 

A partir desses pontos, podemos traçar novas retas e novas circunferências de modo 

sucessivo. 

As definições básicas que usaremos para essas construções, segundo Euclides são: 

 

Definição 1: Define-se como ponto, o que não tem partes, ou, o que não tem grandeza 

alguma. 

Definição 2: Define-se como linha, aquilo que tem comprimento sem largura. 

Definição 3: As extremidades da linha são pontos. 

Definição 4: Define-se como linha reta, uma linha traçada uniformemente com os 

pontos sobre si. 

Definição 5: Define-se como superfície, o que só tem comprimento e largura. 

Definição 6: Os lados de uma superfície são linhas. 

Definição 7: Define-se como superfície plana, uma superfície traçada uniformemente 

com as retas sobre si. 

Definição 8: Define-se como ângulo plano, a inclinação em relação, uma com a outra, 

de duas retas de um plano que se cruzam e não são a mesma reta. 

Definição 9: Define-se como reta perpendicular, quando uma reta é colocado sobre 

outra de modo que os ângulos adjacentes sejam iguais. 
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Definição 10: Define-se como ângulo reto, se os ângulos adjacentes são iguais quando 

uma reta é colocada sobre outra. 

Definição 11: Define-se como ângulo obtuso, quando o ângulo é maior que um ângulo 

reto. 

Definição 12: Define-se como ângulo agudo, quando o ângulo é menor que o um ângulo 

reto. 

Definição 13: Define-se como fronteira, aquilo que é extremidade de alguma coisa. 

Definição 14: Define-se como figura, tudo aquilo que fica delimitado por fronteira ou 

fronteiras. 

Definição 15: Define-se como círculo, uma figura plana fechada por uma linha tal que 

todos os segmentos que sobre ela estejam e que passem por um ponto determinado do interior 

da figura são iguais entre si. 

Definição 16: Define-se como centro de um círculo, o ponto determinado no interior de 

um círculo. 

Definição 17: Define-se como diâmetro de um círculo, a linha reta desenhada passando 

pelo centro e terminando em ambas as direções na circunferência do círculo, e como reta, 

também bissecta o círculo ou circunferência. 

 Definição 18: Define-se como semicírculo a figura contida pelo diâmetro e a 

circunferência é cortada por ele. O centro do semicírculo é o mesmo do círculo. 

Definição 19: Define-se como figuras retilíneas, figuras delimitada por linhas retas. 

Definição 20: Define-se como figura trilátera, a figura delimitada por três linhas retas.  

Definição 21: Define-se como figura quadrilátera, a figura delimitada por quatro linhas 

retas. 

Definição 22: Define-se como triângulo equilátero, aquele que tem os três lados iguais. 

Definição 23: Define-se como triângulo isósceles, aquele que tem dois de seus lados 

iguais. 

Definição 24: Define-se como triângulo escaleno, aquele que tem os três lados 

diferentes. 

Definição 25: Define-se como triangulo retângulo, aquele que tem um ângulo reto. 

Definição 26: Define-se como triangulo obtusângulo, aquele que tem um ângulo obtuso.  

Definição 27: Define-se como triângulo acutângulo, aquele que tem os três ângulos 

agudos. 

Definição 28: Define-se como quadrado, aquele que tem os lados iguais e os ângulos 

retos. 
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Definição 29: Define-se como oblongo (retângulo), aquele que tem os ângulos retos, 

mas não os lados iguais. 

Definição 30: Define-se como rombo (losango), aquele que tem os lados iguais e os 

ângulos não retos. 

Definição 31: Define-se como romboide (paralelogramo), aquele que seus lados opostos 

e ângulos iguais a outro, mas não tem os lados iguais nem os ângulos retos. 

Definição 32: Define-se como trapézio, todo aquele que não possua as condicionantes 

das outras figuras quadriláteras citadas anteriormente. 

Definição 33: Define-se como retas paralelas, as linhas retas que estando no mesmo 

plano, prolongadas indefinidamente nos dois sentidos, não se cruzam. 

  

Ainda segundo Euclides, os postulados essenciais para as construções com régua e 

compasso: 

Postulado 1: Dados dois pontos, há um segmento de reta que os une. 

Postulado 2: Um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para construir 

uma reta. 

Postulado 3: Dado um ponto qualquer e uma distância qualquer, pode-se construir um 

círculo de centro naquele ponto e com raio igual a distância dada. 

Postulado 4: Todos os ângulos retos são iguais entre si. 

Postulado 5: Se uma reta cortar duas outras retas de modo que a soma dos dois ângulos 

internos de um mesmo lado seja menor que dois ângulos retos, então as duas outras retas se 

cruzam, quando suficientemente prolongadas, do lado da primeira reta em que se acham os dois 

ângulos. 

 

 Com todas as noções básicas já vistas, agora é possível que comecemos a fazer 

construções elementares como segue os exemplos: 

 

Exemplo 1: Construção da reta paralela  

Como vimos na definição 33, reta paralela são linhas retas no mesmo plano que se 

prolongadas indefinidamente em ambos os lados, ainda assim não se cruzam. Para construí-la 

adotaremos os seguintes ideias e os seguintes passos: 

 

Seja r uma reta em um plano qualquer e P um ponto de tal forma que P está no mesmo 

plano que a reta r, mas P ∉ r. 
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Passo 1: Com o compasso, tracemos um circunferência C1 de raio qualquer, com centro 

em P de tal forma que a circunferência C1 intercepte a reta r formando o ponto ao chamaremos 

de A tal que A ∈ r e A ∈ C1.  

Passo 2: Novamente com o compasso, tracemos outra circunferência C2 de tal forma 

que o raio de C2 = C1, com centro em A de tal forma que a circunferência C2 intercepta a reta r 

formando o ponto ao qual chamaremos de B tal que B ∈ r e B ∈ C2. 

Passo 3: Ainda com o compasso, tracemos outra circunferência C3, com centro 

novamente em A, mas agora com raio |PB|. Essa circunferência interceptara a circunferência 

C1 formando o ponto ao qual chamaremos de C.  

Passo 4: Com a régua sem graduação, tracemos o segmento de reta PC. Pelo        

postulado 2, um segmento de reta pode ser indefinidamente prolongado para construir uma reta, 

logo temos a reta s ao qual P ∈ s e D ∈ s. Essa reta é paralela à reta r. 

 

A justificativa vem do fato de PDBA formarem um paralelogramo, e portanto seus lados 

opostos são paralelos. 

 

Exemplo 2: Construção da reta perpendicular 

Como vimos na definição 9, reta perpendicular é quando uma reta é colocada sobre outra 

de modo que os ângulos adjacentes sejam iguais. Para construí-la adotaremos os seguintes 

ideias e os seguintes passos: 

 

Seja r uma reta em um plano qualquer e P um ponto de tal forma que P está no mesmo 

plano que a reta r, mas P ∉ r. 

Passo 1: Com o compasso, tracemos uma circunferência C1 de raio qualquer, com centro 

em P de tal forma que a circunferência C1 intercepte a reta r formando os pontos ao qual 

chamaremos de A e B tal que A, B ϵ r e A, B ϵ C1. 

Passo 2: Novamente com o compasso, tracemos outras duas circunferências, C2 e C3 

respectivamente, de tal forma que o raio de C2 = C3 = C1, sendo C2 com centro em A e C3 com 

centro em B de tal forma que uma de suas interseções entre C2 e C3 intercepta o ponto P e a 

outra formam o ponto C. 

Passo 3: Com a régua sem graduação, tracemos o segmento de reta PC. Pelo        

postulado 2, um segmento de reta pode ser indefinidamente prolongado para construir uma reta, 

logo temos a reta s ao qual P ∈ s e D ∈ s. Essa reta é perpendicular à reta r. 
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A justificativa vem do fato de PBCA formarem um losango, suas diagonais são 

perpendiculares umas às outras, logo elas cortam-se ao meio, portanto PC é a mediatriz de AB, 

logo perpendicular a r. 

 

Exemplo 3: Construção da reta mediatriz 

Denominamos reta mediatriz, a reta perpendicular a um segmento AB que passa pelo 

ponto médio desse segmento. Para construí-la, adotaremos os seguintes passos. 

Passo 1:  Com o compasso, tracemos uma circunferência C1, com centro em A de tal 

forma que o raio r1 ≥ |AB|. Sem perda de generalidade, assumiremos r = |AB|. Ainda com o 

compasso tracemos outra circunferência C2, com centro em B de tal forma que o raio r2 = r1. 

Passo 2: Chamemos os pontos formados pela circunferência C1 e C2 de C e D, onde C 

é o ponto da interseção superior e D o ponto da interseção inferior. 

Passo 3: Tracemos o segmento CD que intercepta o segmento AB. O ponto formado 

pelo interseção do segmento CD com o segmento AB, é o ponto médio do segmento AB, ao 

qual chamaremos de M. Portanto o segmento CD é a mediatriz do segmento AB. 

 

A justificativa é por construção, como ACBD formam um losango, suas diagonais são 

perpendiculares umas às outras, logo elas cortam-se ao meio. 

 

2.2    Construção de Alguns Números Reais 

Para iniciarmos a construção de alguns números reais precisamos partir de um conjunto 

inicial de números. Comecemos pelo conjunto dos números naturais ℕ. 

Seja AQn um segmento de reta. Seja APn outro segmento de reta com Pn ∉ AQn. Tomemos 

o compasso e definimos uma abertura arbitraria e então marquemos n circunferências no 

segmento APn tal que as interseções das circunferências com o segmento APn determine os 

pontos Pn e que |Pn Pn-1| = |Pn-2 Pn-1|, n = 2, 3, ..., n.  

Agora, com a régua sem graduação, basta unir o ponto Pn com Qn. As retas que passam 

por Pj, j = n – 1, n – 2, …, e são paralelas a reta que une Pn a Qn dividirão o segmento AQn em 

n segmentos igualmente espaçados. A interseção dessas retas com o segmento AQn formarão 

os pontos Qn. Associando os números naturais aos pontos Qn do segmento de reta AQn através 

de uma função bijetora, construímos o conjunto dos números naturais. 

Para a construção dos números inteiros o processo de construção é análogo ao da 

construção dos números naturais, com a diferença que o processo deve ser executado para os 

dois lados a partir da origem, construindo também os opostos aos naturais. 
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Para a construção dos números racionais do tipo  
a

b
  onde a ≤ b, definimos o segmento de 

reta AB onde A = 0 e B = 1 e o segmento de reta AP. Com o compasso, definimos uma escala 

arbitraria e então marquemos n circunferências no segmento AP tal que a interseção das 

circunferências com o segmento AP forme os pontos Pn e que |Pn Pn-1| = |Pn-2 Pn-1| e assim por 

diante.  

Agora, com a régua sem graduação, basta unir o ponto Pn ao ponto B com um segmento 

de reta. As retas paralelas a esse segmento de reta dividirão o segmento AB em n segmentos 

igualmente espaçados A interseção dessas retas com o segmento AB formarão os pontos Qn. 

Associando os números racionais aos pontos Qn do segmento de reta AB através de uma função 

bijetora, construímos os números racionais da forma  
a

b
  com a ≤ b. 

Para a construção dos números racionais da forma  
a

b
  onde a > b, precisaremos utilizar 

de um método conhecido como algoritmo da divisão de Euclides. O algoritmo consiste em achar 

o  máximo divisor comum (MDC) entre dois números inteiros diferentes de zero, ou seja,              

r = a – b.q onde r é o resto da divisão, a e b são números inteiros maiores que zero e q é o 

quociente dessa divisão. Desenvolveremos os passos essenciais para a obtenção do número 

racional a ser construído em termo de frações: 

 

• Passo 1 – Dividir a fração em uma parte inteira e uma parte racional 

 

a

b
 = 

b

b
+

c1

b
 = 1+

c1

b
   

 

Se cn > b então repita o passo 1 assumindo agora c como a. 

 

• Passo 2 – Quando cn < b, somar todos os inteiros da forma 
b

b
=1, n vezes. 

 

a

b
=

b

b
+

c1

b
=1+ (

c1

b
) =1+ (

b

b
+

c2

b
) =…=1+…+1+

cn

b
=n+

cn

b
  

 

         Como sabemos construir qualquer número inteiro e qualquer número racional da forma 

a

b
 tal que a ≤ b, então sabemos construir qualquer número racional da forma 

a

b
 tal que a > b, basta 

construirmos o número inteiro n e, tomando n como origem, construir o número racional da 

forma 
c

b
. 
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         Já o conjunto dos números irracionais, não é inteiramente construtível como veremos nas 

próximas subseções, mas mostraremos a construção dos números irracionais da forma √n. Para 

a construção dos números irracionais da forma √n, utilizaremos do teorema de Pitágoras. 

A partir da hipotenusa com catetos de comprimento 1 obtemos a construção do número 

irracional √2. 

         Agora como já sabemos traçar retas perpendiculares a qualquer reta dada, traçamos uma 

reta perpendicular a reta √2 no ponto 1 da reta y. Essa reta deve ter comprimento igual a 1. 

Após traçarmos a reta perpendicular basta refazermos o processo e a partir da hipotenusa com 

catetos de comprimento 1 e √2 obtemos a construção do número irracional √3 e assim 

sucessivamente, construímos todos os números irracionais da forma √n. 

 

2.3     Referencial Teórico 

Mais adiante mostraremos alguns números irracionais que não são possíveis de serem 

construídos apenas por régua e compasso, mas para isso necessitamos da teoria a seguir. 

 

Segundo Adilson Gonçalves (1979), Arnaldo Garcia e Yves Lequain (2012) 

Definição 34: Seja 𝒫 ⊂ ℝ2  um subconjunto contendo ao menos dois pontos distintos de 

ℝ2.  Seja r ⊂ ℝ2 uma reta. Dizemos que r é uma reta em 𝒫, se r contém pelo menos dois pontos 

de 𝒫. 

Definição 35: Seja 𝒫 ⊂ ℝ2  um subconjunto contendo ao menos dois pontos distintos de 

ℝ2.  Seja C ⊂ ℝ2 uma circunferência e c ∈ C o centro de C e x um ponto de 𝒫. Dizemos que C 

é uma circunferência em 𝒫, se c ∈ 𝒫  e x ∈ C. 

Definição 36: Seja A ∈ ℝ2 um ponto. Dizemos que A é um ponto construtível em 𝒫 se 

A pode ser determinado por: 

(i)   Interseção de duas retas em 𝒫. 

(ii)  Interseção de uma reta em 𝒫 e uma circunferência em 𝒫. 

(iii) Interseção de duas circunferências em 𝒫. 

 

Definição 37: Um número real é dito número construtível, se o ponto A = (a,0) ∈ 𝒫. 

Proposição 1: (a) Se A e B são pontos construtíveis distintos, então o ponto médio M do 

segmento AB é construtível e as retas perpendiculares a AB passando pelos pontos A, B e M 

também são construtíveis. 
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(b) Sejam A e r, um ponto construtível e uma reta construtível respectivamente tais que 

A ∈ r. Se B e C são pontos construtíveis então ∃ um ponto construtível X tal que X ∈ r e os 

segmentos AX e BC possuem o mesmo comprimento. 

