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Apresentação
O que é afinal a matemática? Uma sequência de fórmulas com
o objetivo de resolver problemas particulares? um conjunto de
verdades abstratas que somente especialistas são capazes de entender? Ou um conhecimento que só faz sentido quando contextualizado?
Esperamos mostrar ao longo desta disciplina, através do estudo
da geometria plana, que o conhecimento matemático é muito
mais do que um leigo costuma imaginar. Veremos que este conhecimento pode ser construído usando a nossa lógica comum
de maneira bem definida e de forma a não deixar margem à dúvidas. Seguiremos um encadeamento lógico dos fatos admitidos
como verdade, de forma que cada nova verdade poderá ser provada a partir das já aceitas. Este é o chamado sistema axiomático.
Uma das várias vantagens desta abordagem lógica na busca pelo
conhecimento, é que ela exige que sejamos cuidadosos e precisos naquilo que falamos ou queremos afirmar. Este cuidado irá
permitir que possamos discutir a veracidade das afirmações de
forma transparente e objetiva. Atitudes como por exemplo, a parcialidade, a ocultação de informações, a inserção de novos fatos e
a confusão, meios muito usados nas discussões em geral para ganhar o convencimento, serão totalmente eliminados nesta abordagem. As “regras do jogo” serão todas apresentadas e seguidas
rigorosamente.
A geometria plana foi, historicamente, o primeiro tema que recebeu o tratamento axiomático. Este tratamento foi adotado posteriormente em praticamente todas as áreas da matemática. O notável desta primeira tentativa é que foi feita cerca de 500 a.C., época
remota em que quase nenhum conhecimento científico e tecnológico existia. Apesar da falta de recursos, a pureza do pensamento
lógico estava ao alcance dos homens sábios da época.
Nesta disciplina de Geometria III, iremos discutir passo a passo para entender como funciona o método axiomático, quais são
suas exigências e necessidades. Estudaremos a lógica dos raciocí-

nios com algum rigor, para saber quais, como e quando usá-los.
O aluno provavelmente estranhará o grande trabalho inicial para
provar resultados muito simples e considerados “óbvios”, mas
também poderá perceber que isso possui um motivo: serão as bases do enorme edifício que será construído.
Gostaríamos de alertar o aluno da importância em desenvolver a
habilidade em escrever as demonstrações dos teoremas. A falta de
desenvoltura em lidar com os conceitos iniciais poderá dificultar
enormemente a assimilação do material que se segue. Por outro
lado na medida que o aluno domine a linguagem dos primeiros axiomas, definições, teoremas e suas demonstrações, deverá
sentir-se cada vez mais seguro e capaz de ir adiante.
Esperamos que estudem com seriedade e confiança para obter o
êxito, pois o verdadeiro sucesso só é alcançado com muito suor.

Milton dos Santos Braitt
William Glenn Whitley
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Capítulo 1
Um Pouco da História da
Matemática Antiga
Neste Capítulo, veremos um pouco da história do início
do desenvolvimento da matemática no mundo. Destacamos a importância do que ocorreu na Grécia aproximadamente em 500 a.C., em um período relativamente
curto da história das civilizações: a união da lógica com
a matemática. Nesta época, de um amontoado de regras
e métodos desconexos, alguns homens notáveis perceberam que poderiam encadear o conhecimento a partir de
fatos bem simples, quando eles eram pensados de maneira lógica: surgiu o método axiomático.

1.1 Introdução
É difícil dizer quando e como a matemática começou. Sabe-se
que no final da Idade da Pedra os povos já a usavam. Não é possível tirar conclusões muito precisas e detalhadas baseadas em
algumas pinturas em cavernas, ossos e pedras marcadas, mas os
arqueólogos nos dizem que os povos antigos viviam em bandos
migratórios ou semimigratórios relativamente grandes. Deveriam conhecer a geometria básica, saber contar e ter uma aritmética rudimentar que fosse suficiente para seu uso. Recuando até
aproximadamente quatro mil anos antes de Cristo, no entanto,
podemos ter uma ideia mais clara da matemática utilizada em
cada região do mundo.
Naquela época, a civilização já havia desenvolvido um sistema
complexo de escrita e de construção. Sobrevivem até hoje construções ornamentadas e cópias escritas de problemas matemáticos.
Havia também a produção de metal puro, e portanto, a necessidade de um sistema de pesos e medidas. As sociedades já contavam
com vários milhões de pessoas, o que exigia um sistema de enu-
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meração e aritmética para o controle da população, cobrança de
impostos e operações de abastecimento de alimentos, água, etc.
Em 3000 a.C., já haviam estruturas de pedra, tijolo e navegações
atravessando o mediterrâneo, o que exigiu uma geometria refinada para topografia, navegação e agrimensura.

Agrimensura
Ciência antiga que tem por
objetivo medir e demarcar
campos e propriedades rurais.

Grosso modo, existiram seis grandes civilizações antigas: a chinesa,
a indiana, a mediterrânea, a da Mesopotâmia e a do vale do Rio
Nilo. Havia ainda uma outra civilização no vale do Rio Mekong,
mas que sumiu sem deixar história matemática. Aparentemente, a
civilização chinesa começou às margens dos rios Amarelo e Yangtse, mais ou menos na mesma época em que as civilizações dos
vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, e bem antes da grega.

1.2 A China
A história da matemática na China é incerta. Vamos mencionar
algumas datas, mas muitas delas podem estar erradas. O calendário foi alterado várias vezes e fatos históricos e lendas se misturaram porque só foram registrados por escrito centenas de anos
mais tarde, depois de terem sido transmitidos oralmente (e talvez
alterados) por séculos. Há discordância de até 1500 anos sobre a
data de certos fatos na China Antiga.
Para complicar as coisas ainda mais, no ano 213 a.C., o Imperador
Shï Huang-ti decidiu ser o responsável por todo o conhecimento
na China. Para resolver o problema de o que fazer com o conhecimento já existente, ordenou que todos os livros fossem queimados
e que os homens de conhecimento que resistissem a isso fossem
enterrados vivos. Assim, todo o conhecimento seria recriado a
partir daquele momento, e ele, Shï Huang-ti, seria o pai da ciência
chinesa. É claro que uma ordem dessa natureza não podia ser
completamente obedecida. Muitos livros foram perdidos, mas outros sobreviveram em sua forma original ou em forma de cópias
feitas após o ano 213 a.C..
Da história antiga chinesa sabemos que Fuh-hi, considerado o
primeiro imperador da China, reinou de 2752 até 2738 a.C. Não
há informação detalhada sobre a matemática desenvolvida nessa

Figura 1.1 – A muralha da
China começou a ser erguida
por volta de 221 a.C.
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época. Entretanto, sabe-se que Fuh-hi estimulou investigações astronômicas e que havia algum tipo de geometria descritiva e uma
forma de trigonometria. Há um manuscrito do 2º milênio antes
de Cristo, o Chou Pei, contendo um desenho similar à figura 1.2,
porém sem qualquer comentário ou demonstração, mas que sugere conhecimento do teorema de Pitágoras.

Figura 1.2

O nome original da obra é
China chui-chang suan-shu.

Há indícios de que já no início do segundo milênio antes de Cristo
a agrimensura, a geometria, a trigonometria (pelo menos de triângulos retângulos) e a topografia eram bastante desenvolvidas. Em
2200 a.C., o vale do Rio Amarelo, fértil e de fácil cultivo, já estava
sendo extensivamente utilizado para agricultura, permitindo fartas colheitas. O Rio Amarelo era conhecido como o rio das lamentações, devido às frequentes e violentas enchentes que provocava.
Diz-se que o rio mudou seu curso radicalmente pelo menos vinte
e seis vezes. Atribui-se ao Imperador Yu (o grande) a construção
de um sistema de diques, canais e açudes ao longo do vale. Graças
a estas obras, o rio não mais provocava enchentes desastrosas e se
mantinha dentro do seu leito regular. Uma obra deste porte não
podia ser concluída sem um planejamento central, o que, por sua
vez, exigia o uso da matemática e principalmente da geometria.
Aparentemente, a obra de matemática chinesa mais antiga que
sobrevive até hoje é Nove Capítulos sobre a Arte Matemática.
Sua data é incerta, mas se acredita que ela foi escrita logo após
a queima dos livros em 213 a.C., e que representa o estado dos
conhecimentos matemáticos na China da época. Essa obra, como
indica seu título, foi dividida em nove partes. Uma versa sobre
o cálculo de áreas de figuras planas. Uma outra mostra métodos
para obter o comprimento dos lados de figuras a partir de sua
área (raiz quadrada). Outra ainda fala sobre volumes. Outra delas
contém considerações sobre o triângulo retângulo, e as demais
falam de tópicos não geométricos da matemática. A matemática
dessa obra é comparável em qualidade com os resultados conhecidos no ocidente à época.
Nove Capítulos mostra o que atualmente consideramos uma falha séria no desenvolvimento da matemática chinesa. Ele contém
246 problemas específicos sem nenhuma sistematização ou abstração. Também contém a justaposição de problemas precisos e
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imprecisos ou simples e elaborados. Isso nos leva a acreditar que
a matemática chinesa era puramente experimental, sem qualquer
preocupação com demonstrações das propriedades usadas. Eles
tinham, por exemplo, fórmulas corretas para a área de triângulos,
3
retângulos e trapézios, mas usavam d 2 para a área da circunfe4
rência de diâmetro d . Isso nos dá o valor de 3 para , coisa reconhecidamente falsa até para os chineses da época, que conheciam
92 142
aproximações melhores para , tais como 3,1547, 10 ,
e
.
29
45
Infelizmente, não há indícios de progresso significativo no estudo
da geometria plana na China posterior a essa obra. As rupturas
violentas e abruptas na sociedade e na política chinesa, aliadas ao
alto grau de misticismo existente entre aquela população, certamente prejudicaram avanços científicos e desestimularam o pensamento racional necessário a uma matemática rigorosa.

1.3 A Índia
A história da matemática na Índia é ainda mais incerta que a da
matemática chinesa. A escrita de textos matemáticos só foi feita
a partir da invasão muçulmana no século 7 d.C., muito depois
do período que está sendo considerado aqui. Os registros que
existem foram completamente contaminados com erros introduzidos através de lendas religiosas. Alegava-se, por exemplo, que
uma obra foi escrita no ano 2.165.000 a.C. Apesar da confusão de
datas, pode-se concluir que havia um calendário preciso e uma
astronomia rica para a época, o que evidencia uma matemática
refinada. Há vestígios de que as sociedades indiana e chinesa
tinham um forte intercâmbio religioso, comercial e científico. O
mesmo desenho Pitagórico que apareceu na China é encontrado
em manuscritos em sânscrito na Índia. Nota-se que todos os
zodíacos têm 12 símbolos, e isso pode ser explicado por um intercâmbio científico China - Índia - Mesopotâmia - Mediterrâneo.
De toda forma, a Índia contribuiu significativamente para o desenvolvimento da matemática, mas suas contribuições são já da
era cristã e, por isso, não se enquadram nesta revisão dos tempos
iniciais da matemática.

Figura 1.3 – Na Índia
existem estátuas que datam
de antes de Cristo.
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1.4 A Mesopotâmia e regiões
adjacentes
Vamos olhar para uma região que atualmente inclui Iraque, Jordânia, Palestina, Síria, parte do Irã e a Península Arábica. De acordo com o que conhecemos atualmente, a primeira civilização na
região foi formada pelos Ubaidianos no século 40 a.C. na região
conhecida como Sumer. As cidades mais importantes nesta época
eram Adab, Eridu, Isin, Kish, Kullab, Lagash, Larsa, Nippur e Ur.
Entretanto, a primeira civilização de interesse para nós foi a dos
Sumérios. Por volta de 3250 a.C. eles migraram, provavelmente do
Irã, e começaram a se casar com a população nativa. Mas, ao invés
de assimilarem a cultura local, esta é que assimilou a deles; a língua
e os costumes, então, passaram a ser os dos Sumérios. Esse povo
utilizava um sistema de escrever em tabuletas de barro, conhecido
como escrita cuneiforme, que foi largamente adotado por quase
dois mil anos. Muitas dessas tabuletas, de três mil anos antes de
Cristo, existem até hoje, e os arqueólogos estão encontrando mais
tabuletas antigas a cada ano. A partir delas, pode-se concluir que
eles tinham um sistema de enumeração desenvolvido, uma aritmética rica, uma astronomia refinada e um calendário aceitável.

Figura 1.4 – Os Zigurates são
construções mesopotâmicas,
alguns foram construídos
no final do terceiro milênio
antes de Cristo.

A escrita cuneiforme é uma
das escritas mais antigas, foi
criada por volta de 3.500 a.C.
pelos Sumérios.

SÍRIA
LÍBANO
ISRAEL

IRAQUE

IRÃ

A sociedade Suméria persistiu até o século 18 a.C., quando foi engolida por uma nova sociedade que denominamos de Babilônios.
Embora a sociedade dos Sumérios tenha sido extinta, sua cultura, ciência e matemática não o foram; os Babilônios simplesmente
as englobaram na sua cultura, quase sem alteração.
Esta extensão da cultura suméria durou mais doze
séculos. Portanto, faremos um relato unificado das
duas sociedades. Primeiro, porém, iremos fazer
uma pequena análise daquela época.

JORDÂNIA

ARÁBIA
SAUDITA

Mesopotâmia

Figura 1.5 – Mesopotâmia e regiões adjacentes.

É interessante mencionar alguns acontecimentos
climatológicos. Aproximadamente há vinte mil
anos a.C., partes extensas da Europa e da Ásia eram
cobertas de grossas camadas (dois mil metros) de
gelo. O clima de regiões que hoje são um deserto
escaldante era fresco e chuvoso e a terra sustentava
uma robusta cobertura de florestas e campos. Esta
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área era propícia ao estabelecimento de comunidades agrícolas fixas que teriam a capacidade de gerar e sustentar uma quantidade
populacional suficiente para ser uma sociedade e ter uma cultura.
E é somente uma sociedade mais organizada e numerosa que tem
necessidade ou interesse em matemática ou ciência:
Quanta matemática precisa uma tribo de vinte caçadores migratórios?
Como nosso relato recua somente às proximidades do ano quatro mil a.C. - época bem posterior ao desaparecimento das geleiras - encontramos uma região sofrendo alterações climatológicas
e em estado avançado de desertificação. Esta mudança de clima
provocou grandes deslocamentos dos povos da região, como os
Sumérios e Babilônios, já mencionados, e muitos outros. Ao ver
a fertilidade de suas terras diminuir, os povos eram obrigados a
migrar para lugares aparentemente melhores ou tentar aumentar
a produtividade da região em que viviam. Era uma questão de
fome, de sobrevivência. Estas sociedades desenvolveram a matemática, não porque a achavam bonita, mas porque eram obrigados a usá-la para resolver seus problemas cotidianos.
Os Sumérios-Babilônios mapearam as terras e construíram represas, aquedutos e canais de irrigação. Desenvolveram habilidades
em agrimensura e na confecção de plantas para suas construções.
Aprimoraram a metalurgia, produziram tintas, pigmentações,
perfumes e pano feltrado. Um documento dessa civilizaçção, traduzido recentemente, e que foi usado como texto nas escolas, é um
tipo de almanaque para agricultores com instruções para plantio
e colheita e informações sobre técnicas para irrigar as plantações
e joeirar os grãos colhidos.
Tais atividades como a confecção de instrumentos de medidas,
medidas padronizadas para comprimento, área, capacidade volumétrica e peso, exigiam uma geometria bem desenvolvida. Requeriam também uma aritmética sofisticada, envolvendo proporções
(números racionais) e a solução de equações de primeiro grau, o
que acarreta, por exemplo, um interesse em números negativos.
Tabuletas de barro, principalmente as encontradas em Nippur,
indicam que a geometria dessa sociedade tinha sido amplamen-

Joeirar
Peneirar, escolher, selecionar.
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Ábaco
Instrumento mecânico, em
geral uma tábua de madeira com bolinhas, usado para
contar.

Sistemático
Algo é dito sistemático quando segue um sistema, uma
ordenação ou um método.
Notação posicional
Representação de números
em que a posição de cada
símbolo influi no seu valor,
por exemplo: 35 significa 30
+ 5, enquanto o número VIII
romano é simplesmente 5+3
e não 53.

te desenvolvida. Eles sabiam calcular as áreas de figuras como o
quadrado, o retângulo, o triângulo retângulo, o círculo e o trapézio e os volumes de figuras como paralelepípedos e cilindros.
Além disso, sabiam expandir expressões do tipo (a + b) 2. Há indícios de que conheciam o ábaco.
Da mesma forma que no caso dos Nove Capítulos, da China, as
tabuletas de barro dos Sumérios não mostram qualquer desenvolvimento sistemático da geometria ou da matemática em geral.
Eles usaram uma fórmula de área de quadriláteros que, apesar de
válida para trapézios, não vale em geral. Sua matemática apresenta outro incômodo para nós que queremos estudar a geometria:
toda ela, a geometria incluída, era baseada na aritmética.
Havia outra semelhança entre a sua matemática e a chinesa (em
contraste com a egípcia, grega, latina): ela usava uma notação
posicional para representar números. Aparentemente ambas as
sociedades admitiram o uso do número zero. Afinal, num sistema posicional, como se pode representar ‘cento e um’ sem um
símbolo, e, portanto, um número, para expressar a ausência de
múltiplos de dez?
Provavelmente havia algum intercâmbio entre as duas culturas,
mas o desenvolvimento matemático deve ter ocorrido quase independentemente nas duas. Note-se que os chineses usavam um
sistema posicional decimal (base dez) enquanto os babilônios
usavam uma base sexagesimal.
O último império Sumério foi o império dos Kaldi, que durou
pouco tempo, aproximadamente 60 anos, mas durante sua existência deu forte estímulo para as ciências e para a matemática.
Da sua astronomia, eles concluíram que a Terra era uma esfera e
dividiram-na em 360 meridianos, um para cada dia do ano do seu
calendário. Eles progrediram o suficiente na sua astronomia para
precisar de medidas para pequenos ângulos e espaços de tempo.
A circunferência foi dividida em 360 graus, cada grau e hora foi
divido em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. Esta sistemática para a medição de ângulos e tempo continua até hoje.
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1.5 O Egito
Embora exista informação confiável sobre grande parte do desenvolvimento matemático do Egito antigo, há muita controvérsia a
respeito do seu valor científico. O vale do Rio Nilo forneceu um
ambiente protegido, isolado e propício para o desenvolvimento
de uma sociedade. O clima árido contribuiu para a preservação
de muitas de suas relíquias. Pinturas de parede do quarto milênio
a.C. mostram uma arte muito mais avançada que a das outras
sociedades e pressupõe-se o mesmo de sua ciência e matemática.
Sabe-se que, em 4241 a.C., havia um calendário com doze meses
de trinta dias cada e mais cinco dias de festa religiosa, dando
um total de 365 dias/ano. Somente em 1582 o Papa Gregório III
conseguiu implantar um calendário melhor. Houve avanços extraordinários na construção civil em 3000 a.C. No espaço de menos de 200 anos, os egípcios passaram da construção da primeira
estrutura de tijolos até a construção de grandes pirâmides. O planejamento dessas obras exigiu uma engenharia competente e, por
consequência, uma matemática refinada.
Notamos que, nas grandes pirâmides, o erro máximo dos comprimentos dos lados é 0,63 polegada ou 0,0000714% e que o erro máximo nos ângulos da base é doze segundos ou 0,00003375% de um
ângulo reto. Os ângulos de inclinação das três grandes pirâmides
são respectivamente, 51˚ 51˚, 52˚ 20˚ e 51˚ , o que representa uma variação de 0,0001822% nas alturas. A precisão na construção dessas
três pirâmides não pode ser atribuída a métodos rústicos de construção ou ao famoso olhômetro. Havia necessidade de uma topografia refinada e, portanto, de uma geometria avançada. É interessante notar que a variação dos ângulos de inclinação é de um grau
e um terço em 52, ou seja, dois por cento. Entretanto, a variação das
alturas é de 0,0001822%, como dito acima. É razoável concluir que
os egípcios conheciam uma forma do teorema de Pitágoras - alguns
alegam que eles conheciam o triângulo 3 por 4 por 5 - e sabiam trabalhar com triângulos semelhantes, mas não tinham medidas de
ângulos ou não tinham instrumentos para medi-los com precisão.
Certamente não tinham teodolitos, porque não tinham o vidro.
Há duas outras evidências fortes do desenvolvimento da geometria no Egito. O império estava situado no Vale do Rio Nilo e as

Figura 1.6 – As três grandes
pirâmides do Egito foram construídas por volta de 2.550 a.C.
para servir de tumba.

Teodolito
Instrumento utilizado em
trabalhos geodésicos e topográficos para medir ângulos verticais e horizontais.
Igualmente pode ser usado
para determinar as coordenadas celestes horizontais.
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Nilômetro
Poços de grande largura que
serviam para medir a altura
das cheias do rio Nilo.

Heródoto de Halicarnasso
foi um historiador grego,
nascido no século V a.C.
(420 a.C. - 485 a.C.?).
Foi autor da história
da invasão persa da
Grécia nos princípios do
século V a.C., conhecida
simplesmente como As
histórias de Heródoto.
Esta obra foi reconhecida
como uma nova forma de
literatura pouco depois
de ser publicada. Antes de
Heródoto, havia existido
crônicas e épicos, e também
estes haviam preservado o
conhecimento do passado.
Heródoto foi o primeiro não
só a gravar o passado, mas
também a considerá-lo um
problema filosófico ou um
projeto de pesquisa que
podia revelar conhecimento
do comportamento humano.
A sua criação deu-lhe o
título de “Pai da História”,
e a palavra que utilizou
para consegui-lo, história,
que previamente tinha
significado simplesmente
de “pesquisa”, tomou a
conotação atual.

cheias desse rio tinham uma importância fundamental na vida
das pessoas - sua agricultura (e, portanto, sobrevivência) dependia delas. Foi adotado um sistema de nilômetros para medir a
altura das cheias em vários pontos ao longo do rio. Engenheiros
egípcios conseguiram colocar uma série de marcadores ao longo de um trecho de 1.200 quilômetros do rio, desde o mar até
a primeira catarata. Esses marcadores (pelo menos os que ainda
existem) estão todos abaixo do nível mais baixo do rio, sobem
em altura desde o mar até as cataratas e estão todos no mesmo
plano. Este é um trabalho para testar a competência de topógrafos usando equipamento moderno. Ele seguramente exigiu uma
geometria e uma aritmética refinadas.
A segunda evidência é a divisão da terra arável por Ramsés II em
torno de 1350 a.C. Heródoto nos deixa o seguinte relato:
[...] fez uma divisão das terras do Egito entre seus habitantes,
dando a todos lotes quadrados de áreas iguais e obteve sua
renda principal do aluguel que os usuários eram obrigados a
lhe pagar cada ano. Se o rio levasse uma parte do lote de uma
pessoa, ele aparecia diante do rei e relatava o acontecido; feito
isso, o rei mandava pessoas para medir a perda exata. A partir
dali, a pessoa só pagava aluguel proporcional à parte do lote
que lhe restou.

Este tipo de medição exigia uma geometria e uma aritmética sofisticadas, bem como um sistema de medidas de grande precisão.
É também dos egípcios que vêm as 24 horas do dia. Já dissemos
que eles tinham um calendário de 365 dias, que dá um erro de um
dia a cada quatro anos. Acontece que eles também tinham um
calendário astronômico que tinha 365 ¼ dias. Também mencionamos que o evento mais importante na sociedade eram as cheias do
rio. O início dessas cheias coincide com o primeiro aparecimento
da estrela Sirius, a mais brilhante no céu. Com o passar dos dias, a
estrela nasce cada vez mais cedo e, assim, outras estrelas brilhantes nascem depois de Sirius, mas antes do amanhecer. Este hábito de usar estrelas brilhantes para contar tempo (Quanto tempo
entre o nascer de uma estrela e o nascer de outra?) forneceu um
calendário astronômico fiel. Essas estrelas brilhantes eram cha-
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madas decanos. Na época do primeiro aparecimento de Sirius,
havia doze decanos visíveis no céu, dando doze períodos para a
noite e doze períodos para o dia, temos assim 24 horas ao todo.
Apesar destes sucessos práticos, há críticas muito fortes contra a
matemática egípcia, até o ponto de alguns historiadores afirmarem
que não existia matemática no Egito. Este desprezo pode ser explicado da seguinte maneira: se examinarmos os papiros de Rhind
ou os de Moscou, notaremos que eles contêm extensos trabalhos
matemáticos, mas nem um único teorema, definição ou argumento
formal e geral. Encontramos uma sequência de exercícios numéricos específicos para exemplificar cada ideia. Esta mesma crítica
também foi aplicada aos chineses e babilônios, mas com menos violência. Conforme os padrões matemáticos modernos (pós-grego),
isso constitui falta grave, porque a matemática tem que ser fundamentada e provada - uma exigência despercebida pelos egípcios.
Os historiadores gregos foram generosos com os egípcios, como
veremos a seguir, mas os historiadores modernos ignoram esta sociedade completamente e é comum ouvir pessoas afirmarem que a
geometria (ou até a matemática) é invenção dos gregos.

Papiro (Cyperus papyrus;
Cyperaceae) é uma planta
aquática da mesma
família da Tiririca (Cyperus
rotundus), que é a planta
daninha mais difundida
do mundo, segundo
o Guiness Book. Ela é
considerada sagrada e
fartamente encontrada no
delta do Nilo. Era utilizada
principalmente na produção
de papel no Egito antigo.

1.6 Os gregos
1.6.1 Os primórdios
Quatro civilizações surgiram no mediterrâneo na mesma época
em que os egípcios e babilônios: a de Troia e outras cidades na
Ásia Menor, a de Malta, a civilização minoica de Creta e Chipre, e
a das cidades fortificadas na Palestina e Síria. Infelizmente não há
quase nenhuma informação específica sobre a matemática deles.
Diz-se que o povo de Malta iniciou as construções megalíticas (os
Menires de Obelix) em 2.500 a.C. e que sua influência se espalhou
até o norte da Europa. Seguramente conheciam a geometria elementar. A construção de um monumento como Stonehenge não
foi feita por acaso. Ele foi construído de enormes colunas e vigas
de pedra maciça e na forma de circunferências concêntricas. Considerando o tamanho das pedras usadas e as ferramentas da época, podemos admitir que houvesse um alto grau de planejamento

Esses monumentos préhistóricos eram pedras
cravadas verticalmente
no solo, às vezes bastante
grandes (megalito
denominado menir).
Pelo peso dessas pedras,
algumas de mais de três
toneladas, acredita-se
que não poderiam ter
sido transportadas sem o
conhecimento da alavanca.
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na sua seleção, corte e colocação. Isto certamente implicava no uso
da matemática; esta conclusão fica ainda mais reforçada se aceitarmos que ele era usado como um tipo de observatório - grupos
de estrelas importantes estão sinalizadas ao observador no centro
das circunferências através de janelas na estrutura. Sua cultura
desapareceu por completo, sem sabermos se foi assimilada por
outra ou se foi destruída.
A cultura minoica foi responsável pela confecção de um alfabeto
mais tarde adotado pelos fenícios, que o passaram para os gregos
helênicos. Infelizmente sua cultura foi destruída por uma série de
desastres naturais. Talvez a destruição, por uma explosão vulcânica de sua cidade mais importante juntamente com toda a ilha
na qual se situava seja o fato histórico que gerou todas as lendas
sobre a cidade perdida de Atlântida. A não ser por umas ruínas
de pedra e artefatos em barro e metal, essa cultura sumiu por
completo. Aparentemente não há qualquer documento que possa
explicitar o seu nível de desenvolvimento matemático.

Figura 1.7 – O Partenon foi um
templo da deusa grega Atena,
construído no século V a.C.

A Ilíada e a Odisseia são
geralmente atribuídas a
Homero, que se supõe ter
vivido por volta do século 7
a.C., na Jônia (lugar que hoje
é uma região da Turquia), e
constituem os mais antigos
documentos literários
gregos que chegaram até
nossos dias. Ainda hoje,
contudo, se discute sua
autoria, a existência real
de Homero e se estas duas
obras teriam sido escritas
pela mesma pessoa.

É possível que, em breve, tenhamos alguma informação sobre a
sua matemática. Foi somente na década de 1950 que os arqueólogos começaram a estudar a cultura minoica mais seriamente. Pinturas nas paredes das ruínas e os trabalhos sofisticados em pedra
nas suas construções indicam uma cultura bastante adiantada nas
áreas de engenharia e arte. O grande problema para estes arqueólogos é a sobreposição de outras culturas nas áreas ocupadas pelos
minoicos. Os curiosos podem fazer suas próprias pesquisas!
Os habitantes originais da Grécia emigraram das áreas da Eurásia ao norte e leste do Mar Negro. Este povo, conhecido como
mecênico, trouxe consigo sua tradição na fabricação de artefatos
(e armas) de bronze, bem como um estilo de vida guerreira. De
fato, eles se dedicavam à pirataria e pilhagem de vez em quando;
eles foram conhecidos como o povo do mar e considerados piratas perigosos pelas outras civilizações, chegando a tentar invadir
o Egito na época do faraó Ramsés II. Eles dominaram a Grécia de
1600 a.C. até 1100 a.C. e absorveram o que restou da civilização
minoica. São estes os gregos da Ilíada e da Odisseia, de Homero.
Migrações (invasões) de tribos da Macedônia forçaram os dórios
a abandonar suas terras em Épiro e Tessália e migrar para o sul,
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onde encontraram os mecênicos. Os dórios, pastores nômades,
atacaram e capturaram quase todas as cidades mecênicas, sendo
Atenas a única cidade importante a escapar.
Assim, havia dois grupos dominantes na Grécia, os dórios, principalmente de Esparta, e os jônios (ou iônios) de Atenas, o que
acarretou uma instabilidade política na região por muitos séculos. Foram esses jônios de Atenas que fundaram uma série de cidades na costa da Ásia Menor, entre elas a cidade de Mileto. Tudo
isso se deu em torno de 1100 a.C. até 1000 a.C.

1.6.2 Os fenícios
Nessa mesma época desenvolveram-se sociedades no Líbano e
em Israel, os fenícios. Não se tem notícia de trabalhos matemáticos seus, porém ambas as sociedades tinham conhecimento da
matemática tanto da Babilônia quanto do Egito. Seguramente os
fenícios deveriam ter uma aritmética avançada para sustentar
seu comércio. Diz-se que a cidade de Jerusalém era a mais fortificada do mundo. Isso também exigiria uma engenharia civil
competente, o que necessariamente demandaria conhecimentos
matemáticos básicos. Na Bíblia, no relato da construção do templo de Salomão, há menção de um disco circular de diâmetro 10
e circunferência 30, o que dá  igual a 3, seu valor prático no
Egito. É quase certo que essas sociedades não desenvolveram conhecimentos matemáticos próprios, mas conheciam e usavam a
matemática dos vizinhos.
Há um detalhe interessante sobre os fenícios. Manuscritos informam que eles circunavegaram a África em 540 a.C., uns dois mil
anos antes dos portugueses. Supostamente eles partiram do Mar
Vermelho e, após três anos, retornaram pelo Estreito de Gibraltar.
Bem, temos de um lado os gregos, que dependeram dos fenícios
para fornecer-lhes um alfabeto e estavam isolados num canto
norte do Mar Mediterrâneo, e temos os hebreus e fenícios sentados no meio do caminho entre o Egito e a Babilônia. Os gregos
fizeram contribuições marcantes para a matemática enquanto os
hebreus e os fenícios foram esquecidos pela história. Por quê?
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Muitos têm o hábito de dizer que a matemática (geometria em especial) começou com os gregos, o que é um exagero. Já mencionamos algum desenvolvimento matemático antes do ano 1500 a.C. e,
neste período, a Grécia era habitada por tribos de seminômades,
nas quais, de acordo com Thucydides, “[...] cada homem cultivava
sua terra somente de acordo com suas necessidades imediatas”.
Para este tipo de povo, bastava saber contar e ter uma matemática comercial rudimentar. Os gregos tinham duas vantagens,
uma geográfica e outra cronológica, que contribuíram para esta
fama exagerada de “berço da matemática”. A Grécia era próxima
a Roma e Constantinopla, sedes de dois impérios que sobreviveram até os tempos modernos, e sendo a civilização grega recente
o suficiente para ser contemporânea do Império Romano, de fato,
foi absorvida por ele. Deste modo, a quantidade e a confiabilidade
de informação que existe sobre esta sociedade é consideravelmente superior a qualquer outra sociedade antiga.
Mas havia algo diferente na sociedade grega que permitiu ou até
estimulou o desenvolvimento da matemática. As razões citadas
acima seriam de pouca utilidade se não houvesse uma matemática para relatar. Devemos ressaltar outra coisa pela qual os gregos
são famosos: a democracia. Houve uma ruptura com o sistema
monárquico e uma valorização do indivíduo. Essa valorização do
indivíduo incluiu uma valorização da educação. Você deve lembrar que, na Ilíada, o Odisseu era considerado um grande guerreiro não por causa de sua força, como era o Teleman Ajax, ou
bravura, como no caso de Aquiles, mas sim por sua astúcia. É
um passo pequeno da astúcia para o raciocínio lógico. O sistema
educacional e a sociedade grega em geral valorizavam o raciocínio, o pensamento, a investigação. Estas são qualidades que hoje
consideramos indispensáveis para fazer matemática.