Demonstração da Proposição 1: (a) Tome uma circunferência C1 centrada no ponto A 

e tome outra circunferência C2 centrada no ponto B, de tal forma que A ∈ C2 e B ∈ C1. Agora 

seja E ∈ C1 tal que E está a 180º de B e seja F ∈ C2 tal que F está a 180º de A.  

Seja r1 uma reta passando pelos pontos A, B, E e F, portanto r1, E e F são construtíveis. 

Agora tome C e D os pontos construtíveis formados pelas interseções das circunferências 

C1 e C2, então A é o ponto médio do segmento EB e B é o ponto médio do segmento AF.  

Seja r2 uma reta passando pelos pontos C e D, portanto r2 é construtível. Esta reta é 

perpendicular à reta r1 e a sua interseção com a mesma forma o ponto construtível M, que é o 

ponto médio do segmento AB, como queríamos demonstrar. 

(b) Seja r uma reta construtível e A um ponto construtível tal que A ∈ r. Tome C1 uma 

circunferência centrada em A e seja B o ponto construído através da interseção da reta r com a 

circunferência C1. Seja C2 uma circunferência centrada em B e seja C o ponto construído através 

da interseção da reta r com a circunferência C2 tal que C ≠ A. Portanto B e C são construtíveis. 

Agora seja M o ponto médio de BC, construtível pela proposição 1 (a) e seja N ∈ r o 

ponto construtível tal que |AB| = |BN|. Para provarmos que N é construtível basta considerar 

uma circunferência centrada em B. Seja X ∈ r o ponto construtível tal que |NM| = |MX|. Para 

provarmos que X é construtível basta considerar uma circunferência centrada em M.  

Portanto segue da nossa construção que |AB| = |BN| = |XC| e como consequência             

|AX| = |BC|, como queríamos demonstrar. 

Proposição 2: (a) Sejam A,B e C, três pontos construtíveis não colineares então ∃ um 

ponto construtível D tal que A, B, C e D formam um paralelogramo. 

(b) Um ponto A = (a,b) ∈ ℝ2 é construtível se, e somente se, as suas coordenadas a,b em 

ℝ são números construtíveis. 

Demonstração da Proposição 2: (a) Seja s uma reta, tal que A ∈ s e C ∈ s e seja r outra 

reta tal que, A ∈ r e B ∈ r. Aplicando o item (b) da proposição 1 para B ∈ r encontramos um 

ponto construtível X ∈ r tal que |BX| = |AC| e aplicando o mesmo resultado para C ∈ s 

encontramos um ponto construtível Y ∈ s tal que |CY| = |AB|. 

Agora seja C1 a circunferência centrada em C tal que Y ∈ C1 e seja C2 outra circunferência 

centrada em B tal que X ∈ c2. O ponto construtível formado pela interseção de C1 com C2 é o 

ponto D, como queríamos demonstrar. 
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(b) (⟹) Seja x a reta horizontal e seja y a reta perpendicular a x tal que a interseção de x 

com y forma o ponto que chamaremos de 0. Seja A = (a,b) um ponto construtível e seja M 

construtível o ponto médio do segmento 0A. 

Seja C1 a circunferência de centro em M, a interseção da circunferência C1 com a reta x 

que não é o ponto 0 resulta no ponto A0 = (a,0). A interseção da circunferência C1 com a reta y 

que não é o ponto 0 resulta no ponto A1 = (0,b). Portanto pela definição 36, A0 é um ponto 

construtível e pela definição 37, a é um número construtível.  Seja C2 a circunferência centrada 

em 0 com raio |A0A|. A interseção da circunferência com a reta x forma o ponto B0 = (b,0) que 

é um ponto construtível pela definição 36, logo pela definição 37, b é um número construtível, 

como queríamos provar. 

(⟸) Reciprocamente, suponhamos a e b números construtíveis. Seja A0 = (a,0) e                  

B0 = (b,0) e seja C1 a circunferência de centro em 0 e raio |B00|. Logo a interseção da 

circunferência C1 com a reta y forma o ponto construtível A1 = (0,b). Seja C2 uma circunferência 

tal que 0 ∈ C2 e A0  ∈ C2 e A1 ∈ C2. Traçando a perpendicular à A0 e a paralela a A1, obtemos 

o ponto construtível A = (a,b), como queríamos demonstrar. 

Teorema 1: O conjunto Z é inteiramente formado por números construtíveis, ou seja,      

ℤ = {x ϵ ℤ : x é construtível}. 

Demonstração do Teorema 1: Para demonstrar esse teorema, basta mostrar que todos 

os segmentos que representam os números x ϵ ℤ são equidistantes entre si e construtíveis. 

De fato, seja A0 um ponto tal que A0 ∈ r onde r é uma reta. Seja s outra reta tal que                

A0 ∈ s. Seja A1 ∈ s tal que A1 ≠ A0. Seja C1 uma circunferência centrada em A1 e raio |A1A0| tal 

que A2 ∈ C1. Seja C2 uma circunferência centrada em A2 e raio |A2A1| tal que A3 ∈ C2 e assim 

por diante até An. Seja tn uma reta perpendicular à reta r e que passa pelo ponto An. 

Portanto devido a nossa construção os segmentos da reta r são todos construtíveis e 

equidistantes entre si, como queríamos demonstrar. 

Teorema 2: ℓℝ  = {α ϵ ℝ : α é construtível} é um subcorpo de ℝ contendo ℚ. 

Demonstração do Teorema 2: Sabemos do teorema 1 que ℤ ⊂ ℓℝ. Temos de provar então 

que: 

(i)  α, β ϵ ℓℝ  => β – α ∈ ℓℝ 

(ii)  α, β ϵ ℓℝ  => α . β ∈ ℓℝ   

(iii)  α, β ϵ ℓℝ  => ( 
1

α
 ) ∈ ℓℝ   
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Seja x a abscissa de um plano cartesiano. Seja o segmento de reta 0U tal que 0U ⊂ x. 

Assumiremos, sem perda de generalidade, β > α > 0. Seja A = (α,0) e B = (β,0) tal que                 

A,B ∈ x. Segue imediatamente pelo item (b) da proposição 1 que podemos construir um ponto 

X a direita de 0 sobre a reta 0U tal que |0X| = |AB|. Como assumimos A = (α,0) e B = (β,0) 

temos que X = (β – α,0), o que demonstra o item (i) deste teorema. 

Seja r uma reta construtível tal que 0 ∈ r, mas a reta r não está sobre a reta x. Seja A1 ∈ r 

tal que |0A1| = |0A|. Como assumimos A = (α,0), temos que |0A1| = |0A| = α.  Seja UA1 o 

segmento de reta que une os pontos U ∈ x a A1 ∈ r. Seja B1 ∈ r e seja BB1 o segmento de reta 

que une os pontos B ∈ x a B1 ∈ r, tal que BB1 seja paralela a UA1. Por semelhança de triângulo 

temos 
α

1
 = 

|0B1|

β
. Portanto |0B1| = α . β e por construção α . β é construtível. 

Seja U1 ∈ r tal que o |0U1| = 1 e seja Z ∈ 0U tal que o segmento ZU1 seja paralelo ao 

segmento UA1. Segue por semelhança de triângulos que |0Z| = 
1

α
 e portanto por construção 

1

α
 é 

construtível, o que demonstra o teorema 2. 

 

A seguir veremos definições e observações importantes para a continuação do trabalho. 

Definição 38: Define-se como anel ou anel comutativo, denotado por (A, +, .) é um 

conjunto A com pelo dois elementos e munido pelas operações, uma chamada de adição que é 

denotada por “+” e outra chamada multiplicação denotada por “.” que satisfazem as seguintes 

condições: 

𝒶) A adição é associativa, ou seja, ⩝ x, y ∈ A, (x + y) + z = x + (y + z). 

𝒷) Existe um elemento neutro com relação a adição, ou seja, ∃ 0 ∈ A tal que, ⩝ x ∈ A,     

0 + x = x e x + 0 = x. 

𝒸) Todo elemento de A possui inverso com relação a adição, ou seja, ⩝ x ∈ A, ∃ z ∈ A tal 

que x + z = 0 e z + x = 0. 

𝒹) A adição é comutativa, ou seja, ⩝ x, y ∈ A, x + y = y + x. 

ℯ) A multiplicação é associativa, ou seja, ⩝ x, y ∈ A, (x . y) . z = x . (y . z). 

𝒻) Existe um elemento neutro com relação a multiplicação, ou seja, ∃ 1 ∈ A tal que,             

⩝ x ∈ A, 1 . x = x e x . 1 = x. 

ℊ) A multiplicação é comutativa, ou seja, ⩝ x, y ∈ A, x . y = y . x. 

𝒽) A adição é distributiva relativamente a multiplicação, ou seja, ⩝ x, y, z ∈ A,                      

x . (y + z) = x . y + x . z. 
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Definição 39: Um anel (D, +, .) é chamado domínio ou domínio de integridade se ele 

satisfaz que o produto de quaisquer dois elementos não-nulos de A é um elemento não-nulo, ou 

seja, ⩝ x, y ∈ D \ {0}, x . y ≠ 0. 

Definição 40: Um anel (K, +, .) é chamado corpo se ele satisfaz que todo elemento 

diferente de zero de K possui inverso com relação a multiplicação, ou seja, ⩝ x ∈ K \ {0},             

∃ y ∈ K tal que x . y = 1. 

Definição 41: Seja um anel (A, +, .) e seja B um subconjunto não vazio de A. Se B 

satisfaz: 

(𝒶) x, y ∈ B ⟹ x + y ∈ B. 

(𝒷) x, y ∈ B ⟹ x . y ∈ B. 

Logo a soma e o produto são operações definidas em B. Se (B, +, .) for um anel com as 

operações em A, dizemos que B é um subanel de A. 

Definição 42: Se o subanel (B, +, .)  de um corpo K é também um corpo dizemos que B 

é um subcorpo de K. 

Definição 43: Seja K um corpo qualquer e seja V um subconjunto não vazio onde esteja 

definida uma operação de soma e que também esteja definida uma operação de elementos de K 

por elementos de V, ou seja: 

+ :V x V →V 

            (u,v) → u + v  

   .  :K x V→ V 

             (λ,v)→ λ . v 

Dizemos que V munido dessas operações é um espaço vetorial sobre K se ele satisfaz as 

seguintes propriedades para qualquer u, v, w ∈ V e λ, v ∈ K: 

 

(𝒶) u + (v + w) = (u + v) + w 

(𝒷) ∃ 0 ∈ V tal que u + 0 = 0 + u = u 

(𝒸) ⩝ x ∈ V ∃ y ∈ V tal que x + y = y + x = 0 

(𝒹) u + v = v + u 

(ℯ) 1 . v = v . 1 = v, onde 1 é a unidade do corpo K. 

(𝒻) λ . (u + v) = λ . u + λ . v e (u + λ) . u = u . u + λ . u 

(ℊ) λ . (u . v) = u . (λ . v) = (λ . u) . v 

Definição 44: Seja V um espaço vetorial sobre K, seja K um corpo e seja W um 

subconjunto não vazio de V. Dizemos que W é um subespaço vetorial de V se W satisfaz: 

(𝒶) w1, w2 ∈ W ⟹ w1 + w2 ∈ W. 
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(𝒷) λ ∈ K, w ∈ W ⟹ λ . w ∈ W. 

Definição 45: Seja V um espaço vetorial sobre K e seja K um corpo. Se v1, …, vn, dizemos 

que v1, …, vn são vetores linearmente independentes se a equação vetorial         ∑ αivi
n
i-1  = 0, αi 

∈ K é satisfeita apenas para os escalares da forma α1 = α2 = α3 = … = αn = 0. Caso contrário, 

dizemos que os vetores v1, …, vn são linearmente dependentes. 

Definição 46: Seja V um espaço vetorial sobre K, seja K um corpo, seja W um subespaço 

de V e seja v1, …, vn ∈ V, vetores linearmente independentes. Se W é da forma:  

W = {∑ αivi
n
i-1  : αi ∈ K, i= 1, … n}  

Então chamamos W de subespaço gerado por v1, …, vn e denotaremos esse espaço por                  

W = <v1, …, vn>. 

Definição 47: Se um conjunto ordenado de vetores v1, …, vn ∈ V for linearmente 

independente e tal que <v1, …, vn> = V, dizemos que v1, …, vn é uma base de V. 

Definição 48: Seja K um corpo qualquer e seja L outro corpo qualquer. Dizemos que o 

corpo L é uma extensão do corpo K se existir um homomorfismo injetivo de K em L. 

Denotamos extensões de corpos por L | K ou K ⊂ L ou L ⊃ K. 

Definição 49: Seja K um corpo e L ⊃ K uma extensão de K. Dizemos que α ∈ L é 

algébrico sobre K se ∃ f(x) ∈ K[x] – {0} tal que f(α) = 0. Caso contrário dizemos que α é 

transcendente sobre K. 

Definição 50: Se ⩝ α ∈ L ⊃ K, α é algébrico sobre K, então diz-se que L ⊃ K é uma 

extensão algébrica de K. 

Definição 51: Seja V um espaço vetorial sobre K e seja K um corpo. Se V possui uma 

base de n elementos, chamamos ao número n de dimensão de V sobre K e denotamos por         

[V : K] = n. 

Definição 52: Seja K um corpo qualquer e L ⊃ K uma extensão de K. Diz-se que L ⊃ K 

é uma extensão finita se [L : K] = n < ∞. Caso contrário dizemos que L ⊃ K é uma extensão 

infinita, ou seja, [L : K] ≥ ∞. 

Definição 53: Chamamos de grau de uma extensão a dimensão de L ⊃ K como espaço 

vetorial sobre K. 

Definição 54: Seja um anel (A, +, .). Um polinômio numa variável sobre A é uma 

sequência (a0, a1, …, na, …) onde ai ∈ A para todo índice i e ai ≠ 0 apenas para um número 

finito de índices. Seja A = {polinômios numa variável sobre A}. No conjunto A, definimos as 

seguintes operações: 
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⨁:             A x A              →             A 

     (a0, a1, …),(b0, b1, …) → (a0 + b0, a1 + b1, …) 

⨀:             A x A              →       A 

     (a0, a1, …),(b0, b1, …) → (c0, c1, …) 

Onde,  

c0 = a0 . b0 

c1 = a0 . b1 + a1 . b0 

                      ⋮ 

cn = a0 . bn + a1 . bn – 1 + a2 . bn – 2 + … + an -1 . b1 + an . b0 

                      ⋮ 

Definição 55: Seja um anel (A, +, .) e seja p(x) ≔ a0 + a1x + … + anx
n ∈ A[x] com               

an ≠ 0. O inteiro n chama-se o grau de p(x) e é denotado por ∂p(x). 

Definição 56: Seja um anel (A, +, .) e seja p(x) ≔ a0 + a1x + … + anx
n ∈ A[x] com               

an ≠ 0.O coeficiente an chama-se coeficiente líder de p(x). 

Definição 57: Diz-se polinômio mônico quando o coeficiente líder for igual a 1. 

Definição 58: Seja K um corpo e K[x] o domínio dos polinômios sobre K na variável x. 

Seja p(x), q(x) ∈ K[x], q(x) ≠ 0. Dizemos que q(x) é um divisor de p(x) em K[x] ou q(x) divide 

p(x) em K[x] se ∃ h(x) ∈ K[x] tal que p(x) = h(x) . q(x). Se q(x) é um divisor de p(x) em K[x] 

denotamos por q(x) / p(x) em K[x]. 