1.6.3 O desenvolvimento da matemática
Voltamos ao nosso desenvolvimento cronológico, mas nos restringindo somente aos assuntos matemáticos.
Considera-se que a era da matemática grega se iniciou no sétimo
século antes de Cristo, com o desenvolvimento da cidade de Mileto, onde é atualmente a Turquia. Essa cidade foi o principal cen-
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tro comercial entre as doze cidades que formaram
BULGÁRIA
MACEDÔNIA
a confederação Jônica, e pensa-se que ela tenha sido
ALBÂNIA
fundada como uma colônia de Atenas. Mileto foi
uma das primeiras cidades ocidentais a adotar o uso
GRÉCIA
Cólofon
Lebedo
de moedas. Nessa data (700 a.C.), tudo indica que a
TURQUIA
Samos
Foceia
famosa matemática grega se limitava ao essencial
Teos
Quios
Éfeso
Clazômena Atenas
para operações comerciais, havendo dúvidas se os
Priene
Mileto
comerciantes sequer sabiam multiplicar números
Milos
inteiros. A aritmética se restringia a contar, somar
ou subtrair números inteiros e fazer “mágica e misEritreia
Esparta
ticismo” com os números, coisas importadas dos fenícios, que, por sua vez, as importaram do oriente.
Foceia, Clazômena, Eritreia,
Como é que uma matemática 1500 anos atrasada em relação à das
Teos, Lebedo, Cólofon,
Éfeso, Priene, Mios,
outras sociedades chegou a ser a “verdadeira” matemática?
Mileto, Quios e Samos.

A aritmética para o comércio e todas as atividades mercantis foi
desenvolvida independentemente ou paralelamente em todas as
sociedades ocidentais e orientais. A geometria intuitiva era universal, como notamos acima, sendo que alguma forma do teorema
de “Pitágoras” era conhecida desde o Egito até a China. Entretanto, foi somente na sociedade grega que a geometria, e por consequência toda a matemática, foi estudada como uma ciência lógica. Os
gregos foram os primeiros a adotar um sistema de demonstrações
e de considerar que o desenvolvimento da matemática deveria ser
uma sequência de proposições e definições ordenadas logicamente
e seguindo uma da outra através de argumentos lógicos. Outro fato
que leva muitos a dar aos gregos o título de criadores da geometria é que toda a matemática grega era baseada exclusivamente em
técnicas geométricas. Na matemática grega, achamos os primeiros
indícios da teoria dos números, de limites e integrais e de álgebra,
mas quase sempre trabalhados usando técnicas geométricas.

1.6.4 Thales de Mileto
O primeiro matemático grego de renome foi Thales de Mileto (624
- 547 a.C.). Aparentemente, Thales era matemático e astrônomo por
gosto e comerciante por necessidade financeira (mesmo naquela
época salário de professor não dava para sustentar uma pessoa - ele
nunca teve família). Como comerciante, ele viajou muito pelas terras
do leste do Mediterrâneo, especialmente Egito. Proclus escreveu:

Proclus Diadochus nasceu
em Constantinopla por
volta do ano 410. Teria
ido aprender filosofia em
Alexandria e, como esse
ensino não o satisfez, foi
para Atenas estudar com
Plutarco na Academia de
Platão. Mais tarde, chegou
a diretor da Academia,
cargo que manteve até
morrer, no ano 485. O seu
Comentário ao primeiro
livro dos Elementos de
Euclides é a principal
fonte de conhecimentos
sobre a história antiga
da geometria grega.
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[Thales] foi ao Egito donde introduziu este estudo de geometria na Grécia. Descobriu muitas proposições ele mesmo,
e instruiu seus sucessores nos princípios que fundamentam
muitas delas, seu método de trabalho sendo em alguns casos
mais geral, em outros mais empírico.

Assim, Thales ganhou o crédito por trazer a geometria intuitiva
do Egito e iniciar o processo de transformar essa geometria intuitiva numa ciência dedutiva, iniciando, portanto, a famosa matemática grega. Alguns dos resultados a ele creditados são:
1) Um círculo é dividido em duas partes iguais por um diâmetro;
2) Os ângulos na base de um triângulo isósceles são iguais;
Figura 1.8 – Thales de Mileto
(624 - 547 a.C.).

3) Quando duas retas se interceptam, os ângulos opostos pelo
vértice são iguais;
4) Um ângulo num semicírculo é um ângulo reto;
5) Os lados de triângulos semelhantes são proporcionais;
6) Dois triângulos são congruentes se eles têm dois ângulos
e um lado, respectivamente, congruentes (Euclides livro I,
proposição 26).
Thales também é considerado filósofo e está entre os primeiros
astrônomos gregos. Há evidências de que ele conseguiu prever
um eclipse solar em 28 de maio de 585 a.C., sem usar matemática.
Aparentemente aprendeu dos babilônios que havia eclipses solares a cada 233 períodos lunares; eles chegaram a esta conclusão
por simples observação. Não havia um modelo fiel para o sistema
solar muito menos o cálculo para resolver as equações diferenciais do modelo correto. Thales notou que os períodos entre os
dois equinócios não eram iguais, como é de se esperar da órbita
elíptica da Terra ao redor do sol. Atribui-se a Thales a identificação da estrela Polar, na constelação Ursa Menor, como indicador
da direção norte.
Certamente havia progresso sistemático e continuado no estudo e
desenvolvimento da ciência de matemática, mas iremos direto ao
próximo matemático de destaque, Pitágoras.
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1.6.5 A escola pitagórica
Pitágoras foi um importante matemático grego. Entretanto, não
foi responsável por tudo o que é a ele atribuído. Ele fundou uma
escola em Crotona, na costa sudeste da Itália, e todos os resultados obtidos pelos matemáticos dessa escola são-lhe creditados.
Pitágoras nasceu na ilha de Samos, provavelmente em 570 a.C.
Há evidências de que ele estudou com Thales e no Egito. Provavelmente foi até a Babilônia, e alguns dizem que foi até a Índia.
De fato, sua filosofia mostra marcantes tendências orientais. Seu
teorema mais famoso sobre triângulos retângulos era conhecido
pelos orientais. A contribuição de Pitágoras foi ter organizado
uma demonstração sistemática do teorema que leva seu nome.
Num plano mais geral, a escola de Pitágoras desenvolveu o primeiro estudo axiomático da geometria.
Sobre ele, Proclus asseverou:
Após Thales, Pitágoras transformou o estudo de geometria
numa educação liberal, examinando os princípios da ciência
desde o início, bem como os teoremas, de uma maneira intelectual e imaterial; foi ele que descobriu os irracionais e construiu as figuras cósmicas.

Há uma certa confusão sobre o que os pitagóricos fizeram exatamente. Apesar da introdução do papiro, já conhecido na Grécia
havia algum tempo, não há evidência da existência de livros, e a
escola seguiu a tradição oral da época. Devido a ciúmes, medo da
influência da escola ou de intrigas praticadas por seus membros,
ela foi fechada pelo poder civil e seus professores espalhados, quebrando a transmissão oral do conhecimento existente no corpo docente da escola. Pitágoras morreu no exílio, em Taremtium na Itália.
Os seguintes resultados são geralmente atribuídos a essa escola:
• O teorema de Pitágoras;
• A soma dos ângulos de um triângulo é igual à soma de dois
ângulos retos;
• O descobrimento de números irracionais;
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• Métodos numéricos para aproximar a raiz quadrada de um
número;
• As figuras cósmicas - os cinco poliedros regulares;
• A construção do pentágono regular;
• A construção das cônicas;
• Inúmeros resultados em álgebra geométrica, astronomia e
música.
Além desses estudos na geometria, a escola de Pitágoras se interessou por física, principalmente a ótica, música, misticismo numerológico, filosofia e, aparentemente, um pouco de intriga política - tendo funcionado como uma espécie de sociedade secreta.

1.6.6 De Pitágoras a Platão
Aristóteles fala de Hipócrates de Chios (não o da Medicina) como
um geômetra com grande habilidade, mas de resto um tolo e fraco. Ciúmes? Diz-se que ele esteve em Atenas entre 450 e 430 a.C.
A seu crédito há uma série de feitos na geometria:
• Foi o primeiro a organizar as proposições da geometria de
uma maneira científica, antes mesmo que Euclides;
• Foi o primeiro a publicar os resultados da escola de Pitágoras;
• Trabalhou na quadratura do círculo;
• Desenvolveu o método de demonstração por redução;
• Mostrou que a duplicação do cubo é equivalente a construir
duas proporções intermediárias entre duas retas (segmentos de reta para nós);
• Mostrou que a área do círculo é proporcional ao quadrado
do seu diâmetro;
• Desenvolveu um método para fazer a quadratura de uma
“luna”.
O nome de Platão é sempre associado com o desenvolvimento da
matemática, mas duvidamos que ele mesmo tenha sido responsá-
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vel pela demonstração de um único teorema importante. Proclus
nos relata o seguinte:
Após ele (Pitágoras), Anaxágoras de Clazomeanae trabalhou
com muitos problemas em geometria, como também fez Oenopides de Chios, que era um pouco mais jovem que Anaxágoras.

Platão, na obra Os Rivais, fez alusão aos dois como matemáticos
competentes. Depois deles, vieram Hipócrates de Chios, o descobridor da quadratura da “luna” e Theodorus de Cyrene, ambos se
tornando geômetras de renome; Hipócrates, de fato, foi o primeiro
a compilar Elementos (livros com desenvolvimento ordenado da
geometria). Logo depois veio Platão e, devido ao seu zelo por estes
estudos, provocou avanços extraordinários na matemática em geral e na geometria em especial. Sabe-se que ele até incluía discursos matemáticos em seus trabalhos literários e que sempre tentou
estimular o entusiasmo nos seus estudantes de filosofia pela matemática. Nesta época viveu também Leodamas de Thasos, Archytas de Tarentum e Theaetetus de Atenas, que aumentaram
consideravelmente o número de teoremas e fizeram mais avanços
na direção de uma organização científica destes teoremas.

1.6.7 Platão e a escola de Atenas
Que Platão era o pensador mais respeitado da Grécia, não há dúvida. Seus esforços a favor da educação em geral e da matemática em especial tinham um efeito benéfico no desenvolvimento
da geometria. A Escola de Platão em Atenas reuniu quase todos
os geômetras famosos da época e serviu para estimular a pesquisa de novas matemáticas, bem como o ensino sistemático do
conhecimento existente. Não pretendemos entrar nos resultados
obtidos pelos contemporâneos de Platão porque são muitos. Basta
comentar que quase todos os teoremas da geometria elementar
eram conhecidos, preparando o caminho para Euclides confeccionar seu livro, Os Elementos.
Há uma história interessante sobre Platão e o Oráculo de Delfi,
citada por Theon de Symrna, que exemplifica bem o valor que
Platão deu à educação e à matemática:

A obra Os rivais ou Da
filosofia é um dos diálogos
de Platão que versa sobre o
tema da ética.

Theaetetus (417 a 369
a.C.) foi um matemático
grego que deu importantes
contribuições para a
teoria dos irracionais. Seu
trabalho é descrito nos
Elementos de Euclides.
Archytas (248 – 350
a. C.), filósofo e
matemático grego,
trabalhou no problema
da duplicação do cubo.
Leodamas trabalhou
também na organização
dos teoremas, mas pouco
se conhece sobre ele. Viveu
por volta de 380 a. C.
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Eratóstenes no seu trabalho Platonicus relata que, quando o deus
proclamou aos habitantes de Delfi através do oráculo que, se quisessem se livrar de uma peste, eles deveriam construir um altar
dobrando o existente, seus artesãos ficaram extremamente perplexos com (a falta de sucesso dos) seus esforços para descobrir
como um sólido podia ter seu volume dobrado e produzir um sólido semelhante; portanto, foram perguntar para Platão a respeito
disso e ele respondeu que o oráculo significava, não que o deus
queria um altar com o dobro do tamanho, mas que ele queria,
impondo a eles esta tarefa, envergonhar os Gregos pela sua negligência com a matemática e seu desprezo pela geometria.
Apresentamos agora um resumo da filosofia de Platão, pelo menos
a parte mais relacionada com a matemática, a teoria do conhecimento e a teoria das formas. Para Platão, conhecimento verdadeiro tinha, obrigatoriamente, duas características. Primeiramente
ele deveria ser líquido, certo e infalível. Em seguida, só se poderia ter conhecimento de objetos que são verdadeiramente reais,
quer dizer permanente e imutável. Deste modo, Platão relacionou
realidade com um mundo espiritual ou intelectual onde as coisas eram, em contraste do mundo físico, em que elas se aparentam ser. Em consequência, renegou todo tipo de ciência empírica
ou experimental. Aquele mundo percebido pelos sentidos não é
necessariamente real e, por consequência, não é conhecimento; é
opinião, com algum grau de probabilidade de ser conhecimento.

Sócrates foi condenado
à morte sob acusação de
corromper a juventude
e não acreditar nos
deuses reconhecidos
pelo Estado grego.

Juntamente com sua teoria do conhecimento, Platão desenvolveu uma teoria das formas. Perguntamos: o que é uma reta, uma
circunferência, uma parábola? Você já viu um exemplo de uma
delas? Achamos que não. O que você viu foi um desenho que é
uma aproximação de uma reta, circunferência ou parábola que,
no caso da reta e parábola, são aproximações de comprimento
finito de formas com comprimento infinito. Retas, circunferências
e parábolas não existem no mundo físico; o que existe no mundo
das ideias são as formas de linearidade, circularidade e parabolacidade; deste modo, somente podem ser estudadas através do
raciocínio.
A morte de Sócrates é uma mostra do tratamento dado naquela
época às pessoas com pensamentos muito radicais. Platão nunca
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foi ameaçado. Esta linha de pensamento deveria ser a dominante
da época e é altamente propícia para o desenvolvimento da geometria axiomática.

1.6.8 Euclides
Não há informação sobre as datas e os locais de nascimento e
morte de Euclides. De fato, não se sabe coisa alguma sobre sua
vida particular, salvo alguns fragmentos em comentários escritos
séculos após sua vida. Aparentemente, ele viveu em torno de 300
a.C. Pensa-se que estudou na escola de Platão em Atenas (com os
alunos do já morto Platão). Euclides é o geômetra mais famoso de
todos os tempos e sua obra Os Elementos é o livro com a maior
tiragem, salvo a Bíblia. Entretanto, como é o caso de quase todos
os livros-texto, Os Elementos não contêm muitas contribuições
originais do autor. Seu mérito e fama residem no fato de que ele
organizou toda a geometria existente na época de uma maneira
lógica, com uma linguagem uniforme e um desenvolvimento racional. É interessante notar que Os Elementos só foi impresso em
1482 em Veneza e teve de ser traduzido do Árabe para o Latim.
Aparentemente, Euclides mudou-se da Grécia para Alexandria,
no Egito. À época, Alexandria era uma colônia grega e governada
por Ptolomeu I. Lá ele participou do desenvolvimento da Escola
de Alexandria, que se tornaria a escola de maior qualidade científica e a mais bem sucedida do mundo antigo (talvez de todos os
tempos). Por exemplo, sua biblioteca tinha 700.000 volumes num
período em que livros eram copiados a mão, em papiro ou pergaminho.
Mesmo que a fama de Euclides se baseie em Os Elementos, esta
não foi sua única obra. Infelizmente, a grande parte dos trabalhos originais de Euclides foi perdida, mas alguns sobreviveram
ou intactos ou em fragmentos. Estas obras incluem Data, sobre
assuntos que chamamos hoje de análise, e Sobre a Divisão de
Figuras, sobre a geometria pura. Outras obras, tais como Pseudoárea, As Cônicas e As Superfícies, foram perdidas, restando
somente comentários pouco informativos sobre seu conteúdo. Euclides também trabalhou em áreas da matemática aplicada e duas
obras ainda existem: Phaenomena e Ótica, ambas sobre astrono-
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mia. Além dessas, ele escreveu sobre a música, do ponto de vista
da matemática e da teoria dos números.
Devido aos esforços de Euclides, a geometria grega plana foi unificada e organizada em Os Elementos e passou a ser o modelo
para o resto do mundo, sendo que seu conteúdo e estilo dominaram a matemática ocidental até o século 17 d.C.

1.6.9 Arquimedes
Importante mencionar ainda mais um matemático, Arquimedes
(287 - 212 a.C.). Há indícios de que ele estudou na escola de Alexandria e, enquanto no Egito, descobriu o método de bombear
água chamado de parafuso, hélice ou rosca de Arquimedes. Arquimedes foi uma das poucas exceções na tradição geométrica da
matemática grega. Ele não viu a matemática como um estudo em
si e para si, mas como uma ferramenta para resolver problemas
do mundo real (note o confronto direto com a filosofia de Platão).
Tinha por objetivo achar e utilizar modelos matemáticos para atividades físicas. Este enfoque o levou a abandonar os argumentos
exclusivamente geométricos em favor de argumentos analíticos
ou algébricos. Seus trabalhos nesta área lhe valeram o título de
Pai da Matemática Aplicada.
Arquimedes era um matemático adiantado para sua época. Além
de romper com a tradição geométrica em favor da análise e álgebra, o caminho do futuro (dele, e presente nosso), ele iniciou os
trabalhos em assuntos que foram resolvidos somente em tempos
modernos. Ele foi o primeiro a formular uma definição coerente
de continuidade e alguns de seus trabalhos envolvem tratamentos informais do que conhecemos hoje como limites e integrais.
Infelizmente, apesar da sua visão e habilidade matemática, ele
não avançou muito nestas áreas; ele sozinho não podia fazer o
que foi feito somente no período de 1450 a 1650 d.C. e por centenas
de matemáticos - inventar o cálculo. Muitas das obras de Arquimedes foram perdidas, mas as seguintes permaneceram:
• Sobre a Esfera e o Cilindro;
• Medidas do Círculo;
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• Sobre Conoides e Esferoides;
• Sobre Espirais;
• Sobre Equilíbrios Planos - Livros I e II;
• Psammites;
• Quadratura da Parábola;
• Corpos Flutuantes - Livros I e II;
• Stomachion (somente um fragmento);
• O Método.

1.6.10 A escola de Alexandria
Apesar da queda da Grécia e sua absorção pelo Império Romano,
a matemática grega continuou por mais algum tempo. Não temos
interesse em levar este relato histórico muito além deste ponto,
porque nossa disciplina se chama geometria, e a geometria plana
foi encerrada com Euclides. Alguns resultados de pouca importância foram adicionados por Theon de Alexandria, mas, grosso
modo, não havia mais o que fazer com a geometria plana. Todos
os esforços foram direcionados para a geometria espacial ou para
outras áreas não geométricas da matemática. Infelizmente, mesmo estas atividades pararam depois da destruição da Escola de
Alexandria. Novos avanços na matemática ocidental foram feitos
somente no início do Renascimento.
As fontes históricas deixam dúvidas sobre o que aconteceu com a
Escola de Alexandria. A história mais citada no ocidente cristão é
a de que ela foi destruída em 642 por ordem de invasores muçulmanos. Entretanto, há outras bem diferentes.
Algumas alegam que, em cerca de 400 d.C., ela foi destruída por
cristãos fanáticos obcecados com a destruição de toda a arte e
ciência greco-romana, coisas que consideravam obras do demônio. Não há dúvida de que havia conflitos entre a Igreja e a escola.
Santo Agostinho, Bispo de Hippo, hoje Annaba, na Argélia, pensou assim sobre a matemática:
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O bom cristão deve se precaver contra os matemáticos e todos aqueles que fazem profecias vazias. O perigo existe desde
que os matemáticos fizeram um pacto com o Demônio para
escurecer o espírito e confinar a humanidade às amarras do
Inferno.

É claro que, com o passar dos anos, esta segunda versão colocou
a Igreja na situação muito incômoda de ter destruído inúmeras
cópias únicas de obras científicas e matemáticas não mais consideradas demoníacas. Registros históricos são frequentemente alterados de acordo com a conveniência dos poderosos. Isso é mais
um exemplo? Não temos opinião. Para complicar ainda mais, o
que restou do Império Romano não estava muito contente com a
matemática. Na mesma época da declaração de Santo Agostinho,
foi promulgada a Lei dos Matemáticos e outros Praticantes do
Mal, que continha o seguinte texto: aprender a arte da geometria e
praticar em público uma arte tão condenável quanto a matemática são
proibidos.
A última notícia específica da Escola de Alexandria que se conseguiu achar foi a referência à morte de Hypatia, uma das professoras da escola, em março de 415. Sir Thomas Heath (1981) comenta
o seguinte:
Esta sábia dama é dita ser patronesse de toda a ciência pagã
(grega), especialmente da filosofia e medicina, e, por sua eloquência e autoridade, tornou-se tão influente que a Cristandade se sentiu ameaçada e Hypatia foi então executada por uma
turba de fanáticos em março de 415.

Portanto, havia problemas entre a Escola e a Igreja. Heath é omisso a respeito de sua destruição final, deixando transparecer que
ele considera que a escola, destruída ou não, deixou de ser um centro de pesquisa e estudo. D. E. Smith (1958) diz textualmente que
a biblioteca foi destruída pelo fogo em 642, sem mais um único
comentário a respeito do seu fim ou sobre as causas do incêndio.
A Enciclopédia Britânica é ainda menos informativa; talvez ela
ache que a Biblioteca de Alexandria ainda exista, porque é completamente omissa a respeito da sua destruição. Luciano Cânfora
(1989) apresenta várias versões da destruição da biblioteca, sem
opinar sobre a verdadeira. Você decide!
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O que é (provavelmente) certo é que a Escola de Alexandria deixou de ser uma escola no sentido geral e passou a ser um centro
de filosofia cristã. Como havia filosofias religiosas conflitantes,
guerras, perseguições e fogueiras para hereges (aqueles do lado
perdedor) e a escola estava envolvida no lado perdedor, ela seguramente sofreu uma punição por parte dos vencedores. Considerando que nenhum dos lados suportava as artes pagãs dos
estudiosos da filosofia e das ciências, seguramente não havia
qualquer atividade matemática na escola após a metade do século
quatro. Acreditamos (mas sem provas definitivas) que os cristãos
queimaram a biblioteca de obras gregas talvez no levante de 415
e que os muçulmanos destruíram a biblioteca e a escola religiosa
em 642. Sustenta nosso palpite o fato de que quase todas as obras
existentes sobre a ciência e matemática grega foram perdidas e as
poucas que restaram foram guardadas nas escolas árabes, para
serem reintroduzidas no ocidente durante o renascimento. Se
os árabes queriam queimar a biblioteca científica grega, por que
guardar suas obras em outros lugares?

Conclusões
A história da matemática é um assunto de grande relevância por
si só, mas os detalhes do desenvolvimento são de pouco interesse
para esta disciplina. Queremos chamar a atenção para dois temas fundamentais que permeiam toda esta discussão. Primeiro,
a matemática antiga se desenvolveu, sempre de maneira intuitiva, devido às necessidades de uma sociedade em resolver os problemas que enfrentava. O que chamamos atualmente de método
científico não era utilizado naquela época. Notamos que o desenvolvimento intuitivo da matemática alcançou o mesmo grau
de sofisticação em todas as civilizações, independentemente da
área geográfica. Podemos concluir então que a matemática daquela época foi desenvolvida intuitivamente, mas somente até certo
ponto, após o qual não houve grandes progressos. O segundo ponto importante é que os gregos, por razões sócio-políticas, foram
induzidos a tratar o desenvolvimento da matemática como uma
atividade intelectual teórica destituída de qualquer aplicabilidade. Esta atitude permitiu que os matemáticos gregos, em trezentos anos (o período entre Thales e Euclides), produzissem muito
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mais matemática do que havia sido desenvolvido nos quatro mil
anos anteriores. Este tratamento lógico da matemática dado pelos
gregos marca a filosofia da matemática ocidental até hoje. Neste
sentido, a Grécia é o berço da matemática ocidental moderna.

Questões para pesquisa e discussão
1) Quais foram as contribuições de Pitágoras para a música?
2) O que é a Cravo bem temperado de J. S. Bach? O que tem a
ver com a matemática?
3) O que diferencia a matemática grega da matemática do Egito e da Babilônia? Qual é melhor? Por quê?
4) Como funcionava a famosa democracia grega? Era tão democrática assim? Compare esta às outras formas de governo
existentes na região à época. Representava ela um progresso
marcante? O que tem isso a ver com a matemática?
5) Leia a República, de Platão, prestando atenção à sua teoria
do conhecimento e de formas.

Resumo
Vimos um pouco da história do início do desenvolvimento da
matemática em algumas regiões do mundo onde se deram e foram obtidos registros desse desenvolvimento. A matemática que
surgiu nas diversas regiões possuía a mesma característica: era
um conjunto de técnicas para resolver problemas específicos. Somente em uma pequena época na Grécia é que apareceu um novo
conceito: os axiomas e demonstrações baseadas no uso da lógica.
Esse novo modo de alcançar os resultados matemáticos é o legado
mais importante dos gregos e teve consequências fundamentais
em todo o desenvolvimento da matemática moderna.

Capítulo 2
A Lógica Dedutiva e o
Método Axiomático

Capítulo 2
A Lógica Dedutiva e o Método
Axiomático
Neste capítulo, inicialmente você irá tomar contato com
os axiomas parecidos como os que Euclides escreveu
nos seus “Elementos”, que foi o primeiro exemplo de
modelo axiomático. Você deverá perceber algumas falhas que ele cometeu. O raciocínio lógico tem um papel
fundamental no método axiomático; você irá ver e discutir quais são os raciocínios válidos que poderão ser
utilizados. Deverá ser capaz de reconhecer cada um dos
raciocínios permitidos e saber quando e como usá-los.
Isto será fundamental para o entendimento do que segue nesta disciplina.

2.1 Experiência
Aleatório
Que depende de acontecimentos futuros, incertos;
casual.

A experiência, seja ela aleatória ou planejada (tentativa ou pesquisa), é uma maneira de adquirir conhecimentos. Batata frita com
ketchup é bom ou não? Tem que experimentar para saber. Como
foi que os homens primitivos acharam as verduras e os cereais,
como trigo, centeio e aveia? Será que eles levaram amostras dos
grãos até um laboratório para serem analisadas e se determinar
se eram comestíveis e nutritivas? Ou será que alguém os experimentou e achou bom, passando a comê-los e cultivá-los? Crianças
aprendem com as suas experiências todo dia; é a forma que elas
mais usam para adquirir conhecimento.
A aquisição de conhecimento através da experiência tem limites:
a possibilidade de realizar ou não a experiência, ou até de se imaginar que podia sequer experimentar tal coisa. Em 1920, primeiro
se construía um exemplar de um avião novo e só depois se faziam testes para ver se voava e para determinar seu desempenho.
Será que a Boeing pretende gastar várias centenas de milhões de
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dólares para construir, às cegas, uns três ou quatro protótipos diferentes para o seu novo 797 e ver qual tem o desempenho mais
adequado? Neste caso a experimentação será muito cara e pouco
recomendável. Experiência é completamente inútil para determinar a massa da lua ou o diâmetro de um elétron. Esta metodologia depende fundamentalmente de observações e do uso dos
nossos não tão confiáveis sentidos – visão, audição, olfato, gosto e
tato – para fornecer informações e estabelecer verdades.

2.2 Autoridade
Às vezes apelamos para uma autoridade para nos decretar a verdade. Sua mãe dizia que óleo de fígado de bacalhau era bom para
você (mas com um gosto insuportável), e mamãe sempre sabe o
que é bom para os filhos. Todo dia seus professores lhe informam
sobre os mais diversos assuntos e, de modo geral, você aceita estas
informações como sendo verdadeiras. Afinal, seu professor conhece o assunto que ensina. A totalidade da informação do nosso
primeiro capítulo foi obtida apelando para as autoridades da história antiga. Certamente não estávamos lá para saber de experiência própria e não temos tempo, conhecimento ou material para
fazer nossas próprias pesquisas. Simplesmente acreditamos na
competência desses autores e aceitamos suas informações como
a verdade. Este método é usado constantemente nas ciências humanas e sociais. Ele serve até como embasamento para uma das
áreas mais ativas na computação e engenharia de produção, os
chamados sistemas especialistas.
Vimos exemplos dos problemas que podem ocorrer com esta metodologia no relato sobre a China e a Biblioteca de Alexandria no
Capítulo 1. A confiança nas verdades apresentadas numa obra é
diretamente relacionada com a competência da autoridade (nem
sempre tão competente). Às vezes nem as melhores autoridades
conseguem apresentar uma história confiável, simplesmente
porque não há dados suficientes para dar apoio a qualquer afirmação sobre o assunto. As crenças pessoais da autoridade, por
mais que ela tente evitar, sempre afetam seu pensamento e relato, especialmente quando faltam dados para esclarecer definitivamente um assunto.
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2.3 Revelação
Há uma terceira metodologia, a revelação, reservada quase exclusivamente para as verdades religiosas.
José sabia que Maria, apesar de grávida, era uma virgem porque um anjo revelou isto a ele num sonho. Deus apareceu para
Moisés num arbusto em chamas e revelou seu destino como o
libertador dos judeus no Egito.

Sede da Igreja Católica
Apostólica Romana. Fica em
Roma, na Itália.

Na universidade, temos o hábito de desprezar a revelação. Dizemos ser uma metodologia sem fundamentação e chamamos
as verdades assim obtidas por crenças. Mas será que podemos
julgar os fundamentos de uma metodologia de pensamento? Sabemos que, no Vaticano, revelação é uma metodologia bastante
prestigiada para adquirir conhecimentos. Também sabemos que
muito mais homens morreram por causa de verdades (religiosas)
obtidas por revelação do que por causa de verdades matemáticas.
Avisamos que esta disciplina se chama Geometria Euclidiana e
não Teologia; revelações não serão levadas em conta.

2.4 Raciocínio
Chegamos ao raciocínio lógico, a metodologia que pretendemos
prestigiar. O raciocínio lógico é dividido em três ramos principais: analogia, dedução e indução.

2.4.1 Raciocínio indutivo
Indução
Conclusão; raciocínio em que,
de fatos particulares, tira-se
uma conclusão genérica.

O raciocínio indutivo começa com uma série de casos particulares, dos quais pretendemos induzir algum princípio mais geral.
Os povos antigos notaram que o sol nascia toda manhã no leste
e se punha toda tarde no oeste. Assim, induziam que o sol sempre nasceria no leste.
Nas ciências físicas e biológicas, pesquisadores frequentemente
usam este método. Eles notaram em centenas de experiências que
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um certo fungo mata bactérias estreptococos e induziram que a
penicilina serviria como remédio contra pneumonia. Um físico
tentou fabricar um cronômetro e estudou detalhadamente o comportamento de molas. Dos resultados deste estudo temos a Lei de
Hooke para molas.
Em resumo, o raciocínio indutivo é usado para tentar estabelecer verdades gerais a partir de uma série de verdades específicas, obtidas geralmente por observações.