Definição 59: Seja K um corpo. Define-se como polinômio constante um polinômio     

p(x) = a, a ∈ K.  

Definição 60: Seja K um corpo e K[x] o domínio dos polinômios sobre K na variável x. 

Seja o polinômio p(x) ∈ K[x] tal que ∂p(x) ≥ 1. Dizemos que p(x) é um polinômio irredutível 

sobre K se toda vez que p(x) = h(x) . q(x), g(x), h(x) ∈ K[x] então temos g(x) = a constante em 

K ou h(x) = b constante em K. Se p(x) for não irredutível obre K dizemos que p é redutível 

sobre K. 

Definição 61: Seja K um corpo e L ⊃ K uma extensão de K. Seja α ∈ L algébrico sobre 

K. Define-se como polinômio minimal o polinômio p(x) em K[x], irredutível, mônico e de 

menor grau tal que p(α) = 0. Denotamos o polinômio minimal por irr(α, K). 

Proposição 3: Sejam M ⊃ L ⊃ K corpos tais que [M : L] e [L : K] são finitos então         

[M : K] é finito e [M : K] = [M : L] . [L : K]. 

Demonstração da Proposição 3: Seja v1, …, vn uma base de M sobre L e seja u1, …, um 

uma base de L sobre K. Vamos provar que β = vi . uj : i = 1, …, n, j = 1, …, m, é uma base de 

M sobre K. 
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Para provarmos que β é uma base, precisamos provar que β é um conjunto linearmente 

independente e que β é o conjunto gerador de M sobre K, comecemos então provando que β é 

um conjunto linearmente independente em M sobre K. De fato, se αij ∈ K, 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m, 

e (α11u1 + α12u2 + … + α1mum) . v1 + … + (αn1u1 + αn2u2 + … + αnmum) . vn = 0. 

Como os u’js estão em L segue, pela independência linear dos v’is em M sobre L, que: 

α11u1 + α12u2 + … + α1mum = 0 

  ⋮  ⋮   ⋮      ⋮     ⋮   ⋮    ⋮       ⋮     ⋮  ⋮ 
αn1u1 + αn2u2 + … + αnmum = 0 

Mas como os α’js estão em K segue, pela independência linear dos u’is em M sobre L 

sobre K que cada αij = 0, 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m, assim β é um conjunto linearmente independente 

de M sobre K. 

Agora provemos que β é o conjunto gerado de M sobre K. De fato, seja y ∈ M. Sendo 

v1, …, vn uma base de M sobre L ∃ y = λ1, …, λn ∈ L tais que, y = λ1 . v1 + … + λn . vn. Sendo 

cada λi ∈ L e u1, u2, …, um uma base de L sobre K ∃ αij ∈ K, 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m tais que,               

λi = αi1u1 + α12u2 + … + αimum. 

Dai y = ∑ αij .  vi .  uj,i,j  αij ∈ K, 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m, como queríamos demonstrar. 

Definição 62: Define-se como 𝒫0 = {0,U}, onde 0 é a origem de um segmento 

construtível e U o seu final.  

Definição 63: Define-se por <𝒫>, o subconjunto dos pontos de ℝ2 que construtíveis a 

partir de 𝒫. 

Observe que da definição 62 e 63 temos <𝒫0> = {0,U, A1, A2, A3, A4} onde A1, A2 são 

os pontos construtíveis formados a partir da interseção do segmento 0U com as circunferências 

construtíveis C1 e C2, onde C1 e C2 tem como centro os pontos 0 e U respectivamente e A3, A4 

são os pontos construtíveis formados a partir da interseção de C1 com C2. 

Logo 𝒫1 = <𝒫0>, 𝒫2 = <𝒫1> , … , 𝒫n+1 = <𝒫n>. Assim, por construção temos                          

𝒫0 ⊂ 𝒫1 ⊂ 𝒫2 ⊂ … ⊂ 𝒫n ⊂ 𝒫n+1 ⊂ … ⊂ ℝ2. 

Definição 64: Define-se como 𝒫∞  = ⋃ 𝒫n
∞
𝑛 =0 . 

Definição 65: Seja A = (u,v) ∈ 𝒫n.  Dizemos que u e v são coordenadas de 𝒫n. 

Definição 66: Define-se como 𝒜n, o conjunto de todas as coordenadas de 𝒫n. 

Do teorema 2 temos que 𝒜n ⊂ ℓℝ, ⩝ n ∈ ℕ. Seja K0 = ℚ, K1 = ℚ[𝒜1], …,                                       

Kn = ℚ[𝒜n], … .Como 𝒜0 ⊂ 𝒜1 ⊂ 𝒜2 ⊂ … ⊂ 𝒜n ⊂ … ⊂ ℓℝ e ℚ ⊂ ℓℝ, temos: 

ℚ = K0 ⊂ K1 ⊂ K2 ⊂ … ⊂ Kn ⊂ Kn +1 ⊂ … ⊂ ℓℝ. 

Seja α ∈ ℓℝ,, portanto (α,0) ∈ 𝒫n para algum n, ou seja, α ∈ 𝒜n para algum n, logo                   

α ∈ Kn, então: 
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K∞ = ⋃ 𝐾𝑛 ∞
𝑛=0 = ℓℝ 

Teorema 3: ℓℝ é uma extensão algébrica dos racionais tal que ⩝ α ∈ ℓℝ temos que o grau 

de [ℚ [α] : ℚ] é uma potência de 2. 

Demonstração do Teorema 3: Para isso, basta provas que ⩝ α ∈ ℓℝ tem-se que                       

[ℚ [α] : ℚ] = 2r para algum r ∈ ℕ. De fato, seja α ∈ ℓℝ = ⋃ 𝐾𝑛 ∞
𝑛=0 , logo ∃ n ∈ ℕ  tal que                

α ∈ Kn = ℚ[𝒜n]. Como [ℚ [α] : ℚ] divide [Kn: ℚ] pela proposição 3, é suficiente provarmos 

que [Kn : ℚ] = 2s para algum s ∈ ℕ. 

Provando por indução, se n = 0 temos K0 = ℚ e o teorema 3 é válido. Se n = 1 temos        

K1 = ℚ[√3] e o teorema 3 também é válido. Vamos supor por indução que [Ki : ℚ] é potência 

de 2 ⩝ 0 ≤ i ≤ n, e vamos provar que [Kn : ℚ] é potência de 2. 

Como Kn -1 ⊂ Kn e [Kn : ℚ] = [Kn : Kn -1] . [Kn -1: ℚ] temos que é suficiente provar que 

[Kn : Kn -1] é potência de 2. Seja L = Kn e L0 = Kn -1. Sabemos que L = L0[𝒜n].  

Se 𝒜n = {α1, …, αk} temos então que L = L0[α1, α2, …, αk]. Como L0 ⊂ L1 = L0[α1] ⊂       

⊂ L2 = L1[α2] ⊂ … ⊂ Li = Li -1[αi] ⊂ … ⊂ Lk = L então é suficiente provarmos que [Li : Li -1] é 

potência de 2. De fato, vamos provar que [Li : Li -1] = 1 ou 2, 1 ≤ i ≤ k, Li = Li -1[αi] e                            

αi ∈ 𝒜n. Assim ∃ βi ∈ 𝒜n tal que Ai = (αi, βi) ou Bi = (βi, αi) ∈ 𝒫n. Sem perda de generalidade 

vamos supor que Ai = (αi, βi) ∈ 𝒫n. 

Como 𝒫n = <𝒫n -1> temos que Ai = (αi, βi) é obtido por uma das 3 operações elementares 

em 𝒫n -1. Como Kn -1 = L0 ⊂ Li -1, 1 ≤ i ≤ k, segue que αi é raiz de um polinômio de grau 1 ou 2 

sobre o corpo Li -1, o que nos diz que [Li : Li -1] = 1 ou 2 como queríamos demonstrar. 

Proposição 4: (𝒶) Se n é um número ímpar ≥ 3 e p um primo ≥ 2 então √pn  não é 

construtível. 

(𝒷) u = cos (
2π

18
) não é construtível. 

(𝒸) Se r ≥ 0 é um numero construtível então √𝑟 também é construtível. 

Demonstração da Proposição 4: (𝒶) se α = √pn  n ímpar ≥ 3 e p um primo ≥ 2, então 

irr(α, ℚ) = xn – p e portanto [ℚ[α] : ℚ] = n ímpar e assim α não é construtível. 

(𝒷) Se θ = (
2π

18
) então 3θ = (

2π

6
). Sabemos que ½ = cos (3θ) = 4cos3 (θ) – 3cos (θ) ⟹ 

8cos3 (θ) – 6 . cos (θ) – 1 = 0, ou seja, u = (
2π

18
) é raiz do polinômio  p(x) = 8x3 + 6x – 1. Como 

p(x) é irredutivel sobre ℚ, temos [ℚ[u]: ℚ] = 3. Portanto pelo teorema 3, u não é construtível. 

(𝒸) Seja r a abscissa de um plano e seja o segmento de reta 0U ⊂ r. Seja o ponto R = (r,0) 

tal que R ∉ 0U, mas R ∈ r e seja outro ponto R1 = (1 + r, 0) também tal que R1 ∉ 0U, mas           
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R1 ∈ r, assim, como r é construtível segue que R e R1 são construtíveis. Seja s a reta 

perpendicular ao segmento 0U passando por U e seja M o ponto médio do segmento 0R1. 

Seja C1 uma circunferencia de centro em M e raio 
R

2
 + 1, tal que R1 ∈ C1 e a interseção de 

C1 com a reta s na parte superior forme o ponto X. Como por construção M esta entre U e R 

temos que |UM| = |MR| = 
R

2
. Como o raio de C1 é  

R

2
 + 1, temos um triângulo retângulo em XUM 

que por pitágoras |UX| = √r. 

Como irr(α, ℚ) = x2 – r, pelo item (𝒶) do teorema 3, √r é construtivel como queriamos 

demonstrar. 

 

2.4    Os Problemas Clássicos da Geometria Grega. 

Os três problemas clássicos da geometria grega são: 

(𝒶) Duplicação do cubo 

Esse problema consiste em construir, usando apenas régua e compasso, um cubo cujo 

volume seja o dobro do volume de um cubo dado. Lendas sobre a origem desse problema 

narram que em 427 a.C uma grande peste dizimou parte da população de Atenas. Na tentativa 

de combater a doença, habitantes de Atenas consultaram o oráculo de Apolo em Delos. A 

resposta foi, que o altar de Apolo, cujo formato era cúbico, deveria ser duplicado. Os atenienses 

prontamente dobraram o altar, o que multiplicou por oito vezes seu volume. Devido a essa 

história o problema também ficou conhecido como problema deliano. 

 (𝒷) Quadratura do círculo  

Foi um problema proposto por diversos geômetras gregos, sendo ele a construção de um 

quadrado cujo a área seja idêntica à de um círculo dado, utilizando-se apenas de régua e 

compasso. 

(𝒸) Trisseção de um ângulo qualquer 

O problema consiste em construir, utilizando-se apenas de régua e compasso, um ângulo 

com um terço da amplitude de um ângulo qualquer dado. 

A solução desses problemas será enunciada em forma de teorema. 

Observação histórica: Os problemas clássicos da geometria grega passaram cerca de 20 

séculos sem uma demonstração rigorosa da possibilidade ou impossibilidade de suas 

construções apenas por meio de régua e compasso, até que em 1882, um matemático alemão 

chamado Carl Louis Ferdinand von Lindemann demonstrou a transcendência do número 

irracional π, ou seja, π não é raiz de nenhum polinômio em K corpo com coeficientes racionais 

ou inteiros. 
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Observe que como π não é construtível então o conjunto dos números irracionais 𝕀, não é 

inteiramente construtível. 

Teorema 4: (𝒶) ∄ α ∈ ℓℝ, tal que o volume do cubo de aresta α seja o dobro do volume 

do cubo de aresta 1.  

(𝒷) ∄ α ∈ ℓℝ, tal que área do quadrado de lado α seja igual a área do círculo de raio 1. 

(𝒸) É impossível, com o uso apenas de régua sem graduação e compasso, trissectar o 

ângulo de 60°. 

Demonstração do Teorema 4: (𝒶) Como volume é o lado de um cubo elevado a terceira 

potência, temos α3 = 2. Logo seu polinômio minimal é da forma irr(α, ℚ) = x3 – 2 e                  

[ℚ[α] : ℚ] = 3. Portanto pelo teorema 3, α não é construtível. 

(𝒷) Sendo a área do círculo igual a πr2, onde r é o raio do círculo, portanto no problema 

de quadratura temos α2 = πr2 ⟹ α = r√π, mas como, nesse caso, r = 1, temos α = √π. Como π 

é transcendente sobre ℚ, segue que π ∉ ℓℝ e consequentemente α ∉ ℓℝ, ou seja, α não é 

construtível.  

 (𝒸) Seja x um ponto construtível qualquer. Observe que cos(x) também é construtível, 

basta tomar uma circunferência centrada na origem e com raio r = x. Agora basta fazer a 

projeção do ponto x nos eixos para obtermos os cos(x) e o sen(x) construtíveis. Observe que θ 

= 60º = 
2𝜋

6
. Como queremos trissectar esse ângulo, temos que 20º = 

2π

18
, logo se θ = 

2π

18
 fosse 

construtível, cos(
2π

18
) também o seria, mas isso contradiz o item (𝒷) da proposição 4. Portanto 

é impossível trissectar o ângulo de 60º apenas com régua sem marcação e compasso. 

 

2.5    Soluções de Algumas Equações Polinomiais com Raízes Reais 

2.5.1  Função Polinomial de Grau 1. 

Função polinomial de 1° grau ou de grau 1 é toda função do tipo f(x) = ax + b, em que a 

e b são constantes reais, com a ≠ 0.  

A solução de equações desse tipo, consiste em isolar a variável x, por meio de processos 

algébricos, como segue no exemplo 4. 

Exemplo 4: Solução de uma equação polinomial de grau 1. 

Para encontrarmos a raiz da equação, devemos seguir os seguintes passos: 

 

Seja tipo f(x) = ax + b, em que a e b são constantes reais, com a ≠ 0.  

Passo 1: Igualar f(x) = 0, assim teremos 

    ax + b = 0                                               (2.1) 
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Passo 2: Somar o oposto aditivo de b, -b, em ambos os lados da equação (2.1). 

  ax + b + (-b) = 0 + (-b) ⟹ ax = -b    (2.2) 

Passo 3: Multiplicar pelo inverso multiplicativo de ambos os lados da equação (2.2). 

        1 . ax = -b . 1 ⟹ x = -b     (2.3) 

        a                  a              a  

Então obtemos a equação (2.3) sendo x raiz do polinômio f(x) = ax + b. 

 

2.5.2 Função Polinomial de Grau 2.  

Função polinomial de 2° grau ou de grau 2 é toda função do tipo                                                 

f(x) = ax2 + bx + c, em que a, b e c são constantes reais, com a ≠ 0 tal que a representa o 

coeficiente de x2, b representa o coeficiente de x e c representa o termo independente. 

A solução de equações desse tipo consiste em isolar a variável x, por meio de processos 

algébricos, como segue no exemplo 5. 

Exemplo 5: Solução de uma equação polinomial de grau 2. 