Em 1660 Robert Hooke
estabeleceu uma lei que
relaciona a Força Elástica
( Fel ) com a deformação
produzida na mola que é
a seguinte: “A intensidade
da força elástica é
proporcional à deformação
causada por ela”.

Esse tipo de raciocínio às vezes consegue trazer ordem a um assunto antes em total desordem, mas ele tem um ponto fraco. Observamos que as praias de Coqueiros, Cacupé, Saco Grande, Saco
dos Limões, de Fora e do Canto são poluídas e induzimos que
todas as praias de Florianópolis são poluídas e impróprias para
banhistas. Nossa conclusão é falsa porque a praia de Campeche
não é poluída. Veja que apontamos um fato para o qual os dados
não são suficientes. Todas as praias na lista de praias poluídas estão na baía, e Campeche é praia de mar aberto. Há uma variável
nesta amostra de praias que não tínhamos percebido e ela impede
que cheguemos a uma conclusão tão geral.
Induzimos, então, que todas as praias da baía são poluídas. Acontece que a praia do Forte está na baía e não está poluída. Induzimos a lei de Hooke sobre molas e ela funciona; induzimos a Lei
da Poluição e ela não funciona. Socorro!
Aparentemente, o máximo que o raciocínio indutivo pode fornecer é uma teoria geral com alto grau de probabilidade de estar
correta.
Einstein sempre falava que as leis da relatividade valerão até o
dia em que alguém ache um contraexemplo, exatamente como ele
achou contraexemplos às leis de Newton.

2.4.2 Analogia
Às vezes, raciocinamos por analogia. Observamos uma situação
semelhante àquela que enfrentaremos e induzimos que o resultado será o mesmo ou pelo menos semelhante.

Analogia
Relação, simetria, semelhança, conformidade.
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Semestre passado, quase todos os alunos de geometria foram
aprovados e você é tão inteligente e esforçado quanto eles; portanto, você também alcançará nota de aprovação. Hoje é um dia,
ontem era um dia e amanhã também será. Um período de vinte
e quatro horas contíguas é igual a qualquer outro. Portanto, por
analogia, o tempo amanhã será o mesmo que hoje.
Contíguo
Que toca em uma coisa, próximo, junto.
Dedução
Ato ou efeito de deduzir; inferência lógica de um raciocínio; conclusão, ilação; processo de raciocínio através
do qual é possível, partindo
de uma ou mais premissas
aceitas como verdadeiras,
chagar a conclusão.
Declaração
Afirmação; explicação; manifesto.
Inferência
Sinônimo de indução.

Raciocínio por analogia se baseia no princípio de que o universo e
tudo dentro dele é uniforme, e que condições iniciais semelhantes
produzirão resultados semelhantes. Esse raciocínio pode até funcionar às vezes, e certamente serve para nortear nosso raciocínio,
na falta de outros indicadores mais fortes. Infelizmente, sabemos
que o universo não é uniforme e que condições iniciais semelhantes não precisam produzir resultados semelhantes. Com o desenvolvimento de modelos não lineares para fenômenos físicos e o
uso de recursos computacionais, encontramos contradições em
toda parte. Encontramos tantas contradições que estamos desenvolvendo novas técnicas para lidar com elas, como a geometria
fractal e a teoria do caos.

2.4.3 Raciocínio dedutivo
Chegamos finalmente ao raciocínio dedutivo, a metodologia que
usaremos para raciocinar. Se você quer provar que uma declaração, cujo nome digamos seja A, é verdadeira, você precisa mostrar
que uma outra declaração, digamos B, é verdadeira e que A segue logicamente dela, ou seja, de B. Em resumo:
Se B é verdade, então A é verdade.
Se há dúvidas sobre a veracidade da sua declaração B, você tem
que mostrar que ela segue de uma declaração C e que C segue
de D e que D segue de E etc., até chegar a uma declaração que
é aceita como verdadeira.
Se E, então D. Se D, então C . Se C , então B. Se B, então A.
Quer dizer, o raciocínio lógico dedutivo consiste em provar a veracidade de uma declaração exclusivamente baseado na veracidade de outras declarações e no uso de regras de inferência.
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Há um problema muito grande neste esquema simplificado na forma como está sendo proposto! Você poderá ter uma tarefa ingrata
e interminável de produzir cada vez mais declarações que levem
você à declaração desejada, só para ouvir: “Não acredito nisso,
nem que sua declaração segue disso”. Se não temos um ponto de
partida e regras de trânsito bem determinadas, não iremos longe.
Esta discussão nos sugere que há (pelo menos) duas exigências
para o bom funcionamento deste método de raciocínio dedutivo.

Exigência 1. Temos a certeza da veracidade de certas declarações chamadas de premissas ou hipóteses (ou axiomas ou
postulados).
Exigência 2. Concordamos no que diz respeito a como e
quando uma declaração segue logicamente de outra.

Mas nem estas exigências salvarão você de uma sequência infinita
de explicações. Em vez de implicar com a sua declaração, alguém
começa a implicar com as palavras que você usou. Ele diz que não
aceita sua declaração porque não entende o sentido de uma das
palavras. Por exemplo, se olharmos no dicionário à procura da
palavra verde, veremos que é uma combinação de azul e amarelo.
Ótimo! Antes você tinha uma palavra problema e agora tem
duas.
Vemos que azul é a cor do céu num dia sem nuvens e que amarelo
é a cor de âmbar. Bom, o que é céu? Ah, é aquela coisa lá em cima,
e se esperarmos um dia ou dois (ou vinte, em agosto) o veremos
sem nuvens para observar a cor que aparenta ter. Entendemos o
que é azul; entendíamos o que era azul antes e independentemente da nossa tentativa de defini-lo! E o amarelo - âmbar? Continuamos no dicionário e descobrimos que âmbar é uma substância
resinosa fossilizada de cor amarela.
Joia: amarelo é a cor de algo que é da cor amarela!
Não temos esperanças de definir todas as palavras que usaremos
dentro do nosso sistema. Temos que aceitar a linguagem comum,

Premissa
Ponto ou ideia de que se parte para armar um raciocínio.
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vocábulo e gramática, e identificar certos termos ou símbolos técnicos chamados primitivos cujos significados não serão o comum,
mas aqueles regulamentados pelos axiomas do sistema. Se não
fizermos isto, correremos o risco de ter definições que dependem
uma das outras ou sequências infinitas de explicações. Isso nos
mostra a necessidade de mais uma exigência sobre a utilização
do método axiomático.

Exigência 3. Para aplicar o raciocínio dedutivo, temos que
dominar bem a linguagem comum (neste caso, português) e
escolher os termos primitivos.

Este processo de raciocínio lógico dedutivo parece ser infalível,
e é. Mas ainda falta escolher as declarações iniciais que vamos
supor verdadeiras. Vamos voltar um pouco à discussão das tais
declarações iniciais.

2.4.4 A escolha dos axiomas
Todo o raciocínio dedutivo é baseado em conclusões alcançadas a
partir de declarações iniciais.
Se eu tivesse um milhão de reais, compraria um carro importado. Tenho um milhão de reais. Portanto, comprarei um carro
importado.
Neste exemplo, a conclusão segue inexoravelmente das premissas. Meu único problema é satisfazer as premissas. Para estudar a
geometria plana por via da lógica dedutiva, é necessário escolher
certas declarações que diremos ser verdadeiras; não precisaremos mostrar que seguem de outras, antes de poder começar a
raciocinar. Essas declarações iniciais são chamadas axiomas ou
postulados. Assim, sistema axiomático e raciocínio dedutivo estão intimamente relacionados.
Voltemos a nossas considerações históricas por um momento.
Como vimos no Capítulo 1, Thales parece ter sido o primeiro
matemático grego a se preocupar com demonstrações dedutivas.
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Aparentemente, ele iniciou seus estudos com base nas suas experiências com a matemática intuitiva egípcia. Quando chegamos a
Euclides, vimos uma geometria exclusivamente dedutiva, supostamente destituída de qualquer observação física ou consideração
intuitiva.
Para os gregos platônicos, as coisas que observamos com nossos
sentidos não são verdadeiras. Elas são imagens distorcidas da
verdade pelas imperfeições dos nossos sentidos. As únicas verdades eram aquelas concebidas pela razão. Como exemplo, eles
desprezavam o estudo da circunferência, porque ela era simplesmente um desenho imperfeito no papel; o que merecia estudo era
o conceito de circularidade, uma ideia abstrata que pode ser tratada somente pela mente.
Se eles desprezavam a experiência, e se a lógica dedutiva não
pode fazer coisa alguma sem um ponto de partida, como eles começavam o estudo da geometria - de onde vieram seus axiomas?
Foi aí que fizeram uma espécie de pulo de gato e apelaram para
a revelação.
O método socrático de aprendizagem é um método pelo qual o
professor faz perguntas simples ao aluno até este perceber por
ele mesmo a solução do problema. Sócrates (e os outros pensadores gregos) acreditava que a pessoa já nascia com estes conhecimentos na mente e que era necessário somente lembrá-los.
Bem, supondo que Sócrates tivesse razão, já que temos estes conhecimentos trazidos desde o nascimento, bastaria escolhermos
alguns dos mais evidentes, que todo mundo reconhece sem estímulo externo, como axiomas (e daí usarmos o raciocínio dedutivo
para alcançar os outros).
Hoje em dia escolhemos os axiomas iniciais de uma teoria matemática de maneira bem diferente: usamos nossa experiência,
intuição e percepção.
No seu caso, você pode pensar no que aprendeu na Geometria
I para imaginar como deve ser o plano. Aí, adotamos algumas
propriedades do plano bastante simples e universalmente aceitas

Intuição
Faculdade de perceber, discernir ou pressentir coisas,
independentemente de raciocínio ou de análise.
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como axiomas. A partir destes axiomas e com o uso da lógica
dedutiva, tentamos decidir se outras declarações não mais tão
óbvias são, ou não, verdadeiras.
A geometria plana é, por definição, o conjunto das declarações verdadeiras que seguem desses axiomas. Assim, são os axiomas que
definem a geometria e não a geometria que define os axiomas.
É claro que, se você visualiza um jogo, do tipo futebol, por exemplo, você adotará regras que são compatíveis com sua visão do
jogo. Mas, mesmo assim, o jogo de futebol é aquele regulamentado pelas regras.
O mesmo acontece com a geometria. Escolhemos os axiomas conforme nossa visão do que deveria ser um plano e, se escolhermos
mal, teremos que refazer nossa escolha (ou aceitar que a geometria não é o que imaginávamos no início).
A partir do próximo Capítulo, iremos utilizar um sistema de axiomas para a geometria plana chamado de Axiomas de Hilbert.
Mas, antes disso, para começar o estudo do método axiomático
e ao mesmo tempo observar o desenvolvimento histórico, vamos
olhar para um exemplo de um sistema axiomático para o plano uma versão modernizada dos Axiomas de Euclides.
Queremos aqui alertar você de que esta versão, que veremos a seguir, possui algumas deficiências nas definições e axiomas, e não
tentaremos corrigi-las. Mas não se desespere, no Capítulo 3, com
os Axiomas de Hilbert, cuidaremos de todos os detalhes.
Então, vamos ao Sistema elaborado por Euclides, pelo qual ele
tenta definir os termos primitivos que são, entre outros:
• ponto - sem largura ou comprimento, um lugar no plano e
• reta - os caminhos em que os pontos são alinhados.
Os termos pertencer a ou passar por e estar entre são usados
como termos da linguagem comum; ele nunca usou a palavra
congruente. Notemos que as definições acima pouco esclarecem
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a natureza do objeto que está sendo definido. Neste momento é
preciso escolher os axiomas – verdades incontestáveis que servem para regulamentar o comportamento destes termos e a interrelação deles um com o outro. Euclides estabeleceu cinco axiomas
para a geometria plana (só que ele os chamou de Postulados).

Axioma 1 (Euclides). Para cada ponto P e cada ponto Q,
não igual a P, existe uma única reta r tal que r passa por
P e Q.

Definição (Pontos extremos de segmentos). Dados dois pontos
distintos A e B, o segmento AB é a coleção que consiste de A ,
B e todos os pontos que pertencem à reta que passa por A e B
(que existe devido ao axioma 1) e estão entre A e B. Os pontos A
e B são chamados de pontos extremos do segmento.
Na Figura 2.1, um exemplo do que significa dizer que o ponto C
está entre A e B:
Segmento AB

A

C

B
����

Reta AB

Figura 2.1

Axioma 2 (Euclides). Para cada segmento AB e para cada
segmento CD , existe um único ponto E tal que B está entre A e E e CD é congruente a BE .

Esse axioma pode ser expresso sem formalidades de outro modo,
menos preciso, mas mais natural: dados dois segmentos, um segmento de “comprimento” igual ao primeiro pode ser “colado” ao
lado do segundo.
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O segmento CD pode ser levado da
sua posição original para ser
posicionado ao lado do segmento AB,
formando um novo segmento BE,
onde A, B e E estão na mesma reta.

C

D

A

B

E
Figura 2.2

Para enunciar o terceiro axioma precisamos de mais uma definição. Esse terceiro axioma, tendo em vista as ideias da teoria de
conjuntos, poderia ser dispensado e substituído pela própria definição. Na geometria clássica, dizer que um objeto geométrico
existia era equivalente a dizer que se podia desenhá-lo com régua e compasso.
Definição (Circunferência). Dados dois pontos distintos A e O ,
o lugar geométrico de todos os pontos P tais que o segmento OP
é congruente ao segmento OA é chamado de circunferência com
centro O . Cada um dos segmentos OP é chamado de raio.

Axioma 3 (Euclides). Para cada ponto O e para cada ponto
A não igual a O existe uma circunferência com centro O
e raio OA .

A seguir apresentamos as três definições: semirreta, semirretas
opostas e ângulo.
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Definição
 (Semirreta). A semirreta é constituída dos pontos da
reta
 AB que pertencem ao segmento AB e dos pontos C da reta
AB tais
diz-se
que a semir que B está entre A e C . Além disso,

reta AB se origina em A e faz parte da reta AB .
 
Definição (Semirretas opostas). Semirretas AB e AC são opostas se elas são distintas, se elas 
seoriginam
do mesmo ponto A e

se fazem parte da mesma reta AB = AC .
Definição (Ângulo). Um ângulo com vérticeA é 
um ponto A
juntamente com duas semirretas não opostas AB e AC emanado
de A, chamadas de lados do ângulo.
Notemos que esta definição não permite ângulos de 0° nem ângulos maiores ou iguais a 180°. Usa-se a notação ∠A, ∠BAC ou
∠CAB para denotar este ângulo. Vamos continuar as definições
em busca do próximo axioma parecido com o que Euclides escolheu, que se referia a um ângulo reto.
Definição (Ângulos 
suplementares). Se dois ângulos ∠BAD
 e
∠
CAD têm um lado AD em comum e os outros dois lados AB e

AC formam semirretas opostas, os ângulos são suplementos um
do outro ou são chamados ângulos suplementares.
Definição (Ângulo reto). Um ângulo é chamado ângulo reto se
ele tem um ângulo suplementar que é congruente a ele.

Axioma 4 (Euclides). Todos os ângulos retos são congruentes.

Estamos prontos para enunciar o último e quinto axioma, o axioma das paralelas, salvo por um pequeno detalhe:
O que significa paralela?
Há duas propriedades frequentemente associadas com paralelas:
não se cruzar e ser equidistantes. Como queremos um sistema
axiomático, temos que escolher ou uma ou outra propriedade; podemos tentar manter as duas, provando que as duas são equiva-
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lentes, mas não conseguiremos! Este problema das paralelas deu
muita dor de cabeça aos geômetras. Muitos pensaram que não
havia necessidade de um axioma sobre paralelas, que poderia ser
provado dos outros. Não pode. Aparentemente o próprio Euclides
não gostou muito dele; adiou e limitou seu uso o máximo possível. Apresentamos a seguir uma variante do axioma de Euclides,
um que é mais simples na sua estrutura, mas logicamente equivalente àquele usado por Euclides.
Definição (Retas paralelas). Duas retas são paralelas se elas não
se cruzam (não têm um ponto em comum).
Note que não dissemos coisa alguma sobre as retas serem equidistantes ou não, nem pretendemos dizer, pelo menos por enquanto.
Faremos como os políticos, tomamos uma posição firme – bem
em cima do muro.

Axioma 5 (Euclides) (das Paralelas de Euclides). Para cada
reta l e cada ponto P que não pertence a l , existe uma única reta m que passa por P e é paralela a l .

O axioma de Playfair
foi proposto em 1796
por John Playfair e,
desde então, substitui
geralmente o quinto
postulado de Euclides na
construção axiomática da
geometria euclidiana. Por
essa razão, o axioma de
Playfair é mais conhecido
do que propriamente o
quinto postulado dos
Elementos de Euclides.

Na realidade, este é um teorema nos Elementos e deve ser chamado o Axioma das Paralelas de Playfair, que o apresentou como
um substituto para o original de Euclides.
Notamos que esse axioma é bem diferente dos outros quatro. Os
dois primeiros axiomas são abstrações de atividades do desenho
com lápis e régua. O terceiro é nada mais que dizer que podemos girar o braço do compasso com o lápis ao redor do seu braço
fixo - mais uma abstração de nossas experiências com desenho.
O quarto é um exercício no uso do transferidor, com um único
ângulo marcado. O quinto axioma fala sobre o comportamento
global de reta, quer dizer, o que (não) faz quando vai ao infinito (seja lá o que é isso). O primeiro axioma se refere a uma reta
infinita, mas, basicamente, ele usa o desenho de um pedaço da
reta e a ideia de estendê-la para sempre. Não há qualquer exigência sobre seu comportamento longe do ponto. No quinto axioma,
há uma exigência deste tipo. Este fato traz um problema práti-
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co. Como podemos provar que duas retas são paralelas? Teremos
que mostrar que elas nunca se encontram? Como faremos isso?
Será necessário desenvolver técnicas de raciocínio indiretas que
usam outros critérios além do uso direto da definição para esta
verificação.

2.5 Lógica informal
Já vimos os termos primitivos e um conjunto de axiomas, mas
não identificamos ainda como usá-los em argumentos lógicos
para provar outras declarações.
Estamos na situação da pessoa que diz saber jogar xadrez porque sabe os nomes das peças e suas posições iniciais no tabuleiro. Sabemos montar o jogo, mas não movimentar as peças. Esta
analogia entre a matemática axiomática e um jogo de xadrez é
muito fiel à realidade da situação. Podemos querer colocar uma
torre nossa numa certa casa para atacar o rei inimigo, bem como
reposicionar um cavalo para consolidar nossa própria defesa.
Neste momento, nosso oponente gritará bravamente e chamará
o juiz, que nos advertirá por ter feito uma jogada ilegal.
Sua situação no sistema axiomático é exatamente a mesma; você
conhece certos fatos (tem suas peças numa certa disposição) e
quer afirmar que outra declaração é verdade (quer chegar a outra
configuração). Somente pode fazer isso se agir dentro dos padrões
estabelecidos pelas regras do jogo, movimentando uma peça de
cada vez. Muito bem, quais são essas regras e por que são essas e
não outras?
Em joguinhos de futebol lá no interior, longe daqui, é comum os
juízes apitarem e marcarem faltas difíceis de serem identificadas
quando o time visitante está atacando o gol do time da casa.
Foi-nos dito que o juiz tinha marcado uma falta muito grave,
chamada perigo de gol. Não conseguimos achar essa falta em
lugar algum das regras da FIFA, mas nos disseram que é uma
regra indispensável para a boa saúde do juiz.
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Claro, isto não acontece aqui no nosso curso. Aqui jogamos pelas
regras, mesmo que o time da casa perca e a torcida reclame. Quer
dizer, não podemos criar regras no meio do jogo. Isto nos indica
mais uma exigência do nosso método axiomático.

Exigência 4. Nenhum fato externo ao sistema axiomático
pode ser utilizado na demonstração de uma declaração.

O objetivo de listar termos primitivos, axiomas e as regras lógicas
é de deixar claras as regras do jogo. Todo mundo conhece e joga
pelas mesmas regras.
Um time pode pressionar um juiz e forçá-lo a marcar um perigo
de gol para se salvar de umas pedradas da torcida, mas esse time
não mais está jogando futebol; está jogando intimidação.

2.6 Teoremas e demonstrações
O que é um teorema?
Um teorema nada mais é que uma frase declarativa que é verdadeira. Em sistemas lógicos como este que estamos construindo, é
comum exigir que esta declaração verdadeira possa ser provada
usando somente as regras, os axiomas e os teoremas já conhecidos do sistema. Esta última exigência faz sentido, porque elimina do rol dos teoremas as declarações verdadeiras que somente
podem ser comprovadas usando métodos que não pertencem ao
nosso sistema e, portanto, sem interesse para nós (veja a exigência
4). Todos os teoremas (com raras exceções) de um sistema dedutivo são do tipo:
se [ hipótese ] então [ conclusão ].
Às vezes um teorema está escrito de outra forma, mas ele geralmente pode ser transformado em uma frase desta. Por exemplo,
o teorema:
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Lados opostos de um paralelogramo têm comprimentos iguais.
não tem a forma “se... então...” mas pode ser transformado na frase:
Se A e B são lados opostos de um paralelogramo, então A e B
têm comprimentos iguais.
Há exceções a esta regra. Ocasionalmente encontramos teoremas
com a forma:
[uma declaração] se, e somente se, [outra declaração].
Apesar de aparentar ser uma exceção, no fundo não é. Na prática,
esta frase é transformada em duas frases da forma padrão:
Se [uma declaração] então [outra declaração]. Se [outra declaração] então [uma declaração].
Uma frase do primeiro tipo é chamada frase condicional e uma
do segundo tipo, de bicondicional. Assim, uma frase bicondicional nada mais é que duas frases do tipo padrão, quer dizer, condicionais.
Essas frases são chamadas condicionais porque elas afirmam que
algo (a conclusão) é verdadeira sob a condição de que outra (a hipótese) seja verdadeira. É fundamental a identificação tanto da hipótese como da conclusão (ou tese) e sem confundir qual é qual.
Para facilitar essa identificação de hipótese e tese, bem como estimular uma maior precisão nas demonstrações dos teoremas, você
poderá escrever fichas de demonstração para listar e assinalar
claramente os componentes do teorema e sua demonstração. No
fim deste Capítulo há um exemplar explicativo desta ficha. Olhe-a
atentamente.
Há outro tipo de frase não condicional. Considere inicialmente a
seguinte frase:
Ana fica bonita quando ela se veste bem.

57

Nessa frase temos uma hipótese ou pré-condição e uma tese ou
conclusão. Trocando a ordem das afirmações na frase fica mais
claro o que é hipótese e o que é tese:
Quando Ana se veste bem, ela fica bonita.
Agora fica fácil transformar para a forma “se ... então ...”:
Se Ana se veste bem, então ela fica bonita.
Considere agora a frase:
Ana é inteligente.
Nessa frase as coisas são bem diferentes. Ana pode ser feia quando
ela usa aquelas roupas manchadas e rasgadas que ela tem em casa;
só afirmamos na primeira frase que ela fica bonita quando usa
uma roupa melhor. Na segunda frase, dizemos que Ana é inteligente em roupa elegante, em roupa suja, em qualquer circunstância. A inteligência da Ana não exige nenhuma pré-condição. Neste
caso dizemos que a hipótese é vazia ou que não há hipótese.

2.6.1 Justificativas
Que tipo de justificativa podemos oferecer nas demonstrações (e
nas fichas de demonstração)? Podemos classificar estas justificativas em seis categorias gerais, cinco das quais já explicitamos.
Essas categorias são:
1) Hipótese - cada demonstração começa com a hipótese e termina com a tese - pelo menos quase todas;
2) Axioma;
3) Teorema - um que foi provado anteriormente (portanto, a
conveniência de tê-los enumerados);
4) Definição - não esqueça que você tem que dizer qual definição (ou axioma, teorema);
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5) Devido a tal afirmação anterior nesta mesma demonstração
– (não pode usar passos de demonstrações de outros teoremas);
6) Regra ou argumento da lógica.
Está na hora de ver o que temos nesta sexta categoria. Este será
nosso último trabalho preliminar antes de começar as demonstrações dos teoremas, que iniciam no Capítulo 3.

2.7 As regras de lógica ou os
argumentos lógicos
Devemos distinguir entre teoremas e argumentos. Teoremas são
declarações sobre o assunto em estudo, que no nosso caso é a
geometria plana. Argumentos são processos de raciocínio lógico
que usamos para decidir se uma declaração é ou não verdadeira.
Por ser um processo, argumentos não podem ser verdadeiros ou
falsos - eles são válidos ou não válidos.

2.7.1 Os argumentos válidos
Nosso objetivo, agora, é identificar processos lógicos que são válidos e podem ser usados em argumentos válidos.
Antes de mais nada, é importante distinguir bem o que estamos
falando, evitando perguntas e comentários inadequados. Temos
declarações e argumentos. Declarações são verdades que queremos poder afirmar e argumentos são as justificativas de que vamos
lançar mão para convencer de que as declarações são verdadeiras.
Não devemos perguntar se argumentos são verdadeiros ou falsos,
nem se declarações são aceitáveis ou válidas. A tentativa de misturar as coisas pode causar muita confusão, o que devemos evitar.
Para facilitar, pense em uma declaração como um produto e na
justificativa como o processo de fabricar o produto. Temos então
duas situações clássicas: 1. O processo de fabricação pode ser bem
elaborado, mas isso não garante um bom produto. Vai depender
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de outros fatores, por exemplo, dos materiais utilizados na fabricação. Materiais de baixa qualidade vão ter um efeito devastador
no produto apesar de este ter sido fabricado dentro de todas as
normas mais exigentes. 2. Por outro lado, não adianta termos excelentes materiais; se nosso processo de fabricação é ruim, teremos no fim produtos ruins.
Pela analogia anterior, identificar argumentos válidos corresponde a identificar bons processos de fabricação. Apresentamos
a seguir quatro exemplos para tentar mostrar a diferença entre
argumentos válidos e conclusões verdadeiras. Considere o argumento:
Todos os cientistas foram respeitados e bem tratados pela sociedade de sua época. Galileu foi um cientista. Portanto, Galileu
foi respeitado e bem tratado pela sociedade.
Afirmamos que esse argumento é válido. Entretanto, sua conclusão é tragicamente falsa, por pouco Galileu não foi queimado
vivo. Nosso argumento é válido, mas (pelo menos) uma das declarações usadas nele é falsa. Qual das duas?
Como é o teor deste processo? Lembre-se de olhar para o processo e não para o produto – (as frases específicas).
Todo x tem propriedade P .
B é um x .
Portanto, B tem propriedade P .
Vamos repetir o argumento, mas com frases diferentes.
Todos os que nascem em Florianópolis são brasileiros.
Jô Soares nasceu em Florianópolis.
Portanto, Jô Soares é brasileiro.
Usamos o mesmo argumento, sabemos que é válido, e a conclusão é verdadeira. Será que provamos a conclusão? Neste caso o
argumento é válido, mas o argumento não prova a conclusão.
Houve alguma pedra no caminho, algum material ruim.
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Repetimos mais uma vez.
Todos os catarinenses são brasileiros.
Guga é catarinense.
Portanto, Guga é brasileiro.
Continuamos com o mesmo argumento, mas neste exemplo todas
as premissas são verdadeiras e a conclusão também é. Podemos
dizer que esse argumento serve para provar a conclusão.
Vamos mudar de argumento. Olhemos para este outro argumento:
Todas as praias têm areia.
Meu quintal tem areia.
Portanto, meu quintal é uma praia.
Os pressupostos deste argumento são verdadeiros, mas a conclusão é falsa. Acontece que esse argumento não é válido. Agora
observe o processo:
Todo x tem propriedade P .
B tem a propriedade P .
Portanto, B é um x .
Este é um exemplo de argumento que não é válido. Olhemos para
outro exemplo desse argumento.
Todo catarinense é brasileiro.
Guga é brasileiro.
Portanto, Guga é catarinense.
Neste momento, temos os pressupostos verdadeiros e, milagrosamente, a conclusão também é verdadeira. Entretanto, o argumento continua não válido. Acontece que, por mera coincidência,
escolhemos uma pessoa que era catarinense.
Tarefa. Dizemos que o argumento acima não é válido. Por quê?
Quando podemos afirmar que um argumento é válido?
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Fica claro que para “provar” uma conclusão, temos que iniciar
com pressupostos verdadeiros e usar argumentos válidos. Estamos, portanto, com dois problemas: decidir se as frases iniciais
são verdadeiras (como?) e ter certeza de que nossos argumentos
são válidos - seja lá o que isto quer dizer. Discutiremos a seguir
uma lista de regras de lógica que nos permitirão construir argumentos válidos e testar a veracidade de uma frase.

2.7.2 As demonstrações
A demonstração de um teorema é tudo que escrevemos para
conseguir convencer o leitor de que, uma vez que assumimos a
hipótese, conseguimos concluir a tese do teorema. Existem demonstrações diferentes para um mesmo teorema. Podem ser longas ou curtas. Mas, corretas ou erradas, todas procuram seguir os
princípios do método axiomático, as exigências 1, 2, 3 e 4, que já
mencionamos.
As demonstrações se dividem em dois tipos gerais (cada um podendo ainda ser subdividido, mas não o faremos neste momento): as diretas e as indiretas. As primeiras são mais frequentes. O
esquema geral é de começar com a hipótese e dela concluir algo
novo; usar isto para concluir outra coisa, e assim por diante até
concluir a tese.
Exemplo 2.1. Um exemplo seria uma demonstração de:
Se a e b são inteiros pares, então a soma a + b é par.
Uma demonstração direta poderia ser:
Como a e b são pares (por hipótese), existem inteiros x e y tais que
a = 2 x e b = 2 y . Assim, a + b = 2 x + 2 y = 2( x + y ) é um inteiro
par.
■
Começamos com a hipótese e terminamos com a tese, fomos “direto” da hipótese em direção à tese. Na lógica formal, este tipo de
argumentação é chamado uma aplicação do Método da Dedução
– para provar que uma frase condicional é verdadeira, pode-se
assumir sua hipótese e, com isso, provar sua tese. Assim temos a
nossa primeira regra lógica válida.
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Regra de Lógica 1. Para provar uma frase condicional, é
permitido assumir sua hipótese e provar sua tese.

Observe que usando a regra de lógica 1 conseguimos provar que
a frase condicional é verdadeira, mas não a conclusão da frase
isoladamente. Assim, é natural perguntar como podemos provar
que a tese é verdadeira.
Bem, é natural perguntar como conquistar namoradas(os), mas
nem por isso arriscamos dar palpite.
No caso de compor uma demonstração, as opções e incertezas
são igualmente diversas. Entretanto, muitos argumentos usam
variantes da seguinte estratégia.
Tentamos achar um teorema já provado da forma A implica em T ,
onde sabemos que A é uma declaração que sabemos ser verdadeira e T é a tese que temos. Neste momento, aceitamos que T
tem que ser verdadeira porque é consequência de algo verdadeiro. Este tipo de processo é chamado de Regra de Inferência (é a
única que usaremos na nossa lógica).
Isto deixa um pouco mais claro por que quase todos os teoremas
são apresentados na forma se A então B . Esta regra de inferência
em especial é chamada de modus ponens. Temos assim:

Regra de Lógica 2 (modus ponens ou regra de separação).
Se A e Se A então B são verdadeiras então B é verdadeira.

Às vezes este tipo de assalto frontal, como visto no exemplo de
uma demonstração direta, não é conveniente. Considere a seguinte declaração (não matemática):
Se uma pessoa pular dentro de um tanque de água fervendo, ela
se queimará.