Para encontrarmos a raiz da equação, devemos seguir os seguintes passos: 

 

Passo 1: Igualar f(x) = 0, assim teremos 

                                             ax2 + bx + c = 0                                                            (2.4) 

Passo 2: Multiplicar (4 . a) em ambos os lados da equação (2.4). 

              (ax2 + bx + c) . (4a) = 0 . (4a) ⟹ 4a2x2 + 4abx + 4ac = 0                                     (2.5)                           

Passo 3: Somar o oposto aditivo de 4ac, -4ac, em ambos os lados da equação (2.5).  

4a2x2 + 4abx + 4ac + (-4ac) = 0 + (-4ac) ⟹ 

                                                 ⟹ 4a2x2 + 4abx = -4ac                                                  (2.6) 

Passo 4: Somar b2 em ambos os lados da equação (2.6). 

b2 + 4a2x2 + 4abx = b2 - 4ac                                         

que podemos reescrever como  

4a2x2 + 4abx + b2 = b2 - 4ac                                                                                        (2.7) 

Observe que  

(2ax + b)2 = (2ax + b) . (2ax + b) = 4a2x2 + 2abx + 2abx + b2  = 4a2x2 + 4abx + b2 =            

b2 - 4ac                                         

Portanto (2ax + b)2 = 4a2x2 + 4abx + b2.                            (2.8) 

Substituindo (2.8) em (2.7) temos 

(2ax + b)2 = b2 - 4ac                                    (2.9) 

Passo 5: Aplicar a raiz quadrada em ambos os lados da equação (2.9) 
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√(2ax + b)2

  = ∓  √b2 - 4ac      

ou seja     

2ax + b = ∓ √b2 -4ac                                                     (2.10) 

Passo 6: Somar o oposto aditivo de b, -b, em ambos os lados da equação (2.10). 

  -b + 2ax + b =  -b ∓ √b2 - 4ac   

que podemos reescrever como 

2ax + b - b =  -b ∓ √b
2
 - 4ac 

ou seja  

2ax = -b ∓ √b2 - 4ac           (2.11) 

Passo 7: Multiplicar pelo inverso multiplicativo de 2a,  
1

2a
, em ambos os lados da equação 

(2.11).             

2ax . 
1

2a
 = (−b ∓ √b2 - 4ac . 

1

2a
 ) 

ou seja  

x = -b ∓ 
√b2 − 4ac

2a
 .                   (2.12) 

Portanto obtemos da equação (2.12) as raízes do polinômio f(x) = ax2 + bx + c. 

 

2.5.3 Função Polinomial de Grau 3. 

Função polinomial de 3° grau ou de grau 3 é toda função do tipo                                                 

f(x) = ax3 + bx2 + cx + d, em que a, b, c e d são constantes reais, com a ≠ 0 tal que a representa 

o coeficiente de x3, b representa o coeficiente de x2, c representa o coeficiente do termo c e d 

representa o termo independente. 

A solução de equações desse tipo consiste em isolar a variável x, por meio de processos 

algébricos e depois reduzir a equação de grau 3 para uma de grau 2 atravez da divisão de 

polinômios e então encontrar as outras duas soluções resolvendo a equação de grau 2.Veremos 

esse processo como segue no exemplo 6. 

Exemplo 6: Solução de uma equação polinomial de grau 3. 

Para encontrarmos a raiz da equação, devemos seguir os seguintes passos: 

 

Passo 1: Igualar f(x) = 0, assim teremos 

                                             ax3 + bx2 + cx + d = 0                          (2.13) 

Passo 2: Tome x = t - 
b

3a
 e substitua em (2.13).        
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Assim temos a . (t -
b

3a
)

3

+ b . (t -
b

3a
)

2

+ c . (t -
b

3a
) + d = 0 ⟹  a . (t3-

3t2b

3a
+

3tb
2

9a2 
- 

b
3

27a3 
) + b . (t2- 

2tb

3a
+

b
2

9a2
) + c . (t -

b

3a
) + d = 0 ⟹ (at3-

3t2b

3
+

3tb
2

9a 
-

b
3

27a2 
) + (bt2- 

2tb
2

3a
+

b
3

9a2
) + (ct -

bc

3a
) + d = 0 . 

 Dividindo ambos os lados da equação por a temos 

at3- 
3t2b

3
 + 

3tb
2

9a 
 - 

b
3

27a
2

 
 + bt2- 

2tb
2

3a
 + 

b
3

9a2 + ct - 
bc

3a
 + d

a
=

0

a
 ⟹ t3- 

3t2b

3a
+

3tb
2

9a2 
–

b
3

27a3 
+ 

bt2

a
- 

2tb
2

3a2
+

b
3

9a3
+ 

ct

a
-

bc

3a2
+

d

a
= 0              

Simplificando obtemos t3- 
t2b

a
+

tb
2

3a2 
-

b
3

27a3 
+ 

bt2

a
- 

tb
2

3a2
- 

tb
2

3a2
+

b
3

9a3
+ 

ct

a
-

bc

3a2
+

d

a
 = 0 e 

simplificando novamente obtemos t3- 
t2b

a
+

t b
2

3a2 
 -

b
3

27a3 
+ 

bt2

a
 - 

tb
2

3a2
 - 

tb
2

3a2
+

b
3

9a3
+ 

ct

a
-

bc

3a2
+

d

a
= 0  

portanto t3–
b

3

27a3 
- 

tb
2

3a2
+

b
3

9a3
+ 

ct

a
-

bc

3a2
+

d

a
= 0.   

Obtendo o máximo divisor comum de –
b

3

27a3 
+

b
3

9a3
  obtemos  

2b
3

27a3 
  logo 

 t3+
2b

3

27a3 
- 

tb
2

3a2
+ 

ct

a
-

bc

3a2
+

d

a
= 0 .                            (2.14) 

Seja  

p = 
c

a
- 

b
2

3a2
                     (2.15)  

e seja  

q = 
2b

3

27a3 
-

bc

3a2
+

d

a
                                 (2.16) 

Substituindo (2.15) e (2.16) em (2.14) obtemos  

t3 + pt + q = 0                                 (2.17) 

Passo 3: tome t = u + v e substitua em (2.17). 

Assim temos (u + v)3 + p . (u + v) + q = 0 ⟹ (u3 + 3vu2 + 3v2u + v3) + pu + pv + q = 0 

que podemos reescrever como (u3 + v3 + q) + (3vu + p) . (u + v) = 0, que possui solução dada 

pelo sistema: 

u3 + v3 = - q                      (2.18) 

u3 . v3 = 
- p3

27
                     (2.19) 

Passo 4: Encontrar a equação cujo a soma é da forma (2.18) e o produto é da forma (2.19) 

Observe que nesse passo somos conduzidos ao problema de achar a solução u3 e v3 cujo 

a soma é da forma (2.18) e o produto da forma (2.19). Veremos então que a equação que tem 

soluções u3 e v3 é Y2 – SY + P = 0. 
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De fato 

{
Y++Y-= S

Y+.  Y-= P
 ⟺ {

Y++
P

Y+
= S

Y-=
P

Y+

⟺ {
Y+

2 - SY++P = 0

Y-=
P

Y+

  

e 

{
Y++Y-= S
Y+. Y-= P

 ⟺ {
Y-+

P

Y-
= S

Y+=
P

Y-

⟺ {
Y- 

2 - SY- + P = 0

 Y+=
P

Y-

  

Utilizando-se de (2.12) para encontrar a solução temos  

Y+=
S+ √S2- 4P

2
= -

q

2
+ 

1

2
√q2+ 

4p3

27
  

Y-=
S - √S2- 4P

2
= -

q

2
- 

1

2
√q2+ 

4p3

27
  

portanto 𝑢3 =  𝑌+ e 𝑣3 = 𝑌−, consequentemente 

 u = √Y+
 3

                      (2.20) 

e 

 v = √Y-
3

                    (2.21) 

Passo 5: Substituir (2.20) e (2.21) em t = u + v do passo 3. 

Assim temos t = u + v ⟹ t = √Y+ 3
+ √Y-

 3 ⟹  √
 S + √S2- 4P

2

3

 + √
 S - √S2- 4P

2

3

 =     

√-
q

2
+ 

1

2
√q2 + 

4p3

27

3

+ √-
q

2
- 

1

2
√q2 + 

4p3

27

3

                  (2.22) 

Passo 6: Substituir (2.22) em x = t - 
b

3a
 do passo 2. 

Assim temos 

  x1 = t - 
b

3a
⟹ x =√-

q

2
+ 

1

2
√q2 + 

4p3

27

3

+ √-
q

2
- 

1

2
√q2 + 

4p3

27

3

- 
b

3a
                         (2.23) 

que é uma das três soluções de f(x) = a . x3 + b . x2 + c . x +d. 

Passo 7: Dividir f(x) = ax3 + bx2 + cx +d por x1. 

Sabemos que um polinômio de grau n pode ser escrito como (x - x1) . (x - x2) . ... . (x - xn) 

onde xn, n = 1, 2, …, n são soluções do polinômio de grau n. No caso de um polinômio de grau 

3 temos (x - x1) . (x - x2) . (x - x3). Como já achamos x1 com os passos de 1 a 6, resta dividirmos 

o polinômio f(x) = ax3 + bx2 + cx + d afim de encontrar a equação do segundo grau composta 

por  

(x - x2) . (x - x3) = x2 – (x2 + x3) . x + x2x3                (2.24) 
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que é um caso particular de equação do segundo grau. 

Portanto, agora basta que encontremos as soluções de (2.24) para encontramos todas as 

soluções de f(x) = ax3 + bx2 + cx + d. 

Passo 8: Utilizar (2.12) para encontrar a solução de (2.24). 

Assim temos  

x2=
(x3 + x2) + √(x3 + x2)2 - 4x3x2

2
= 

(x3 + x2) + √(x3
2 + 2x3x2 + (x3x2)

2
 - 4x3x2

2
                         (2.25) 

 x3=
(x3 + x2) - √(x3 + x2)2 - 4x3x2

2
= 

(x3 + x2) - √(x3 
2 + 2x3x2 + (x3x2)

2
 - 4x3x2

2
                        (2.26) 

e assim obtemos todas as soluções de f(x) = ax3 + bx2 + cx + d, sendo elas da forma (2.23), 

(2.25) e (2.26). 
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CAPÍTULO III 

 

Um Olhar mais Geométrico 

3.0   Introdução 

 Neste capítulo iremos rever os exemplos do capítulo anterior de forma a focar na 

interpretação geométrica dos mesmos, em seguida faremos a construção e interpretação passo 

a passo da subseção “2.2 Construção de Alguns Números Reais”, logo após iremos mostrar as 

soluções geométricas aproximadas encontradas na antiguidade e finalmente faremos a 

interpretação geométrica de funções polinomiais do grau 1, 2 e 3. 

3.1     Um Olhar Mais Geométrico  

A muitos e muitos séculos atrás a geometria foi, segundo Eves (2004), criada pelos 

egípcios denominados agrimensores, trabalhadores que se utilizavam de cordas com nós 

equidistantes utilizados para medir os prejuízos aos agricultores devido as cheias do Nilo. Desde 

aquele tempo a geometria é uma ferramenta utilizada para a solução de problemas como consta 

nas tabuas Plimpton.  
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Nesta subseção mostraremos como seria a interpretação geométrica passo a passo dos 

exemplo 1, 2 e 3 do capítulo 2 afim de possibilitar ao leitor a verificação da diferença da 

abordagem algébrica para a abordagem geométrica no que se trata de construção com régua e 

compasso. 

 

Exemplo 7: Construção da reta paralela  

Seja r uma reta em um plano qualquer e P um ponto de tal forma que P está no mesmo 

plano que a reta r, mas P ∉ r. 

 

 

Fig. 3.1: Interpretação geométrica da introdução a construção da reta paralela. 

 

Passo 1: Com o compasso, tracemos um circunferência C1 de raio qualquer, com centro 

em P de tal forma que a circunferência C1 intercepte a reta r formando o ponto ao chamaremos 

de A tal que A ∈ r e A ∈ C1.  
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Fig. 3.2: Interpretação geométrica do passo 1 da construção da reta paralela. 

 

Passo 2: Novamente com o compasso, tracemos outra circunferência C2 de tal forma 

que o raio de C2 = C1, com centro em A de tal forma que a circunferência C2 intercepta a reta r 

formando o ponto ao qual chamaremos de B tal que B ∈ r e B ∈ C2. 

 

 

Fig. 3.3: Interpretação geométrica do passo 2 da construção da reta paralela. 

 

Passo 3: Ainda com o compasso, tracemos outra circunferência C3, com centro 

novamente em A, mas agora com raio |PB|. Essa circunferência interceptara a circunferência 

C1 formando o ponto ao qual chamaremos de C.  
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Fig. 3.4: Interpretação geométrica do passo 3 da construção da reta paralela. 

 

Passo 4: Com a régua sem graduação, tracemos o segmento de reta PC. Pelo        

postulado 2, um segmento de reta pode ser indefinidamente prolongado para construir uma reta, 

logo temos a reta s ao qual P ∈ s e D ∈ s. Essa reta é paralela à reta r. 

 

 

Fig. 3.5: Interpretação geométrica da reta paralela. 

 

A justificativa vem do fato de PDBA formarem um paralelogramo, e portanto seus lados 

opostos são paralelos. 
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Fig. 3.6: Interpretação geométrica da justificativa da construção da reta paralela. 

 

Exemplo 8: Construção da reta perpendicular 

Seja r uma reta em um plano qualquer e P um ponto de tal forma que P está no mesmo 

plano que a reta r, mas P ∉ r. 

 

 

Fig. 3.7: Interpretação geométrica da introdução da construção da reta perpendicular. 

 

Passo 1: Com o compasso, tracemos uma circunferência C1 de raio qualquer, com centro 

em P de tal forma que a circunferência C1 intercepte a reta r formando os pontos ao qual 

chamaremos de A e B tal que A, B ϵ r e A, B ϵ C1. 
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Fig. 3.8: Interpretação geométrica do passo 1 da construção da reta perpendicular. 

 

Passo 2: Novamente com o compasso, tracemos outras duas circunferências, C2 e C3 

respectivamente, de tal forma que o raio de C2 = C3 = C1, sendo C2 com centro em A e C3 com 

centro em B de tal forma que uma de suas interseções entre C2 e C3 intercepta o ponto P e a 

outra formam o ponto C. 

 

 

Fig. 3.9: Interpretação geométrica do passo 2 da construção da reta perpendicular. 

 

Passo 3: Com a régua sem graduação, tracemos o segmento de reta PC. Pelo        

postulado 2, um segmento de reta pode ser indefinidamente prolongado para construir uma reta, 

logo temos a reta s ao qual P ∈ s e D ∈ s. Essa reta é perpendicular à reta r. 
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Fig. 3.10: Interpretação geométrica da reta perpendicular. 

 

A justificativa vem do fato de PBCA formarem um losango, suas diagonais são 

perpendiculares umas às outras, logo elas cortam-se ao meio, portanto PC é a mediatriz de AB, 

logo perpendicular a r. 

 

 

Fig. 3.11: Interpretação da justificativa da construção da reta paralela. 

 

Exemplo 9: Construção da reta mediatriz 

Seja o segmento de reta AB em um plano qualquer. 
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Fig. 3.12: Interpretação geométrica da introdução da construção da reta mediatriz. 