Modus Ponens
Expressão do latim que significa modo de afirmar.
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Uma demonstração direta seria colocá-la numa situação na qual
a hipótese esteja satisfeita e verificar se a tese é ou não satisfeita.
Não pretendemos pular, de livre e espontânea vontade, dentro de
um tanque de água fervendo.
Para examinar a forma de uma demonstração indireta, temos que
entender bem como funciona uma frase condicional. Para isso,
devemos regredir ainda mais e examinar o que significa frase
verdadeira e frase falsa. Para começar, devemos concordar que
uma frase não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Para
ser verdadeira ou falsa, uma frase tem que expressar um fato;
comandos (Corre!), perguntas (Você está acordado?) e locuções
incompletas (No fundo do mar) não expressam fatos e, portanto,
não são nem verdadeiras nem falsas. Somos, pois, limitados às
frases declarativas. Toda frase declarativa é verdadeira ou falsa?
A resposta é não (veja exercício 2). Assim, temos que ter muito
cuidado com a construção das nossas frases.
Utilizaremos, inicialmente, somente um tipo de demonstração indireta chamada demonstração por absurdo ou, se quiser impressionar os outros, reductio ad absurdum. Queremos provar que
a declaração Se A então B é verdadeira. Tanto na demonstração
direta quanto na indireta começamos com alguns pressupostos e
raciocinamos numa tentativa de concluir que B é verdadeira.
De repente, deparamos com uma frase falsa. Mas como?
Modus ponens afirma que dado P e P implica em Q são verdadeiras, então Q é obrigada a ser verdadeira. Quer dizer, se começamos com pressupostos verdadeiros e raciocinamos corretamente,
só podemos produzir frases verdadeiras. E de repente aparece
uma conclusão falsa. Como foi dito, 1 - se começamos com frases
verdadeiras e 2 - raciocinamos corretamente, não podemos produzir uma frase falsa!
Mas lá está ela. Como chegou? Fizemos algo errado!
Só fizemos duas coisas:
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1) Começamos com umas frases supostamente verdadeiras; e
2) Raciocinamos com argumentos válidos. Portanto,
ou um dos nossos pressupostos era falso ou “pisamos na bola”
no nosso raciocínio.
Verificamos o raciocínio e concluímos que está correto. A única
opção é que nós nos enganamos e pegamos uma frase falsa como
pressuposto. Temos, deste modo, um modelo para uma demonstração por absurdo.
Uma demonstração por absurdo começa assumindo a hipótese do teorema. Em seguida, assumimos a negação da tese.
Tudo segue como numa demonstração direta, até chegarmos a
uma declaração que sabemos ser falsa. Anunciamos que a declaração é falsa e justificamos porque sabemos que é falsa. Assim,
um dos nossos pressupostos está errado. Como os pressupostos
são somente a hipótese e a negação da tese, e a hipótese não
é falsa, deve ser a negação da tese. Assim, anunciamos que a
tese é verdadeira, com justificativa que a negação da tese leva
a declarações absurdas.
As fichas de demonstração facilitam a verificação da validade do
nosso raciocínio. Na primeira e segunda linhas coloque a hipótese do teorema e a negação da tese. Esta afirmação será justificada
dizendo-se que é uma hipótese auxiliar da DPA (Demonstração
por Absurdo). (A ordem destas duas afirmações pode ser invertida. De fato, não é obrigatório colocar a negação da tese tão cedo.
É conveniente colocá-la já na primeira ou segunda linha, para informar o leitor que pretende construir uma demonstração por absurdo.) Segue-se como numa demonstração direta até chegarmos
a uma declaração que sabemos ser falsa. Pronto! A demonstração
está concluída. Para encurtar a notação, você pode simplesmente
escrever RAA (redução ao absurdo).
Vejamos um exemplo bem trivial desta técnica apenas para observar como ela funciona, e depois um exemplo mais complexo
no qual a técnica RAA é essencial para conseguirmos demonstrar
o teorema.
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Vamos provar que, se meu irmão tem um primo que não é meu
primo, então eu e meu irmão não somos filhos dos mesmos pais.
Demonstração por absurdo.
Começamos supondo a hipótese e negando a tese: há um primo do
meu irmão que não é meu primo e somos filhos dos mesmos pais.
Como somos filhos dos mesmos pais, todo tio (ou tia) meu será tio
do meu irmão. E por consequência todo primo meu será primo do
meu irmão. Contradição com a hipótese! Logo, não podemos ser
filhos dos mesmos pais.
■
É claro que você pode provar a afirmação de outra maneira (exercício), sem usar a demonstração por absurdo. Agora veja o (famoso) exemplo a seguir e se você encontra outra maneira de provar
sem ser por absurdo.
Exemplo 2.2. Não há número racional x tal que x 2 = 2 .
Reformulando na forma se..., então..., temos:
Se x é um número racional, então x 2 não é 2 .
Uma demonstração por RAA pode seguir esta linha.
Demonstração.
Seja x um número racional (confirmamos a hipótese) com x 2 = 2
(negamos a tese). Como x é racional, x pode ser escrito como
2
a
a
um quociente de dois inteiros , primos entre si. De   = 2 ,
b
b
2
2
2
obtemos a = 2b . Sendo que 2 divide 2b , ele divide a 2 e por
consequência a . Assim a é da forma 2c e temos 4c 2 = 2b 2, o
que implica 2c 2 = b 2 . Repetindo o processo, concluímos que dois
divide b . Mas a e b são primos entre si e não podem ter divisor
comum não trivial. Chegamos a uma declaração falsa. Portanto,
x 2 não é 2 .
■
Considerando esta discussão, estamos aptos a anunciar formalmente uma nova regra de lógica.
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Regra de Lógica 3. Para provar a declaração Se A então B ,
é permitido assumir temporariamente que a negação da
tese B é verdadeira e usar a hipótese A para deduzir uma
declaração falsa. Feito isto, é permitido afirmar que a declaração foi provada por contradição.

2.7.3 A negação
Nesta regra lógica 3 vemos a palavra negação. Assim, precisamos
saber negar uma frase. Parece que não há problema maior, mas
não é bem assim. Uma das maiores dificuldades dos alunos é justamente saber a negação de uma afirmação. Nesta Seção vamos
examinar com cuidado o processo lógico de negar uma declaração. Inicialmente vamos olhar para alguns exemplos, os dois
exemplos contidos nas demonstrações anteriores:
Se quisermos negar que um inteiro é par, dizemos que é ímpar.
Se quisermos dizer que um número real não é racional, dizemos
que é irracional.
Estes exemplos nos levam a negar a frase “Ela é uma menina” com
a frase “Ela é uma velha anciã”. Coitadas de Cíntia e Carla. Elas
já passaram por seus dezoito aninhos e não são mais meninas.
Quem será o indelicado que as informará que são velhas anciãs?
Que história mais absurda esta!
Temos que ter cuidado quando negamos uma frase. Se temos
uma frase, digamos “Hoje é domingo”, e queremos negá-la, temos
que dizer:
Não é o caso que hoje é domingo ou
Hoje não é domingo.
A negação da frase foi efetivada através do verbo e não dos complementos predicais como par, racional ou velha.
Quem disse que pode ser bom de matemática sem ser competente em línguas mentiu!
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Na realidade, a negação “correta” de x é par não é x é ímpar, e sim
x não é par.
A negação de:
Hoje é domingo
é
Hoje não é domingo,
e não
Hoje é sábado.
É verdade que, se hoje é sábado, então hoje não pode ser domingo,
mas não faça das frases negações uma das outras; isso só as faz
serem incompatíveis.
O que faríamos com “Hoje é segunda-feira”? Temos o hábito de negar frases usando complementos como par/ímpar, racional/irracional e dependente/independente etc., porque eles subdividem
uma classe em duas subclasses disjuntas. Por exemplo, um inteiro
ou é par ou é ímpar e não as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, dizer que um inteiro não é par é a mesma coisa que dizer que
é ímpar. No caso de domingo/sábado e menina/anciã, não temos
uma classificação em duas categorias dos dias ou das mulheres,
há outras possibilidades para dias da semana ou de idade.

Moral da história: negar frases simples pelo verbo sempre
dá bom resultado, enquanto negar pelo complemento predical pode dar confusão.

Agora que sabemos que a negação de uma declaração simples
é feita pondo um não na frente do verbo, o que nos impede de
fazer uma dupla negação e colocar dois não no verbo? “Não não
irei.” Ou seja “Não é o caso que não irei”. Que maneira mais estranha de falar.
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Vamos trocar a linguagem um pouco. Para negar a frase
Eu compareci na aula,
usaremos um verbo diferente sem usar a palavra “não”.
Eu faltei à aula.
“Faltar” claramente significa “não comparecer”. Portanto, se negamos de novo, diremos, “Eu não faltei na aula”, o que significa que
“compareci à aula”. Em outras palavras, dizer “Eu não faltei à aula” é
a mesma coisa que dizer “Eu compareci à aula”.
“Não é o caso que não estou aqui” significa, nada mais nada menos,
que “eu estou aqui”. Assim, se negamos a negação de uma declaração, estamos afirmando a declaração. Como queremos trabalhar com um sistema lógico “fechado” em que as regras são bem
definidas, esta ideia informal terá que ser transformada em uma
regra da nossa lógica. Antes disso, é conveniente introduzir a notação ~ A para representar a negação da frase A .

Regra de Lógica 4. Se D é uma declaração, então ~ (~ D)
tem o mesmo significado que D , podendo-se substituir
uma pela outra em qualquer afirmação dentro de uma demonstração.

2.7.4 As conjunções
Às vezes nós temos duas ou mais declarações A , B , C ,... e queremos dizer que várias delas são verdadeiras ao mesmo tempo. Por
exemplo, podemos querer dizer que:
uma bola de futebol é esférica e que uma bola de futebol é feita
de couro; geralmente juntamos esta frase e dizemos que
uma bola de futebol é esférica e feita de couro.
Isto significa que exigimos da nossa bola pelo menos duas coisas:
ser redonda e de couro. Este processo de juntar frases, querendo
exigir a veracidade de cada uma delas é chamado de conjunção
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Conectivo
Adjetivo que estabelece conexão; que relaciona proposições de modo tal que a
verdade ou inverdade da afirmação resultante é determinada pela verdade ou inverdade dos seus componentes.

de frases e seu funcionamento é exatamente aquele que usamos
na linguagem comum. A conjunção de A e B será denotada por
A e B. Dizemos que a letra E entre o A e o B é um conectivo.
Algumas pessoas usam A ∧ B ; por que introduzir um símbolo
complicado para substituir uma simples letrinha?
Vamos agora estudar a negação de uma frase condicional. Para
isso, vamos analisar com cuidado o significado de uma frase condicional.
Dizemos que “Se A então B ” é verdadeira se B é verdadeira sempre que A é verdadeira. Numa demonstração direta, você assume
que A é verdadeira e prova que B também é. Então, terá provado
que a frase condicional, Se A então B, é verdadeira.
Suponha agora que alguém lhe apresente uma declaração deste
tipo, “Se A então B”, e pergunta se é verdadeira ou não. Se você
responde que é, você terá que provar que é, como dissemos acima.
Mas se você disser que não é verdadeira, o que fará para justificar
sua descrença da veracidade?
Uma declaração condicional é como um mecanismo, que cada vez
que é alimentado com uma frase verdadeira A produz uma frase verdadeira B. Se você alega que o “mecanismo” não funciona
perfeitamente, isto significa que de vez em quando o mecanismo
recebe uma frase verdadeira A e produz uma frase falsa B. Se
B é falsa, sua negação, ~ B, é verdadeira. Portanto, podemos concluir que negar a frase Se A então B é a mesma coisa que dizer que
A é verdadeira e B falsa, ou seja, que A e ~ B são verdadeiras.
Para facilitar a notação sobre os aspectos formais da estrutura lógica, precisamos introduzir mais uma notação. O símbolo A ⇒ B ,
diz-se A implica B, será usado para denotar Se A então B.
Temos assim a seguinte regra:

Regra de Lógica 5. A declaração ~ ( H ⇒ T ) tem o mesmo
significado que H e ~ T .
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Na lógica e na linguagem comum, encontramos outro tipo de conectivo entre frases, o conectivo ou, quer dizer, a disjunção. Todo
cuidado é pouco porque o uso de ou na matemática não coincide
com seu uso coloquial.
Se alguém perguntar “Você é homem ou mulher?”, o que você
responderia? João responderia que é homem e Maria que é mulher. Carolina e José, que conhecem melhor as regras da lógica,
darão respostas iguais - “Somos sim”. Como é que eles chegaram a esta resposta?
Na linguagem comum, a palavra ou é usada para denotar uma
escolha entre duas opções: é brasileiro ou estrangeiro? é azul ou
laranja? é aberto ou fechado? Quer dizer, devemos escolher entre
uma ou outra das coisas. Essa concepção da palavra ou é a mais
usada na linguagem comum, mas tem seus problemas.
O que você faz com a seguinte frase: Santa Catarina é um estado do sul do Brasil ou Natal cai no dia 25 de dezembro. Qual vai
escolher? Muda-se a data do Natal ou enviamos Santa Catarina
para o norte do Brasil? Você se defende dizendo que, devido ao
contexto das frases, nunca faria esta disjunção.
Será que na matemática você tem conhecimento de antemão do
contexto das frases? Pode acontecer (e não poucas vezes) que não.
Na matemática damos um único significado à disjunção. Dizer
que a disjunção de duas frases é verdadeira é a mesma coisa que
dizer que, pelo menos, uma delas (ou as duas) é verdadeira.
Assim, frases como “você é homem ou você é mulher” e “Brasil é país
sul-americano ou Natal cai no dia 25 de dezembro” são simplesmente
exemplos de frases verdadeiras. Na primeira, uma das partes será
sempre verdadeira e, na segunda, ambas são verdadeiras. Se você
pensar bem sobre o uso de ou na linguagem comum, encontrará
momentos (poucos e infrequentes que sejam) em que se usa ou
neste sentido diferente.
Se estivermos introduzindo este sistema axiomático para eliminar imprecisões no nosso desenvolvimento da geometria, não
podemos ter dúvidas a respeito do uso de uma palavra. Vamos
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ignorar o uso de ou para designar escolha e aceitar somente o uso
“matemático” mencionado no início deste item.
Você pode se perguntar por que os matemáticos escolheram este
uso de ou. Justificamos nosso uso de ou com o argumento a seguir.
Concordamos com o significado da seguinte declaração:
Para ser uma bola de futebol, um objeto tem que ter a forma
esférica e para ser uma bola de futebol um objeto tem que ser
feito de couro.
Uma pequena observação:
falamos no singular,
“a exigência”, porque
a conjunção das duas
exigências produz uma só
que engloba as duas. “Dois e
dois [no sentido de soma] é
quatro”, e não “são quatro”.
é mais que um número,
para ser usado no plural?

Suponha que você quer trazer algo que não é uma bola de futebol.
Que tipo de cuidados deve ter com seu objeto para ter certeza que
não é uma bola? Isto é, quais coisas devem-se verificar para afirmar que a exigência acima não é satisfeita para seu objeto?
A ideia da conjunção de frases é de colocar as exigências de cada
fator em cadeia, uma atrás da outra, como os elos numa corrente,
e formar uma frase nova que é verdadeira se, e somente se, cada
fator da conjunção é verdadeiro. A conjunção deixa de ser verdadeira quando pelo menos um dos seus fatores é falso.
Lembra-se do ditado popular: “a corrente é tão forte quanto seu
elo mais fraco”. Basta quebrar um elo (fator da conjunção) que a
corrente (frase conjunção) quebra (é falsa).
Assim, se A é falsa, concordamos que A e B é falsa. Também, se
B é falsa, concordamos que A e B é falsa. Quer dizer, A e B é
falsa se um dos seus fatores, ou A ou B , é falso. (Mordeu a isca?
Cuidado porque dentro da isca tem um enorme anzol que usaremos para lhe fisgar).
Retornando ao problema da bola de futebol, de repente você encontra um cubo de aço e pergunta se é uma bola de futebol. É
claro que você quer dizer que não é. Por outro lado, você está
preocupado em justificar seus argumentos cuidadosamente com
base nas regras de lógica. Se você insiste em pensar em ou como
uma escolha, você não poderá decidir qual das duas exigências
escolher como a falsa, porque as duas são falsas! Assim, precisa-
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mos que o nosso ou tenha o significado matemático, ou seja, da
aceitação de um ou mais dos fatores.
Além de justificar nosso uso do ou, identificamos também outra
regra lógica.

Regra de Lógica 6. A declaração ~ ( A e B ) tem o mesmo
significado que (~ A) ou (~ B).