 

Passo 1:  Com o compasso, tracemos uma circunferência C1, com centro em A de tal 

forma que o raio r1 ≥ |AB|. Sem perda de generalidade, assumiremos r = |AB|. Ainda com o 

compasso tracemos outra circunferência C2, com centro em B de tal forma que o raio r2 = r1. 

 

 

Fig. 3.13: Interpretação geométrica do passo 1 da construção da reta mediatriz. 

 

Passo 2: Chamemos os pontos formados pela circunferência C1 e C2 de C e D, onde C 

é o ponto da interseção superior e D o ponto da interseção inferior. 
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Fig. 3.14: Interpretação geométrica do passo 2 da construção da reta mediatriz. 

 

Passo 3: Tracemos o segmento CD que intercepta o segmento AB. O ponto formado 

pelo interseção do segmento CD com o segmento AB, é o ponto médio do segmento AB, ao 

qual chamaremos de M. Portanto o segmento CD é a mediatriz do segmento AB. 

 

 

Fig. 3.15: Interpretação geométrica da construção da reta mediatriz. 

 

A justificativa é por construção, como ACBD formam um losango, suas diagonais são 

perpendiculares umas às outras, logo elas cortam-se ao meio. 
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Fig. 3.16: Interpretação geométrica da justificativa da construção da reta mediatriz. 

 

3.2    Interpretação Geométrica da Construção de Alguns Números Reais 

Observe que para iniciarmos a interpretação geométrica da construção de algum número 

real, é necessário o conhecimento das definições de 1 a 33 e dos postulados de 1 a 5.  

Iniciemos as interpretações geométricas pela construção do conjunto mais básico de 

números, o conjunto dos números naturais ℕ. 

Seja AQn um segmento de reta. Seja APn outro segmento de reta com Pn ∉ AQn. 

 

 

Fig. 3.17: Início da interpretação geométrica da construção dos números naturais. 
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 Tomemos o compasso e definimos uma abertura arbitrária e então marquemos n 

circunferências no segmento APn tal que as interseções das circunferências com o segmento 

APn determine os pontos Pn e que |Pn Pn-1| = |Pn-2 Pn-1|, n = 2, 3, ..., n . 

 

 

Fig. 3.18: Continuação da interpretação geométrica da construção dos números naturais. 

 

 Agora, com a régua sem graduação, basta unir o ponto Pn com Qn. As retas que passam 

por Pj, j = n – 1, n – 2, …, e são paralelas a reta que une Pn a Qn dividirão o segmento AQn em 

n segmentos igualmente espaçados. A interseção dessas retas com o segmento AQn formarão 

os pontos Qn. 

 

 

Fig. 3.19: Continuação da interpretação geométrica da construção dos números naturais. 
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Associando os números naturais aos pontos Qn do segmento de reta AQn através de uma 

função bijetora, construímos o conjunto dos números naturais. 

 

 

Fig. 3.20: Interpretação geométrica da construção dos números naturais. 

 

Para a construção dos números inteiros o processo de construção é análogo ao da 

construção dos números naturais, com a diferença que o processo deve ser executado para os 

dois lados a partir da origem, construindo também os opostos aos naturais. 

 

 

Fig. 3.21: Interpretação geométrica dos números inteiros. 

 

Para a construção dos números racionais do tipo  
a

b
  onde a ≤ b, definimos o segmento de 

reta AB onde A = 0 e B = 1 e o segmento de reta AP, tal que B ∉ AP. 
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Fig. 3.22: Início da interpretação geométrica da construção dos números racionais. 

 

 Com o compasso, definimos uma escala arbitrária e então marquemos n circunferências 

no segmento AP tal que a interseção das circunferências com o segmento AP forme os pontos 

Pn e que |Pn Pn-1| = |Pn-2 Pn-1| e assim por diante.  

 

 

Fig. 3.23: Continuação da interpretação geométrica da construção dos números 

racionais 

 

Agora, com a régua sem graduação, basta unir o ponto Pn ao ponto B com um segmento 

de reta. As retas paralelas a esse segmento de reta dividirão o segmento AB em n segmentos 

igualmente espaçados. A interseção dessas retas com o segmento AB formarão os pontos Qn. 
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Fig. 3.24: Continuação da interpretação geométrica da construção dos números 

racionais. 

 

 Associando os números racionais aos pontos Qn do segmento de reta AB através de uma 

função bijetora, construímos os números racionais da forma  
a

b
  com a ≤ b. 

 

 

Fig. 3.25: Continuação da interpretação geométrica da construção dos números 

racionais. 

Para a construção dos números racionais da forma  
a

b
  onde a > b, precisaremos utilizar 

de um método conhecido como algoritmo da divisão de Euclides. O algoritmo consiste em achar 

o máximo divisor comum (MDC) entre dois números inteiros diferentes de zero, ou seja,                

r = a – b.q onde r é o resto da divisão, a e b são números inteiros maiores que zero e q é o 
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quociente dessa divisão. Desenvolveremos os passos essenciais para a obtenção do número 

racional a ser construído em termo de frações: 

 

• Passo 1 – Dividir a fração em uma parte inteira e uma parte racional 

 

a

b
=

b

b
+

c1

b
=1+

c1

b
   

 

Se cn > b então repita o passo 1 assumindo agora c como a. 

 

• Passo 2 – Quando cn < b, somar todos os inteiros da forma 
b

b
=1, n vezes. 

 

a

b
 = 

b

b
+

c1

b
 = 1+ (

c1

b
) =1+ (

b

b
+

c2

b
) =…= 1+…+1+

cn

b
= n +

cn

b
  

 

         Como sabemos construir qualquer número inteiro e qualquer número racional da forma  
a

b
 

tal que a ≤ b, então sabemos construir qualquer número racional da forma  
a

b
  tal que a > b, basta 

construirmos o número inteiro n e, tomando n como origem, construir o número racional da 

forma 
c

b
. 

A figura abaixo exemplifica a construção do número racional Q tal que Q = n + q2, onde 

n é um número inteiro e q2 é um número racional da forma  
a

b
  com a ≤ b. 
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Fig. 3.26: Interpretação geométrica da construção dos números racionais. 

 

         Já o conjunto dos números irracionais, não é inteiramente construtível como veremos nas 

próximas subseções, mas mostraremos a construção dos números irracionais da forma √n. Para 

a construção dos números irracionais da forma √n, utilizaremos do teorema de Pitágoras. 

A partir da hipotenusa com catetos de comprimento 1 obtemos a construção do número 

irracional √2. 

 

 

Fig. 3.27: Interpretação geométrica do número irracional √2 

 

         Como já sabemos traçar retas perpendiculares a qualquer reta dada, traçamos um 

segmento de reta perpendicular ao segmento √2 no ponto 1 da reta y. Esse segmento de reta 
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deve ter comprimento igual a 1. Após traçarmos a reta perpendicular basta refazermos o 

processo e a partir da hipotenusa com catetos de comprimento 1 e √2 obtemos a construção do 

número irracional √3 e assim sucessivamente, construímos todos os números irracionais da 

forma √n. 

 

 

Fig. 3.28: Interpretação geométrica do número irracional √3  

 

 

Fig. 3.29: Outra forma de interpretação geométrica do número natural 2 ou √4 
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Fig. 3.30: Interpretação geométrica do número irracional √5 

 

Observe que se o processo continuar formaremos a figura de uma espiral conhecida por 

espiral aritmética ou espiral de Arquimedes.  

 

 

Fig. 3.31: A espiral aritmética ou espiral de Arquimedes. 

 

Observe que √4 = 2, √9 = 3 e se continuássemos o processo de construção da espiral 

teríamos √16 = 4, √25 = 5 e assim por diante, mas esses números são naturais, logo a 

construção dos números irracionais na espiral de Arquimedes implica em uma nova forma de 

interpretação geométrica dos números naturais. 
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3.3     A Visão Geométrica dos Problemas Clássicos da Grécia Grega. 

Já foi provado no capítulo anterior que os problemas clássicos da geometria grega antiga, 

a duplicação do cubo, a quadratura do círculo e a trisseção do   ângulo,  não possuem solução 

por meio geometrico, portanto são impossiveis de serem construidos apenas com regua e 

compasso.  

Nesta subseção iremos explorar algumas possiveis soluções aproximadas desses 

problemas propostas por matematicos antigos. 

(𝒶) Duplicação do cubo 

Basicamente o problema veio do fato de que é possível construir um quadrado de lado x 

cuja área é o dobro do cubo de área 1, ou seja, 2.  

 

 

Fig. 3.32: Interpretação geométrica da duplicação do quadrado. 

 

A tentativa de uma generalização desse conceito para o cubo não foi tão simples como os 

matemáticos antigos pensaram, pois, agora era necessário construir um cubo cujo lado fosse x 

e o volume fosse o dobro do cubo de volume 1, ou seja, 2, logo x = √2
3

. 
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Fig. 3.33: Interpretação geométrica da duplicação do cubo. 

 

Dentre as diversas tentativas de solução desse problema por meio geométrico, diversos  

matemáticos conseguiram resultados bastante animadores, mas aproximados para a solução 

deste problema. Dentre os métodos e “soluções” que se destacam na literatura temos o método 

de Neusis e as soluções de Arquitas, de Eudoxo, de Menecmo, de Platão, de Erastóstenes, de 

Nicomedes, de Herão, de Apolônio, de Filão de Bizâncio, de Diocles e de Esporo e Papo. 

A solução de Arquitas consiste da construção no espaço de um ponto, obtido pela 

interseção de três superfícies, como nos mostra Souza.  

“Esta construção envolve a procura de um certo 

ponto obtido pela intersecção de três superfícies de 

revolução - um cone recto, um cilindro e um toro. A 

intersecção do cilindro com o toro é uma curva e o ponto 

pretendido obtém-se pela intersecção desta curva com o 

cone.” (SOUZA, J. M. R. de. Trissecção do Ângulo e 

Duplicação do Cubo: as Soluções na Antiga Grécia, 

Porto, 2001 p. 57). 

 

A solução de Eudoxo foi perdida no tempo, mas estudiosos sobre o assunto como Health, 

debatem se ela era ou não parecida com a solução de Arquitas. 

“É de admitir que a sugestão de Tannery para o 

método de Eudoxo é atraente; mas obviamente que é 

apenas uma conjectura. Na minha opinião, a objecção 

encontrada é ser uma solução muito próxima de uma 

adaptação das ideias de Arquitas. Eudoxo foi, é verdade, 

um aluno de Arquitas e, existe uma grande semelhança 
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de estilo entre a construção de Arquitas para a curva de 

dupla curvatura e a construção de Eudoxo para a 

lemiscata esférica, usando a revolução de esferas 

concêntricas; mas Eudoxo era, penso eu, muito original 

como matemático para se contentar ele próprio com uma 

mera adaptação da solução de Arquitas.” (1981, p. 251 

apud SOUZA, 2001, p.63). 

 

Menecmo conhecido por suas descobertas em cônicas obteve uma solução que usa as 

mesmas. 

“As soluções de Menecmo, preservadas por 

Eutócio, têm por base a construção de um certo ponto 

como a intersecção de duas cónicas, num dos casos uma 

parábola e uma hipérbole equilátera, no outro caso duas 

parábolas” (SOUZA, J. M. R. de. Trissecção do Ângulo 

e Duplicação do Cubo: as Soluções na Antiga Grécia, 

Porto, 2001 p. 65). 

 

A Platão é atribuída uma solução para a duplicação do cubo da qual o método usado na 

solução era reprovado pelo próprio Platão.  

“Eutócio atribui a Platão (…) uma solução de 

cariz mecânico para o problema da duplicação do cubo, 

ou melhor, e uma vez mais, para o problema da inserção 

de dois meios proporcionais entre dois segmentos de 

recta. No entanto, é amplamente aceite que esta solução 

foi incorrectamente atribuída a Platão. (…)” (SOUZA, J. 

M. R. de. Trissecção do Ângulo e Duplicação do Cubo: 

as Soluções na Antiga Grécia, Porto, 2001 p. 68). 

 

Segundo Health (1981, p. 255 apud SOUZA, 2001, p.68) “Platão reprovou as soluções 

mecânicas por estas destruírem a virtuosidade da geometria” 

 Erastóstenes está ligado a construção de um instrumento chamado mesolabo, usado na 

solução da duplicação do cubo por Erastóstenes.  

 “O nome de Eratóstenes de Cirene não está 

apenas associado ao problema da duplicação do cubo 

devido ao relato das lendas sobre a história deste 

problema, nomeadamente na sua obra Platonicus e na 

suposta carta ao Rei Ptolomeu. Está também associado a 

uma solução do problema dos dois meios proporcionais, 
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através de um instrumento mecânico. Esse instrumento, 

conhecido pelo nome de mesolabo, é descrito por Papo 

no livro III da Colecção Matemática e por Eutócio no 

comentário ao livro II do tratado Da Esfera e do 

Cilindro.” (SOUZA, J. M. R. de. Trissecção do Ângulo e 

Duplicação do Cubo: as Soluções na Antiga Grécia, 

Porto, 2001 p. 71). 

 

A solução proposta por Nicomedes utiliza uma curva conhecida nos dias de hoje por 

concóide. 

“A solução de Nicomedes para a construção dos 

dois meios proporcionais teve por base a redução do 

problema a uma construção por nêusis, que resolveu por 

meio de uma curva - a concóide - também usada para 

resolver o problema da trissecção do ângulo (SOUZA, J. 

M. R. de. Trissecção do Ângulo e Duplicação do Cubo: 

as Soluções na Antiga Grécia, Porto, 2001 p. 75). 

 

As soluções para o problema de Delos propostas por Herão, Apolônio e Filão de Bizâncio 

são muito parecidas sendo que a solução geométrica de Apolônio levou as soluções mecânicas 

também propostas pelos três matemáticos. Segundo Teixeira  

“Papo, nas Colecções Matemáticas (...), atribui a 

Apolónio dois métodos, um mecânico e outro 

geométrico, para resolver o problema de Delos, sem no 

entanto os expor. Nas obras de Apolónio, que chegaram 

até nós, não encontramos coisa alguma sobre este 

problema [duplicação do cubo], mas no Comentário [à 

obra de Arquimedes Da Esfera e do Cilindro] de Eutócio 

encontramos o método mecânico de Apolónio, o qual não 

difere no essencial daquele que foi dado por Herão. A 

relação estreita entre a construção mecânica e a 

construção mediante uma hipérbole, exposta atrás , levou 

alguns autores a considerar como provável que o método 

geométrico de Apolónio seja idêntico a esta última 

construção, ou pelo menos não defira dela no essencial; 

e que as três soluções mecânicas de Herão, Filão 

Bizantino e Apolónio foram deduzidas da solução 

geométrica de Apolónio, como aplicações práticas.” 

(1915, p. 295 apud SOUZA, 2001, p.78). 
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Diocles apresenta suas soluções para o problema da duplicação em na terceira parte de 

sua obra Espelhos Cáusticos, onde uma cópia em árabe foi recentemente descoberta em uma 

biblioteca no Irão. Segundo Knorr 

“Na terceira parte Diocles apresenta dois métodos 

para a duplicação do cubo: o primeiro reproduz 

simplesmente uma forma alternativa ao método das duas 

parábolas de Menecmo (Prop. 10), enquanto que o 

segundo utiliza uma curva especial, conhecida nos 

tempos modernos com o nome de cissóide (Props. 11-

16).” (1993, p. 234 apud SOUZA, 2001, p. 84). 

 

 Segundo Health, as soluções de Esporo e Papo são em essência a mesma solução 

proposta por Diocles, exceto pela diferença no uso de régua ao invés de uma curva. 

“As soluções de Esporo e Papo são 

essencialmente a mesma que a de Diocles; a principal 

diferença consiste no facto de que, em vez de usarem a 

cissóide, usam uma régua que roda em torno de um certo 

ponto até que certa intersecção leve a que dois pares de 

linhas sejam iguais. Papo tem conhecimento da obra de 

Esporo e é provável que Esporo fosse seu professor ou 

colega” (1981, p. 266 apud SOUZA, 2001, p. 90). 

 

(𝒷) Quadratura do círculo  

Este problema consiste em quadrar o círculo em um número finito de etapas, porém, 

nenhum método geométrico usado por matemáticos obteve 100% de exatidão no processo de 

quadratura. 

Observe que atribuindo o valor 1 ao raio de uma circunferência, teremos que seu diâmetro 

é igual a 2, logo D = 2r = 2, então a área do quadrado cujo lado é L é L2 = πr2 = π12 = π, sendo 

assim o lado L é igual a L = √𝜋 = √3,1415926 = 1,7724538.  
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Fig. 3.34: Interpretação geométrica da quadratura do círculo. 

 

Observe que ainda assim, a solução não é exata, pois, requer infinitas casas decimais para 

a solução ótima, logo esta solução necessitaria d infinitos passo para sua construção, porém, 

conforme a quantidade de passos feitos aumenta a precisão também aumenta, portanto 

assumiremos esta solução com aproximação de 99.999…% de precisão. 

Dentre as diversas tentativas de solução desse problema por meio geométrico, diversos  

matemáticos conseguiram resultados bastante animadores com aproximações da ordem de 99% 

para mais, mas ainda assim apenas resultados aproximados para a solução deste problema.  

Dentre as possíveis construções que se destacaram ao longo da história, apresentaremos 

quatro construções com boas aproximações, dentre elas: 

(1) 1º Construção por meio de régua e compasso da quadratura do círculo. 

Passo 1: Dividir um quadrado dado em dezesseis partes iguais. 
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Fig. 3.35: Interpretação geométrica do passo 1 da construção 1 da quadratura do 

círculo. 

 

Passo 2: Enumerar cada quadrado. 

 

 

Fig. 3.36: Interpretação geométrica do passo 2 da construção 1 da quadratura do 

círculo. 

 

Passo 3: Com o compasso, traçar um circunferência com r = 1, que passe pelos vértices 

dos quadrados 1, 13, 16 e 4. 
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Fig. 3.37: Interpretação geométrica do passo 3 da construção 1 da quadratura do 

círculo.  

 

Observe que os pontos marcados nos vértices laterais dos quadrados 1, 13, 16 e 4 formam 

um retângulo, e que os vértices dos quadrados 13 e 4, se unidos por um segmento de reta 

formam o diâmetro da circunferência. 

 

 

Fig. 3.38: Interpretação geométrica da construção 1 da quadratura do círculo.  

 

Pelo teorema de Pitágoras, temos que D2 = L2+ (
L

2
)

2

= L2+ 
L2

4
= 

5L2

4
, logo D = L

√5

4
 então               

L= 
D

√5

4

=
2

1,1180339…
= 1,7888545, ou seja, uma aproximação com 99,083% de precisão. 
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(2) 2º Construção por meio de régua e compasso da quadratura do círculo. 

Passo 1: Dividir um quadrado dado em dezesseis partes iguais. 

 

 

Fig. 3.39:  Interpretação geométrica do passo 1 da construção 2 da quadratura do 

círculo.  

 

Passo 2: Enumerar cada quadrado. 

 

 

Fig. 3.40: Interpretação geométrica do passo 2 da construção 2 da quadratura do 

círculo.  

 

 



                                                                               

 

72 

Passo 3: Com o compasso, traçar um circunferência com r = 1, que passe pelos vértices 

dos quadrados 1, 13, 16 e 4. 

 

 

Fig. 3.41:  Interpretação geométrica do passo 3 da construção 2 da quadratura do 

círculo.  

 

Passo 4: Construir um pentágono inserido no círculo de modo que dois dos vértices do 

pentágono estejam nos vértices dos quadrados 1 e 12. 

 

 

Fig. 3.42: Interpretação geométrica do passo 4 da construção 2 da quadratura do 

círculo.  
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Passo 5: Subdividir o círculo inserindo novos pentágonos até que o círculo atinja 20 

partes iguais, cada uma com 18º. 

 

 

Fig. 3.43: Interpretação geométrica do passo 5 da construção 2 da quadratura do 

círculo. 

 

Observe que se traçarmos um segmento de reta dentro do quadrado unindo os vértices 

dos quadrados 13 e 16 teremos uma reta com comprimento igual a L, o que corresponderá a um 

arco de 126º, pois, 7x18º = 126º. 

 

 

Fig. 3.44: Interpretação geométrica da construção 2 da quadratura do círculo.  
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Da trigonometria temos que L = 2rsen (
θ

2
) = 2sen (

126°

2
) = 1,7820130, ou seja, uma 

aproximação de 99,463% de precisão. 

 

(3) 3º Construção por meio de régua e compasso da quadratura do círculo. 

Passo 1: Dividir um quadrado dado em cem partes iguais. 

 

 

Fig. 3.45: Interpretação geométrica do passo 1 da construção 3 da quadratura do 

círculo.  

 

Passo 2: Inscrever um quadrado no quadrado dado de modo que os vértices do quadrado 

inscrito estejam no centro de cada uma das arestas do quadrado dado. 
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Fig. 3.46: Interpretação geométrica do passo 2 da construção 3 da quadratura do 

círculo.  

 

Passo 3: Com o compasso, traçar um circunferência com r = 1, circunscrita no quadrado 

dado de forma que os pontos da circunferência passem pelo quadrado inscrito e pelo vértice dos 

primeiros quadrados de cada aresta do quadrado dado. 

 

 

Fig. 3.47: Interpretação geométrica do passo 3 da construção 3 da quadratura do 

círculo.  

 

Passo 4: Seja 0 o centro da circunferência, seja B o vértice do lado direito do quadrado 

inscrito e C o vértice inferior do quadrado inscrito. Traçar os segmentos 0B e 0C de modo a 

formar o triangulo C0B. 
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Fig. 3.48: Interpretação geométrica do passo 4 da construção 3 da quadratura do 

círculo.  

 

 Passo 5: Nomear o ponto A tal que o ponto A pertence a circunferência e ao segmento 

0B. 

 

 

Fig. 3.49: Interpretação geométrica do passo 5 da construção 3 da quadratura do 

círculo.  

 

Observe que o segmento 0A = 4/5 do segmento 0B. Portanto como 0A = 1 temos que     

0A = 1,25. Usando o teorema de Pitágoras temos que L2 = 1,252 + 1,252 = 3,125, logo                      

L = √3,125 = 1,7677669, ou seja, uma aproximação com 99,735% de precisão. 
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(4) 4º Construção por meio de régua e compasso da quadratura do círculo. 

Passo 1: Dividir um quadrado dado em dezesseis partes iguais. 

 

 

Fig. 3.50:  Interpretação geométrica do passo 1 da construção 4 da quadratura do 

círculo. 

 

Passo 2: Enumerar cada quadrado. 

 

 

Fig. 3.51:  Interpretação geométrica do passo 2 da construção 4 da quadratura do 

círculo.  
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Passo 3: Com o compasso, traçar um circunferência com r = 1, que passe pelos vértices 

dos quadrados 1, 13, 16 e 4. 

 

 

Fig. 3.52: Interpretação geométrica do passo 3 da construção 4 da quadratura do 

círculo. 

 

Passo 4: Com a ajuda de um transferidor subdividir o círculo em 72 partes iguais, cada 

uma com 5°. 

 

Fig. 3.53: Interpretação geométrica do passo 4 da construção 4 da quadratura do 

círculo.  
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Observe que se traçarmos um segmento de reta dentro do quadrado unindo os vértices 

dos quadrados 13 e 16 teremos uma reta com comprimento igual a L, o que corresponderá a um 

arco de 125º, pois, 25 x 5º = 125º. 

 

 

Fig. 3.54: Interpretação geométrica da construção 4 da quadratura do círculo.  

 

Da trigonometria temos que L = 2rsen (
θ

2
) = 2sen (

125°

2
) = 1,7740217, ou seja, uma 

aproximação de 99,911% de precisão. 

Observe que para essa construção a melhor aproximação possível corresponde ao ângulo 

trigonométrico de 124° 48´ 22´´, porém é necessário mais que instrumentos para a construção 

desse ângulo. 

Outros métodos também se tornaram famosos na solução desse problema, mas serão 

apenas citados, como a quadratriz de Hípias e o método de Dinóstrato. 

 

 (𝒸) Trisseção de um ângulo qualquer 

O problema consiste em trissectar um ângulo qualquer em três partes iguais. 

Dentre as diversas tentativas de solução desse problema por meio geométrico, diversos  

matemáticos conseguiram resultados bastante animadores, com a redução do problema ao 

conhecido problema de nêusis. 

A redução do problema consiste nos seguintes passos: 

Passo 1: Seja o ângulo ABC, a qual queremos trissectar. Com a régua, traçar uma reta 

paralela ao segmento BC passando por A. 
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Fig. 3.55: Interpretação geométrica do passo 1 da construção do problema de nêusis. 

 

Passo 2: Ainda com a régua, traçar uma perpendicular à reta do passo anterior passando 

por A e interceptando o segmento BC. Essa interseção formará o ponto a qual chamaremos de 

F. 

 

 

Fig. 3.56: Interpretação geométrica do passo 2 da construção do problema de nêusis. 

 

Passo 3: Novamente com a régua traçar o segmento DE, tal que |DE| = 2|AB| e que o ponto B 

esteja no prolongamento de DE. 
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Fig. 3.57: Interpretação geométrica da construção do problema de nêusis. 

 

Assim, pelas palavras de Souza 

(…) “o problema da trissecção dum ângulo agudo fica 

resolvido se soubermos inserir o segmento DE (duplo de 

BA) entre as rectas FA e AE e apontado para o ponto B. 

Assim, ao depararmo-nos com o problema da trissecção 

do ângulo, reduzimo-lo a um outro problema, que os 

geómetras gregos designaram por problema de 

construção por nêusis - a inserção dum segmento de recta 

de comprimento pré-definido entre duas curvas, de modo 

a que um ponto fixo se encontre ou nesse segmento ou no 

seu prolongamento.” (SOUZA, J. M. R. de. Trissecção 

do Ângulo e Duplicação do Cubo: as Soluções na Antiga 

Grécia, Porto, 2001 p. 18). 

 

Dentre as soluções que são encontradas na literatura temos a solução de Hípias, a solução 

de Arquimedes, a solução do problema de nêusis pela espiral de Arquimedes, a solução do 

problema de nêusis pelo concóide de Nicomedes e a solução de Papo pelo uso das cônicas e a 

solução direta pela hipérbole. 

Segundo Allan, a solução de Hípias consiste no uso de uma curva mecânica chamada 

trissectriz de Hípias, embora também seja conhecida como quadratriz de Hípias. 

"(...) a quadratriz foi inventada, provavelmente por 

Hípias de Elis, com o objectivo de trissectar o ângulo e 

foi originalmente empregada neste propósito; 

posteriormente Dinóstrato usou a curva para a quadratura 
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do círculo e é daí que deriva o seu nome." (1976, p. 191 

apud SOUZA, 2001, p. 20).   

 

A solução atribuída a Arquimedes é dada pela proposição 8 do livro dos lemas, a qual 

soluciona o problema da trissecção através da solução de um problema de nêusis. A proposição 

relaciona como trissectar um arco qualquer o que implica a trissecção de um ângulo qualquer 

como consta em The Works of Archimedes de Thomas Health. 

"Proposição 8. Se AB for qualquer corda num círculo de 

centro A, e se AB for prolongada até C de modo a que 

BC seja igual ao raio; se por outro lado CO intersectar o 

círculo em D e for prolongado de modo a intersectar o 

círculo uma segunda vez em E, o arco AE será igual a 

três vezes o arco BD." (1912, p. 309 apud SOUZA, 2001, 

p.25). 

 

 

Fig. 3.58: Fragmento de Trissecção do Ângulo e Duplicação do Cubo: as Soluções na Antiga 

Grécia de SOUZA p. 25. 

 

A solução do problema de nêusis pela espiral de Arquimedes é dado pela proposição XIV como 

consta no Les Oeuvres Complètes d'Archimède de Ver Eecke. 

"Proposição XIV: Se, a partir da origem da espiral, se 

traçarem duas linhas rectas até encontrarem a primeira 

volta da espiral, e se se prolongarem até encontrarem a 

circunferência do primeiro círculo, as linhas traçadas até 

à espiral terão entre si a mesma razão que os arcos da 

circunferência entre a extremidade da espiral e as 
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extremidades das rectas prolongadas até encontrarem a 

circunferência, sendo os arcos medidos para a frente a 

partir da extremidade da espiral. Seja ABFAEθ a 

primeira volta da espiral, seja A a origem da espiral, seja 

θA a recta inicial, seja θKH o primeiro círculo, e a partir 

do ponto A tracem-se AE, AΔ até encontrarem a espiral 

e prolonguem-se até encontrarem a circunferência do 

círculo em Z, H. Quer provar-se que AE está para AΔ 

assim como ao arco θKZ está para o arco θKH. Quando 

a recta Aθ gira, é claro que o ponto θ se move 

uniformemente em torno da circunferência θKH do 

círculo, enquanto que o ponto A, que se move ao longo 

da linha recta, percorre a linha Aθ. O ponto θ, que se 

move em torno da circunferência do círculo, percorre o 

arco θKZ enquanto A percorre a linha recta AE; além 

disso, o ponto A percorre a linha recta AΔ ao mesmo 

tempo que θ percorre o arco θKH, movendo-se cada um 

deles uniformemente; portanto, é claro que AE está para 

AΔ assim como o arco θKZ está para o arco θKH" (1960, 

p. 263-264 apud SOUZA, 2001, p. 26). 

 

A solução do problema de nêusis dado pelo concóide de Nicomodes é dado pelo uso da 

concóide, onde cada ângulo necessita de uma concóide diferente. Nas palavras de Souza 

“podemos construir a concóide pretendida do seguinte modo:” 

“Por um ponto G dum dos lados do ângulo, tiram-se uma 

paralela e uma perpendicular ao lado BC, designando por 

F a intersecção da perpendicular com o lado BC. Traça-

se a concóide de Nicomedes definida pela régua GF, pelo 

polo B e por uma circunferência de raio 2BG e centro 

sobre a régua.” (SOUZA, J. M. R. de. Trissecção do 

Ângulo e Duplicação do Cubo: as Soluções na Antiga 

Grécia, Porto, 2001 p. 35). 
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Fig. 3.59: Fragmento de Trissecção do Ângulo e Duplicação do Cubo: as Soluções na Antiga 

Grécia de Souza p. 35. 

 

“Seja E a intersecção do ramo da concóide, no lado 

oposto do polo, com a recta, paralela a BC, que passa por 

G. Assim, utilizando a concóide de Nicomedes, 

inserimos o segmento DE, duplo do segmento BG, entre 

as rectas GF e GE e apontado para o ponto B. Está assim 

encontrado o ponto E e podemos concluir (…) que o 

ângulo DBC é a terça parte do ângulo ABC.” (SOUZA, 

J. M. R. de. Trissecção do Ângulo e Duplicação do Cubo: 

as Soluções na Antiga Grécia, Porto, 2001 p. 36). 

 

A solução de Papo pelo uso de cônicas é dada pelo uso das mesmas a qual é demonstrada 

na proposição 31 segundo Ver Eecke em Pappus d Alexandrie: La Collection Mathématique. 

"Quando os antigos geómetras procuraram dividir um 

dado ângulo rectilíneo em três ângulos iguais ficaram 

embaraçados com a tarefa. Nós dizemos que há três 

classes de problemas em geometria, aqueles que 

designamos por planos, sólidos e lineares. Como o nome 
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indica, os que podem ser resolvidos apenas por meio de 

linhas rectas e da circunferência do círculo são chamados 

planos, porque as linhas pelas quais tais problemas são 

resolvidos têm a sua origem num plano. E os problemas 

que assumem na sua solução uma ou mais secções do 

cone são chamados problemas sólidos, porque fazem uso 

de superfícies de figuras sólidas na sua construção, 

particularmente de superfícies cónicas. Resta finalmente 

a terceira classe de problemas a que chamamos lineares, 

porque envolvem na sua construção outras linhas além 

daquelas que acabei de descrever, tendo origens diversas 

e mais envolventes, derivando de superfícies menos 

regulares e de movimentos mais complexos. (...). Outras 

linhas deste tipo são as espirais, as quadratrizes, as 

concóides e as cissóides. (...). Uma vez que os problemas 

diferem nesta maneira, os geómetras mais antigos foram 

incapazes de resolver o problema atrás mencionado 

relativo ao ângulo, porque ele é de natureza sólida, e 

procuraram fazê-lo por meios planos, visto que não 

estavam ainda familiarizados com as secções do cone, e 

por essa razão ficaram na incerteza. Mais tarde, 

entretanto, trissectaram o ângulo por meio de cónicas, 

usando na solução a construção por nêusis descrita 

abaixo."23 ([1982, p. 206-210 apud SOUZA, 2001, p. 

37). 

 

 E finalmente a solução direta por meio da hipérbole acontece de dois modos diferentes 

segundo Thomas. 

“(…) Papo utiliza uma hipérbole, diferente da do caso 

anterior, para directamente, isto é, sem nenhuma 

preliminar redução do problema a uma nêusis, resolver o 

problema da trissecção do ângulo. Ele utiliza a hipérbole 

de dois modos diferentes: num usa a propriedade 

diâmetro-ordenada (…), no outro ele usa a propriedade 

focodirectriz.” (1991, p. 1903 apud SOUZA, 2001, p. 

41). 
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3.4     Interpretação geométrica de algumas equação polinomiais 

Nesta seção deste capítulo faremos a interpretação geométrica de algumas equações 

polinomiais com coeficientes reais e raízes reais. Será feito observações com relação a 

interpretação de alguns casos onde a mesma não é possível. 

 

3.4.1 Interpretação geométrica de equações polinomiais de grau 1. 

Observe que f(x) = ax + d ⟹ ax = -d, mas como b pode ser qualquer número real podemos 

reduzi-la para ax = b. Se b é composto, temos então d = bc, portanto ficamos com ax = bc. 

Resolver a equação ax = bc significava na Grécia antiga encontrar a altura x de um 

retângulo de base a que tivesse a mesma área de um retângulo de dimensões c e d. 

A solução ocorre por meio da construção geométrica do retângulo 0ABD com 0A = a e 

0B = b. 

 

 

Fig. 3.60: Construção geométrica do retângulo 0ABD. 

 

Toma-se um ponto c tal que 0C = c (Se c > a, c está no prolongamento de 0C) e traça-se 

o segmento CE paralelo a 0B que intercepta 0D em P. 
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Fig. 3.61: Segmento 0D que divide o retângulo 0ABD. 

 

Então traça-se o segmento XY paralelo a 0A. A solução é 0X = x. 

 

 

Fig. 3.62: Interpretação geométrica da solução de equações polinomiais de grau 1. 

 

A justificativa é a seguinte: são congruentes os triângulos 0AB e 0BD, 0CP e 0XP e ainda 

PYD e PED. Portanto os retângulos CAYP e XPEB têm a mesma área consequentemente 0CEB 

e 0AYX também são equivalentes. Daí, OC.0A = 0A.0X, ou seja bc = ax. 
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3.4.2 Interpretação geométrica de equações polinomiais de grau 2. 

Observe que em uma equação de segundo grau existem casos no qual a interpretação 

geométrica não é possível. Para isso é necessário que usemos uma técnica conhecida como 

completamento de quadrados, pois, ela permite transformar uma equação de segundo grau em 

um quadrado perfeito, a qual possui interpretação geométrica. 

Note que se ax2 + bx + c = 0 ⟹  

a2x2 + abx + ac = 0 ⟹  

4a2x2 + 4abx + 4ac = 0 ⟹  

4a2x2 + 4abx + 4ac + b2 = b2 ⟹  

(2ax)2 + 2(2ax)b + b2 + 4ac = b2 ⟹  

(2ax)2 + 2(2ax)b + b2 = b2 – 4ac ⟹  

(2ax + b)2 = b2 – 4ac ⟹ 2ax + b  = √b
2
- 4ac, logo se b2 - 4ac < 0 então a equação não 

possui interpretação geométrica no conjuntos dos números reais pois √-x ∉ ℝ. 

Assim interpretaremos o caso particular quando ax2 + bx = c com a = 1. Observe que x2 

representa o quadrado de lado x, 

 

 

Fig. 3.63: O quadrados de lado x. 

 

e que bx representa o retângulo de lados b e x. 
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Fig. 3.64: O retângulo de lado b e lado x. 

 

Dividindo bx em quatro partes temos quarto partes de 
b

4
. 

 

Fig. 3.65: Divisão em quatro partes iguais do retângulo de lado bx. 

 

Reagrupando as partes quatro partes subdivididas de bx de forma a cobrir as laterais os 

quadrado de lado x, teremos a seguinte figura: 
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Fig. 3.66: Realocação das partes do retângulo de lados bx no quadrado de lado x. 

 

Note que a área da figura 3.63 é x2 + 4
bx

4
= x2 + bx, agora nos resta completar as partes 

que faltam para a figura 3.63 se tornar um quadrado perfeito. Para isso basta adicionar a equação 

da área da figura 3.63 o termo 4
b

4
 . 

b

4
= 4

b
2

16
= 

b
2

4
, portanto de x² + bx = c teremos 

x2 + bx +
b

2

4
=

b
2

4
+ c. Mas x2+ bx +

b
2

4
= (x + 

b

2
) ², logo aplicando a raiz quadrada de ambos os 

lados temos x + 
b

2
= √ 

b
2

4 
– c. 

 

 

Fig. 3.67: Interpretação geométrica do método de completamento de quadrado. 
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Para isolarmos x basta somar de ambos os lados de x + 
b

2
 = √ 

b
2

4 
– c o termo -

b

2
, pois,        

b

4
 + 

b

4
 = 2

b

4
 = 

b

2
, então teremos x =√ 

b
2

4 
– c - 

b

2
, que é o valor do comprimento x como mostra a 

figura abaixo. 

 

 

Fig. 3.68: Interpretação geométrica da solução de equações polinomiais de grau 2. 

 

3.4.3 Solução de equações de grau 2 pelo método geométrico de Descartes 

Descartes através do uso da geometria analítica desenvolveu em 1627, como consta no 

seu livro La Géométrie, um método geométrico para a solução de equações quadráticas do tipo 

ax2 ± bx - c² = 0. O método consiste na construção de alguns passos que constroem a solução 

da equação dado apenas com régua e compasso. 

Segue os passos do método de Descartes: 

Passo 1: Com a régua construir um segmento de comprimento AB = c. 
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Fig. 3.69: Segmento AB = c. 

 

Passo 2: Ainda com a régua traçar o segmento B0 =
b

2
, tal que B0 seja perpendicular a 

AB. 

 

Fig. 3.70: Segmento B0 perpendicular a AB. 

 

Passo 3: Com o compasso, traçar uma circunferência de raio r = B0 =
b

2
. 
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Fig. 3.71: Circunferência de centro 0 e raio B0 = b/2. 

 

Passo 4: Novamente com a régua, traçar um segmento que intercepta a circunferência 

duas vezes e que passa pelo ponto 0. O ponto que intercepta a circunferência que pertence ao 

segmento A0 será nomeado como D e o prolongamento da reta a partir de 0 que intercepta a 

circunferência será nomeado de C. 

 

 

Fig. 3.72: Os segmentos AD e DC. 

 

Os segmentos AC e AD são as respectivas raízes x1 e x2 da equação dada. 

Observe que se o segmento se b>0 então o segmento AC será a raiz positiva e o segmento 

AD será a solução negativa da equação dada enquanto que quando b<0 o segmento AC será a 
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solução negativa e o segmento AD será a solução positiva da equação dada. No caso em que     

b = 0 as duas soluções são exatamente o segmento AB. 

 

 

Fig. 3.73: Intepretação geométrica do método geométrico de Descartes. 
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CAPÍTULO IV 

 

A Arte Matemática 

4.0   Introdução 

 Neste capítulo utilizaremos as figuras do capítulo anterior afim de formar um acervo de 

interpretações geométricas. 

 

4.1     A relação entre Arte e Matemática 

Simetria, proporção, criatividade. São todas qualidades comumente usadas tanto na arte 

como na matemática. Beleza e rigor são ambos necessários em demonstrações na matemática 

ou traçados na arte. Como podemos ver em diversas obras de arte desde os primórdios até os 

dias de hoje, propriedades matemáticas são constantemente usadas na pintura de quadros ou na 

confecção de uma escultaura. 

O homem vitruviano, símbolo do renacimento, de Leonardo da Vinci, utiliza diversas 

proporções em sua construção. Essa obra foi criada para ilustrar suas notas sobre Os Dez Livros 
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Sobre Arquitetura do arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio. Segundo Vitruvius as 

proporções do corpo humano são as seguintes: 

• A longitude dos braços estendidos de um homem é igual à altura dele; 

• A distância entre o nascimento do cabelo e o queixo é um décimo da altura de um 

homem;  

• A distância do topo da cabeça para o fundo do queixo é um oitavo da altura de um 

homem;  

• A distância do nascimento do cabelo para o topo do peito é um sétimo da altura de um 

homem;  

• A distância do topo da cabeça para os mamilos é um quarto da altura de um homem;  

• A largura máxima dos ombros é um quarto da altura de um homem;  

• A distância do cotovelo para o fim da mão é um quarto da altura de um homem;  

• A distância do cotovelo para a axila é um oitavo da altura de um homem;  

• O comprimento da mão é um décimo da altura de um homem; 

• A distância do fundo do queixo para o nariz é um terço da longitude da face; 

• A distância do nascimento do cabelo para as sobrancelhas é um terço da longitude da 

face;  

• A altura da orelha é um terço da longitude da face 

 

Muitas vezes conhecido também como cânone das proporções essa obra tem total 

correlação com matemática devido a proporção utilizada em sua construção. Neste desenho há 

quatro combinações diferentes observando-se a posição dos braços e das pernas, onde um 

conjunto deles (braços e pernas) foram desenhados de forma a estarem dentro do círculo 

enquanto o outro conjunto foi desenhado para estar contido dentro do quadrado. Note que 

devido a esse fato, esta obra faz menção ao problema grego da quadratura do círculo, com a 

construção de um quadrado semi-inscrito no círculo a qual o homem vitruviano se encontra.  

Observe esta obra na figura a seguir. 
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Fig. 4.1: O homem Vitruviano. 

 

Maurits Cornelis Escher foi um artista gráfico holandês mundialmente conhecido pelas 

obras que tendem a representar construções impossíveis ou desenhos auto-encaixantes, 

explorações do infinito e padrões geométricos que se entrelaçam gradualmente formando 

figuras completamente diferentes das anteriores.  



                                                                               

 

98 

Dentre as noções matemáticas usadas para a construção de suas obras estão as isometrias 

geometricas, ou seja, uma transformação geométrica que quando aplicada a uma figura 

geométrica mantem a distância entre seus pontos. 

 

 

Fig. 4.2: Representação artística de Maurits Cornelis Escher n°1. 

 



                                                                               

 

99 

 

Fig. 4.3: Representação artística de Maurits Cornelis Escher n°2. 

 

 

Fig. 4.4: Representação artística de Maurits Cornelis Escher n°3. 
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Uma forma de arte quase que totalmente matemática são os fractais, um tipo de geometria 

não-eucliadiana criada por Benoit Mandelbrot e que é usada tanto na ciência, computação e 

arte. 

Em suma, um fractal é um “objeto” que pode ser dividido em partes, onde cada uma de 

suas partes é igual ao objeto original. 

Dentre os fractais mais conhecidos estão o conjunto de Mandelbrot e o conjunto de Julia, 

que quando coloridos, formam uma belíssima forma de arte abstrata. 

 

 

Fig. 4.5: O conjunto de Mandelbrot. 
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Fig. 4.6: O conjunto de Julia. 

 

Há também diversos tipos de fractais na natureza como o pulmão humano ou o brócolis. 
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Fig. 4.7: O pulmão humano. 

 

 

Fig. 4.8: O brócolis romanesco. 
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Outra forma de associar arte a matemática é através da música. A história da música esta 

intimamente ligada a história da arte e do estudo da evolução da cultural de um povo, mas as 

escalas musicais estão intimamente ligadas a matemática. Os pitagóricos foram os responsáveis 

pela descoberta das escalas musicais estudando frações em cordas, tendo como seu principal 

teórico musical o próprio Pitágoras. Segundo Pitágoras a música e aritmética possuíam uma 

união sem igual, onde os números eram a chave do universo físico e metafisico enquanto a 

música era a exemplificação desses números de forma harmoniosa.  

Através do estudo de proporções foi capaz de deduzir os intervalos musicais conhecidos 

como dissonantes e consonantes. Os intervalos consonantes são considerados harmonias 

estáveis e agradáveis aos ouvidos enquanto os intervalos dissonantes são instáveis 

proporcionam a sensação de agitação e rebeldia. Um intervalo dissonante em particular 

conhecido como tritóno foi proibido pela igreja medieval que atribuiu caráter diabólico ao 

intervalo denominado diabolus in musica. 

Milhares de anos mais tarde com o estudo dos fractais surgiu a denominada música 

fractal, um tipo de música que transforma resultado de cálculos fractais em sons.  

A música fractal, engloba-se dentro de um tipo maior de arte conhecida como arte fractal. 

A arte fractal é todo tipo de manifestação artística, seja ela visual como animações ou imagens, 

musical como sons, ou outro tipo de mídia como estruturas em material sólido, por exemplo 

esculturas ou artes plásticas. Ela é criada através de funções matemáticas nos seus resultados 

são transformados em arte, logo, este tipo de arte está sob o total domínio de quem manipula as 

equações. Devido à complexidade dos cálculos ou o número de iterações necessários para um 

resultado valido, são usados computadores para o processamento dos dados em imagens ou 

sons. 

Segundo o Centro de Matemática da Universidade do Porto (CMUP – Centro de 

Matematica da Universidade do Porto, 2010) 

“(…) Como dizia Aristóteles "Os filósofos que afirmam 

que a Matemática não tem nada a ver com a Estética, 

estão seguramente errados. A Beleza é de facto o objecto 

principal do raciocínio e das demonstrações 

matemáticas", e  Hardy afirmava que "O matemático, tal 

como o pintor ou o poeta, é um criador de padrões. Um 

pintor faz padrões com formas e cores, um poeta com 

palavras e o matemático com ideias. Todos os padrões 

devem ser belos. As ideias, tal como as cores, as palavras 
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ou os sons, devem ajustar-se de forma perfeita e 

harmoniosa.” 

 

4.2     Metodologia 

A ideia principal é construir um acervo com diversas pinturas em tela, para servir como 

material de apoio ao professor, para o ensino da álgebra através da geometria.  

Os trabalhos serão que serão realizados serão os das figuras 3.6, 3.11, 3.16, 3.31, 3.33, 

3.34, 3.62, 3.67 e a de ∑
1

2n
∞
n = 1 .  

Os materiais utilizados serão cavalete, tela branca, tintas diversas, pincel, folhas de sulfite, 

impressora, papel carbono, lápis, borracha e régua. 

A pintura será feita em tela branca e colorida afim de destacar partes importantes da 

construção que ajudem na interpretação geométrica. Abaixo de cada pintura será escrito seu 

nome ou formula o que ajudará o aluno na identificação do objeto matemático estudado. A 

figura será impressa em folha de sulfite, que será transferida para a tela via papel carbono, para 

facilitar o traçado na hora da pintura. Durante esse processo também serão utilizados a régua, 

o lápis e em caso de erros a borracha. 

Outras pinturas também serão confeccionadas como a interpretação de somatórios, as 

medias harmônicas e equações polinomiais de grau 1 e 2. 

 

4.2.1 Confecção da pintura da figura 3.6. 

Para a confecção desta pintura imprimiremos a mesma em folha de sulfite A4, e depois 

com o papel carbono transposto sobre a folha iremos contornar o delineado da figura 3.6 afim 

de transferi-la para a tela de pintura. 

Após o procedimento inicial ter sido executado, faremos a pintura da reta paralela 

superior em vermelho e da reta paralela inferior em azul. Note que o paralelogramo da figura 

3.6 deve ser pintado depois afim de não misturar as cores das retas com as cores do 

paralelogramo que serão diferentes. A semirreta superior e inferior que compõem o 

paralelogramo serão pintadas em verde enquanto que as laterais serão em amarelo. Todo o 

restante será pintado em preto. Abaixo da figura será escrito “reta” em vermelho, “paralela a 

uma” e em azul “reta dada”. 

A conexão das cores das retas com o escrito é óbvia, e foi assim escolhida afim de facilitar 

o entendimento do observador.  
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Fig. 4.9: Projeto de pintura em tela da figura 3.6. 

 

Note que a explicação de tal construção pode ser auxiliada pelos passos das figuras 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. 

 

4.2.2 Confecção da pintura da figura 3.11. 

Para a confecção desta pintura imprimiremos a mesma em folha de sulfite A4, e depois 

com o papel carbono transposto sobre a folha iremos contornar o delineado da figura 3.11 afim 

de transferi-la para a tela de pintura. 

Após o procedimento inicial ter sido executado, primeiramente pintaremos a reta 

perpendicular a r de vermelho e a reta r de azul. O losango que consta na figura justificando a 

perpencularidade das retas, terá as partes superiores pintadas de verde e as inferiores de amarelo 

para mostrar simetria. Todo o restante será pintado em preto. Abaixo da figura será escrito 

“reta” em vermelho, “perpendicular” em verde, “a” em amarelo, “uma” em verde novamente e 

“reta dada” em azul. 

A conexão das cores das retas com o escrito é óbvia, e foi assim escolhida afim de facilitar 

o entendimento do observador.  
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Fig. 4.10: Projeto de pintura em tela da figura 3.11. 

 

Note que a explicação de tal construção pode ser auxiliada pelos passos das figuras 3.7, 

3.8, 3.9 e 3.10. 

 

4.2.3 Confecção da pintura da figura 3.16. 

Para a confecção desta pintura imprimiremos a mesma em folha de sulfite A4, e depois 

com o papel carbono transposto sobre a folha iremos contornar o delineado da figura 3.16 afim 

de transferi-la para a tela de pintura. 

Após o procedimento inicial ter sido executado, iniciaremos a pintura da reta mediatriz 

em vermelho, seguida do segmento AM e MB em azul para mostrar que os dois segmentos tem 

a mesma medida. O losango contido na figura 3.16 terá sua parte esquerda pintada em verde 

escuro e sua parte direita pintada em verde claro afim de mostrar que os lados são espelhos um 

do outro. Todo o restante será pintado em preto. Abaixo da figura será escrito “reta mediatriz” 

em vermelho, “a” em verde claro, “um” em verde escuro” e “segmento dado” em azul. 

A conexão das cores das retas com o escrito é óbvia, e foi assim escolhida afim de facilitar 

o entendimento do observador.  
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Fig. 4.11: Projeto de pintura em tela da figura 3.16. 

 

Note que a explicação de tal construção pode ser auxiliada pelos passos das figuras 3.12, 

3.13, 3.14 e 3.15. 

 

4.2.4 Confecção da pintura da figura 3.31. 

Para a confecção desta pintura imprimiremos a mesma em folha de sulfite A4, e depois 

com o papel carbono transposto sobre a folha iremos contornar o delineado da figura 3.16 afim 

de transferi-la para a tela de pintura. 

Após o procedimento inicial ter sido executado, faremos o contorno de todo o desenho da 

espiral em preto, porém, os valores serão colocados depois. Então pintaremos os valores 

irracionais de vermelho e os valores racionais de azul e só então colocaremos os valores em 

preto. Na lateral esquerda da figura será escrito “construção dos números” em preto, “ir” em 

vermelho e “racionais” em azul de forma de forme a palavra irracionais em duas cores. 

A conexão das cores das retas com o escrito é óbvia, e foi assim escolhida afim de facilitar 

o entendimento do observador.  
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Fig. 4.12: Projeto de pintura em tela da figura 3.31. 

 

Note que a explicação de tal construção pode ser auxiliada pelos passos das figuras 3.28, 

3.29 e 3.30. 

 

4.2.5 Confecção da pintura da figura 3.33. 

Para a confecção desta pintura imprimiremos a mesma em folha de sulfite A4, e depois 

com o papel carbono transposto sobre a folha iremos contornar o delineado da figura 3.16 afim 

de transferi-la para a tela de pintura. 

Após o procedimento inicial ter sido executado, faremos a pintura de todo o contorno do 

desenho em preto. Logo após pintaremos a visão frontal do cubo de lado 1 de vermelho e os 

lados da visão superior e lateral de roxo. O restante do quadrado de lado 2 deve ser pintado de 

azul. Observe que a mistura da cor vermelha com a cor azul resulta na cor roxa, cor que foi 

escolhida para que seja de fácil visualização que o quadrado de lado 1, está no interior do 

quadrado de lado 2. 

Na lateral inferior direita da figura será escrito, “Duplicação” em azul, “do” em roxo e 

“cubo” em vermelho. 

A conexão das cores das retas com o escrito é óbvia, e foi assim escolhida afim de facilitar 

o entendimento do observador.  
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Fig. 4.13: Projeto de pintura em tela da figura 3.33. 

 

Observe que como os cubos só possuem valor de volume, um exemplo que pode ser 

explorado é o próprio conceito de volume. Ao duplicar o valor de cada aresta do quadrado de 

lado 1, com o aumento do volume acima do valor 2, o professor pode indagar, apresentando o 

problema da duplicação do cubo, qual deve ser o valor da aresta do quadrado de volume 2, de 

modo que o volume dele seja o dobro de 1. 

Note que este problema é uma tentativa de generalização do mesmo problema para área, 

resolvido na figura 3.32. A exploração dessa figura também pode auxiliar o entendimento do 

aluno para o problema da duplicação do cubo. 

A duplicação pode ser explorada tanto de forma algébrica quanto geométrica, sendo na 

algébrica explorado a ideia de função do terceiro grau e raiz cubica e na geométrica a 

impossibilidade da construção apenas com régua e compasso que pode ser apresentada como 

forma de desafio aos alunos, que talvez consigam resultados animadores por aproximação, mas 

que deve estar ciente da impossibilidade dessa construção por meio de régua e compasso. 

 

4.2.6 Confecção da pintura da figura 3.34. 

Para a confecção desta pintura imprimiremos a mesma em folha de sulfite A4, e depois 

com o papel carbono transposto sobre a folha iremos contornar o delineado da figura 3.16 afim 

de transferi-la para a tela de pintura. 

Após o procedimento inicial ter sido executado, faremos a pintura de todo o contorno do 

desenho em preto. Logo após pintaremos apenas o círculo no  interior do quadrado de roxo, as 

arestas do quadrado de azul e o restante do círculo fora do quadrado de vermelho. Observe que 
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a mistura da cor vermelha com a cor azul resulta na cor roxa, cor que foi escolhida para que 

seja de fácil visualização que parte do círculo está inscrito dentro do quadrado. 

Na lateral inferior direita da figura será escrito, “Quadratura” em azul, “do” de roxo e 

“circulo” de vermelho.  

A conexão das cores das retas com o escrito é óbvia, e foi assim escolhida afim de facilitar 

o entendimento do observador.  

 

 

 

Fig. 4.14: Projeto de pintura em tela da figura 3.34. 

 

Observe que com a figura contém os valores de raio e o valor da raiz de π. Pode-se 

explorar, apresentando o problema da quadratura de forma algébrica, o porquê destes valores. 

A exploração geométrica pode ser feita por meio de desafio que após um tempo pré-

determinado será mostrado aos alunos a impossibilidade dessa construção apenas por régua e 

compasso. 

 

4.2.7 Confecção do somatório de 
𝟏

𝟐𝒏. 

Para a confecção desta pintura imprimiremos a mesma em folha de sulfite A4, e depois 

com o papel carbono transposto sobre a folha iremos contornar o delineado da figura 3.16 afim 

de transferi-la para a tela de pintura. 

Após o procedimento inicial ter sido executado, faremos a pintura de todo o contorno do 

desenho em preto. Logo após faremos a pintura de cada quadrado de modo que as cores sejam 

sempre diferentes entre si e nunca se repitam. Os valores dos somatórios serão colocados nos 
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quadrados, em preto, desde que a escrita mantenha o mesmo padrão de tamanho, caso contrário 

será omitida e o ultimo quadrado a qual o padrão ainda se mantem será escrito reticencias. No 

lado direito da figura será escrito os valores do somatório aberto onde cada parcela é escrita 

com a cor correspondente do seu respectivo quadrado. Os sinais de adição, o símbolo de 

igualdade e o valor final igual a um serão escritos na cor preta.  

A conexão das cores das retas com o escrito é óbvia, e foi assim escolhida afim de facilitar 

o entendimento do observador.  

A conexão das cores das retas com o escrito é óbvia, e foi assim escolhida afim de facilitar 

o entendimento do observador. 

 

 

Fig. 4.15: Projeto de pintura em tela de ∑
1

2n
∞
n = 1  . 

 

Nesta figura pode ser explorado o uso de frações e posteriormente a ideia de série.  

 

4.2.8 Confecção da pintura 3.62. 

Para a confecção desta pintura imprimiremos a mesma em folha de sulfite A4, e depois 

com o papel carbono transposto sobre a folha iremos contornar o delineado da figura 3.16 afim 

de transferi-la para a tela de pintura. 

Após o procedimento inicial ter sido executado, faremos a pintura de todo o contorno do 

desenho em preto. Logo após faremos a pintura do segmento 0X em vermelho. Abaixo da figura 

será escrito “a” em preto, “x” em vermelho, de modo que seja escrito ax e o restante “= bc” 

novamente em preto. 
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A conexão das cores das retas com o escrito é óbvia, e foi assim escolhida afim de facilitar 

o entendimento do observador. 

  

 

Fig. 4.16: Projeto de pintura da figura 3.62. 

 

Note que a explicação de tal construção pode ser auxiliada pelos passos das figuras 3.60 

e 3.61. 

 

4.2.9 Confecção da pintura da figura 3.67. 

Para a confecção desta pintura imprimiremos a mesma em folha de sulfite A4, e depois 

com o papel carbono transposto sobre a folha iremos contornar o delineado da figura 3.16 afim 

de transferi-la para a tela de pintura. 

Após o procedimento inicial ter sido executado, faremos a pintura de todo o contorno do 

desenho em preto. O grande quadrado central será pintado de vermelho, enquanto que os quatro 

retângulos serão coloridos de azul e os quatro quadrados de verde. Na lateral da figura será 

escrito “a” em preto, “x²” em vermelho de modo que esteja escrito ax², “+ b” em preto, “x” em 

azul de modo que esteja escrito + bx e “c” em verde. 

A conexão das cores das retas com o escrito é óbvia, e foi assim escolhida afim de facilitar 

o entendimento do observador. 
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Fig. 4.17: Projeto de pintura em tela da figura 3.67. 
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CAPÍTULO V 

 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

5.0 Introdução 

Este capítulo apresenta os principais tópicos discutidos nesse trabalho, relaciona os 

possíveis trabalhos futuros advindos dessa pesquisa e avalia a principal contribuição da mesma. 

5.1 Conclusões 

Levando-se em conta o que foi observado conclui-se que a arte matemática está 

intimamente ligada a geometria e também ligada à álgebra por meio da arte fractal. No que diz 

respeito ao desenho geométrico, a álgebra e a geometria são complementos uma da outra, pois 

por meio da algébrica foi possível provar coisas que a geometria não foi capaz. Não bastante, 
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também foi observado que a matemática não está conectada a arte apenas por meio de pinturas 

mas também por meio da música, artes plásticas e arquitetura.  

Outra observação importante feita foi que, segundo um artigo produzido por Clara 

Moskowitz para a revista Cientific American de quatro de março de 2014, matemáticos olham 

equações matemáticas como arte. Logo não seria presunçoso dizer que toda teoria matemática 

está conectada a alguma forma de arte, ao menos pelos olhos de um matemático. 

Os projetos de pintura criados neste trabalho foram desenvolvidos com o propósito de 

servir como material complementar/apoio ao professor de matemática na hora de ensinar 

construções com régua e compasso. As cores diferenciadas proporcionam facilidade na hora da 

explicação ao professor, que através dos escritos conecta através da cores a parte algébrica com 

a geometria do objeto estudado. O material também pode ser usado para exposição cultural afim 

de apresentar conteúdo matemático a alunos fora da sala de aula. 

5.2 Trabalhos Futuros 

O trabalho pode ser expandido estudando a transcendência de números irracionais 

levando a área da análise. Também é possível expandi-lo para a área algébrica estudando teoria 

de Galois ou sobre a área de educação matemática visando melhor aplicação do material criado 

neste trabalho. Na parte geométrica pode-se trabalhar futuramente com geometrias não-

euclidianas como os fractais. 
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