2.7.5 Os quantificadores
Temos mais regras a respeito da negação, mas antes vamos falar
de variáveis e quantificadores. Eles vão permitir que as declarações sejam estendidas para muitos casos, não somente para um
em particular.
Frequentemente falamos em termos específicos ou absolutos: por
exemplo, podemos dizer:
Ana é mulher; vermelho é uma cor; Brasil está na América do Sul.
Nestas frases demos “nomes aos bois”, Ana, vermelho, Brasil, e não
há qualquer espaço para manobra. Este tipo de terminologia é
bom para situações específicas, mas na matemática, e às vezes na
vida comum, frequentemente falamos de situações gerais com a
possibilidade do uso de muitos objetos dentro de um conjunto.
Neste caso usamos o que chamamos de variáveis para representar elementos não genéricos de uma classe.
Um exemplo de uma frase específica seria
O triângulo com lados 3m , 4 m e 5 m é um triângulo retân2
2
2
gulo porque 3 + 4 = 5 .
Uma generalização desta frase que usa variáveis tem a forma
2
2
2
Se um triângulo tem lados a, b e c com a + b = c , então é
um triângulo retângulo.
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Sinônimo de conjunto.

Nesta última frase vemos que pode haver muitos triângulos retângulos com tamanhos diversos e não somente 3 por 4 por 5
como na primeira frase. As variáveis a, b e c assumem valores
dentro da classe de números reais positivos e podem variar de
um triângulo para outro.
As variáveis podem aparecer numa forma simples, como no exemplo anterior, ou podem ser quantificadas. Há duas maneiras de
quantificar uma variável, existencialmente ou universalmente.
Quantificar uma variável existencialmente, como indica o nome,
significa exigir que exista um valor (da variável) dentro de um
conjunto (domínio) de valores para o qual a exigência da frase é
satisfeita.
Exemplo 2.3. Há um número real positivo x tal que x 2 = 2.
A variável x, que assume valores no conjunto de números reais
positivos (domínio), é quantificada existencialmente porque afirmamos que há um deles (número real positivo) que satisfaz algo:
tem o quadrado igual a dois.
Quantificar uma variável universalmente significa atribuir uma
propriedade a todas as coisas num conjunto; quer dizer, aquela
propriedade é universalmente satisfeita pelos possíveis valores
da variável. Um exemplo de uma frase com uma variável quantificada universalmente é:
Cada número positivo x é o quadrado de um número real.
Temos uma variável, representada por x, que assume valores no
conjunto dos números positivos; temos a propriedade de que x
é o quadrado de um número; afirmamos que cada x satisfaz esta propriedade, ou seja, que esta propriedade é universalmente válida
para os x naquele domínio.
A noção de generalidade que acabamos de ver é algo que faz
parte do nosso senso comum. Até a usamos constantemente em
nosso dia a dia. Mas agora vamos ver uma possibilidade com a
qual não estamos acostumados: quando o conjunto que estamos
considerando é vazio.
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Considere as declarações:
Todos os unicórnios têm chifre na testa;
Todos os triângulos com quatro lados têm área de três metros
quadrados;
Todo número real cujo quadrado é um número negativo é maior
que mil.
Veja que as três frases são verdadeiras, mas nem por isto existem
unicórnios ou triângulos com quatro lados ou que temos somente
números reais acima de mil. Lembre-se de que, numa frase com
uma variável universalmente quantificada, estamos dizendo que
todos os (cada) elementos de uma classe têm uma propriedade,
mas nunca afirmamos que a classe tinha elemento dentro dela!
O fato de que não há nenhum valor da variável satisfazendo a
propriedade nos diz que estamos afirmando algo sobre o nada, e
então podemos afirmar qualquer coisa sem estar faltando com a
verdade.
Este fato não é muito fácil de admitir no início, mas aos poucos
você verá que é simples e até bem razoável, apenas que você nunca havia se deparado com esta situação antes.
Vamos ver agora como negar uma declaração que usa quantificadores, que provavelmente é a atividade lógica mais difícil para
o aluno. Anteriormente, vimos que frases são negadas através da
colocação de um “não” no verbo. Estávamos trabalhando com
frases simples sem quantificadores ou conectivos, e a regra era
válida naquele contexto. Com quantificadores a coisa não é tão
simples assim. Considere a frase:
Todo homem é forte.
Sua negação não é:
Todo homem não é forte.
Já mencionamos um “estilo” para construir a negação de uma frase que funciona em qualquer circunstância (com ou sem quantificadores). Usando esta técnica, a negação da frase fica assim:

75

Não é o caso que todo homem é forte.
Muito bem, vamos adiante. O que precisamos fazer agora para
provar que esta última afirmação é verdade? Sem a negação, podemos dizer que a exigência é a seguinte:
Cada vez que um homem aparecer na sua frente, você consegue
provar que ele é forte.
Agora, ao negar a frase, estamos afirmando que você não conseguirá executar esta tarefa, ou seja, irá falhar em pelo menos um
caso. Para isto, basta mostrarmos um refugiado destes que vemos
nas notícias com 2 metros de altura, 35 anos de idade e 45 quilos
de peso. Você está obrigado a provar que ele é forte, mas você
fatalmente fracassará nas suas tentativas. Daí, estaremos convencidos (e você também, esperamos) que a negação da frase é verdadeira, pelo menos para aquela escolha da variável. Vemos assim
que negar uma frase do tipo:
Para cada x , A( x)
é a mesma coisa que afirmar que há um x para o qual A( x) é falsa (ou então que ~ A( x) é uma frase verdadeira). Logo, a negação
da frase acima fica assim:
Existe x tal que ~ A( x) .
Portanto, temos mais uma regra lógica que usaremos com frequência.

Regra de Lógica 7. A negação da declaração Para cada x ,
A( x) tem o mesmo significado que a declaração Existe x tal
que ~ A( x) .

E como funciona a negação de frases com variáveis quantificadas
existencialmente? Se você tem uma frase do tipo:
Existe x tal que A( x)
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e afirma que é verdadeira, o que precisa fazer para prová-la? Você
tem que achar um x específico dentro do domínio da variável tal
que a frase A( x) é verdadeira.
Por exemplo, para provar a frase:
2
Existe um número real x tal que x = 2

você tem que exibir o número 2 que tem a propriedade exigida. Se negarmos a afirmação acima, nós estaremos alegando
que você não terá êxito na sua tarefa. Quer dizer, cada vez que
2
você escolher um número x a propriedade (que x = 2 ) não será
satisfeita – o quadrado do número x não será 2. Se para aquele
x escolhido a propriedade A( x) é falsa, então ~ A( x) é verdade.
Assim, ao negar a frase, afirmamos que: para cada x , ~ A( x) é
verdadeira. Logo, temos a seguinte regra lógica:

Regra de Lógica 8. A negação da frase Existe x tal que A( x)
tem o mesmo significado que Para cada x , ~ A( x) .

2.7.6 Mais algumas regras de lógica
Vejamos mais uma lista de regras de lógica, algumas das quais já
mencionamos anteriormente, e mais algumas que são combinações das que já vimos. Queremos deixar as regras que usaremos
bem explicitadas, afinal, no nosso método axiomático, queremos
que tudo siga de maneira racional e com justificativas explícitas.

Regra de Lógica 9:
a) (uso do “ou”) Se P é verdadeira, qualquer que seja a
afirmação Q , é válido concluir que P ou Q é verdadeira; se Q é verdadeira, qualquer que seja a afirmação P , é válido concluir que P ou Q é verdadeira; se
P ou Q é verdadeira, é válido concluir que uma das
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duas, ou P ou Q , é verdadeira. (nosso problema é que
podemos não saber qual!);
b) (uso do “e”) Se P e Q é verdadeira, é válido concluir
que P é verdadeira; se P e Q é verdadeira, é válido
concluir que Q é verdadeira; se P é verdadeira e se Q é
verdadeira, é válido concluir que P e Q é verdadeira;
c) Se ~ Q ⇒~ P é verdadeira, é válido concluir que
P ⇒ Q é verdadeira;
d) Se P ⇒ Q é verdadeira e Q ⇒ R é verdadeira, é válido
concluir que P ⇒ R é verdadeira;
e) ( A ou B) ⇒ C é a mesma coisa que ( A ⇒ C ) e ( B ⇒ C );
f) Se, (para qualquer x em D ), A( x) é verdadeira e y é um
membro de D , então A( y ) é verdadeira;
g) (Existe x em D ), tal que A( x) é verdadeira se, e somente se, podemos encontrar y em D tal que A( y ) é verdadeira.

Nesta regra a linha (a) nada mais é que a formalização do nosso
“ou” matemático que P ou Q é verdadeira se, e somente se, um
dos seus fatores o é. A linha (b) é a formalização do acordo que
P e Q é verdadeira quando, e somente quando, ambas, P e Q ,
são verdadeiras. A linha (c) não é absolutamente necessária como
regra formal. Ela é conhecida como a Contra-Positiva e pode ser
provada usando-se uma demonstração por contradição. A linha
(d) confirma que podemos enfileirar nossas conclusões tanto
quanto quisermos.
A linha (e) nos permite usar uma técnica do tipo dividir e conquistar para dividir frases gerais em casos especiais mais fáceis de
provar. ( A ou B) ⇒ C somente pode ser falsa se ( A ou B) é verdadeira e C é falsa. Neste caso uma das frases, A ou B , é verdadeira; se for A , então ( A ⇒ C ) é falsa, e se for B , então ( B ⇒ C )
é falsa. De qualquer jeito, a conjunção ( A ⇒ C ) e ( B ⇒ C ) é falsa
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porque pelo menos um dos seus fatores é falso. A recíproca, isto é,
( A ⇒ C ) e ( B ⇒ C ) ⇒ ( A ou B) ⇒ C segue um raciocínio análogo.
A linha (f) é um tipo de modus ponens para frases universais.
Com esta regra, podemos tratar a comprovação desta afirmação
universal como uma frase condicional:
Se x é um membro de D , então A( x) é verdadeira.
A linha (g) é autoexplicativa; se a frase existencial é verdadeira,
então a propriedade é satisfeita por algum membro do domínio
e vice-versa.
Os matemáticos e os políticos, em geral, seguem linhas diferentes. O político passa sua vida toda tentando se esquivar de uma
definição exata da sua posição sobre um assunto. O lema deles
parece ser:
tenho uma posição firme sobre o assunto que nem é a favor nem
é contra, mas muito pelo contrário.
Esta filosofia pode evitar que o político irrite certos grupos de
eleitores, mas não é compatível com o rigor que queremos no nosso método axiomático. Nós incluímos uma regra que é frequentemente chamada de exclusão do meio termo.

Regra de Lógica 10. Para cada declaração P , P ou ~ P é
verdadeira e P e ~ P é falsa.

Esta regra diz que, dada uma declaração P , ela não pode ser ambígua; das duas uma, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Por serem
negações uma da outra, se uma delas é verdadeira, a outra é falsa;
assim a regra de lógica 9 nos permite dizer que P e ~ P é sempre
falsa. Essa regra separa as frases que têm a propriedade de serem
ou verdadeiras ou falsas das frases em geral.
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2.8 A ficha de demonstração
Número

Teorema

Lema

Hipótese
Tese
Demonstração
Afirmação
Nesta coluna você escreverá as afirmações que
usar na demonstração do teorema.
Lembre-se de que estas afirmações são, antes
de mais nada, frases completas, bem formadas
gramaticalmente.
Estas afirmações deverão ser listadas uma por
uma e enumeradas.
Opcionalmente você poderá escrever subtítulos, sem enumeração, para organizar a sua
demonstração.

Justificativa
Nesta coluna você escreverá um conjunto de
justificativas para cada afirmação feita na
coluna à esquerda.
Cada conjunto de justificativas deverá receber
um número, o mesmo número que a afirmação a que se refere no lado esquerdo.
Lembre-se de que as justificativas deverão
provar a veracidade da afirmação à esquerda.

2.9 Como demonstrar um teorema?
Muitos alunos perguntam como desenvolver as demonstrações.
Esta é uma pergunta impossível de ser respondida. Desenvolver
uma demonstração é um ato criativo, envolvendo intuição, inspiração, dedicação e imaginação em nada diferentes do processo
usado por um pintor, escritor ou compositor. Outra qualidade em
comum com eles é a necessidade de bastante trabalho e muitas
tentativas, erros e novas tentativas até alcançar o objetivo.
O que podemos oferecer é um esquema para uma demonstração
oferecida aparentemente pela primeira vez por Proclus.
Ele afirma que cada teorema tem os seguintes elementos: anúncio (ou πρότασις), clarificação (ἔκθεσις), definição ou especificação
(διορισμός), construções e resultados de apoio (κατασκευή), demonstração (ἀπόδειξις) e conclusão (ἀπόδειξις).

80

O anúncio consiste na declaração do teorema, incluindo ambas
as hipóteses e teses. É óbvio que não há qualquer possibilidade
de provar um teorema se não se sabe o que é o teorema. A clarificação consiste da declaração da hipótese e a seu esclarecimento
e reformulação em termos mais adequados, para o assunto em
pauta. A definição ou especificação declara a tese e esclarece dúvidas sobre o seu sentido exato, o que inclui, entre outras coisas,
ter em mão as definições de todos os termos técnicos usados. As
construções e resultados de apoio são exatamente isto. Sempre
que possível, faz-se um desenho da informação das hipóteses;
frequentemente, este desenho por si só mostra o caminho para
a tese. Em seguida, buscam-se entre os teoremas e exercícios já
provados aqueles ligados com a hipótese ou tese. Por último,
oferece-se um esboço, a largos passos, de o que se pretende converter em demonstração. Em demonstrações simples, a listagem
de teoremas úteis pode ser o suficiente para marcar o caminho
da demonstração; em outros casos mais complicados, deve depender da sua experiência e intuição para bolar uma estratégia.
Essa estratégia é fundamental para evitar que você se perca em
detalhes e se desvie do rumo que o levará à conclusão. Por fim,
um construtor, ao iniciar a construção, não começa determinando
quantos pregos ele vai usar; começa bolando um cronograma de
atividades de grande porte, podendo cada uma destas ser destrinchadas no momento adequado. Pelo menos não tentará fazer
os acabamentos no terceiro andar antes de terminar a fundação,
nem se prender tanto a cavar para as fundações, o que acabaria
criando uma enorme cratera e não um edifício.
Tarefas grandes requerem planejamento em todas as outras áreas, por que seria diferente na matemática?
Estando ciente dos teoremas que podem ser úteis e tendo um plano de ação, você deve encorpar esse plano e construir a demonstração. Por favor, depois de falar por horas ou escrever páginas e
páginas, informe o resultado final; deve-se concluir a demonstração informando explicitamente que a tese foi obtida e, portanto,
que o teorema foi demonstrado.
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Exercícios resolvidos e propostos
1) Identifique pelo menos seis (cinco além do exemplo) estruturas gramaticais usadas frequentemente na língua portuguesa que são alternativas para a estrutura Se ... então... . (Por
exemplo ... desde que ... ) Para cada estrutura, identifique tese
e hipótese.
Resposta (parcial):
• A acontece quando B acontece. Hipótese: B , tese: A
• Depois que ocorre A então B ocorre. Hipótese: A , tese: B
• A acontece desde que B aconteça. Hipótese: A , tese: B
• É necessário que A aconteça para que B aconteça.
Hipótese: B , tese: A
Escreva mais algumas e identifique hipótese e tese.
2) Um adjetivo é chamado autológico se a propriedade expressada pelo adjetivo se aplica à própria palavra. Por exemplo,
multissilábica é um adjetivo e a palavra multissilábica é uma
palavra multissilábica (tem cinco sílabas). Portanto, multissilábica é uma palavra autológica. Monossilábica, entretanto,
não é monossilábica e, portanto, não é autológica. Um adjetivo que não é autológico é chamado heterológico.
Prove que as seguintes frases declarativas não podem ser
nem verdadeiras nem falsas.
i) Esta frase é falsa.
Resposta: Vamos supor que esta frase seja verdadeira. Logo será
verdadeira sua afirmação, ou seja, que ela é falsa. Agora vamos
supor o contrário, que ela é uma frase falsa. Assim sua afirmação
é falsa, isto é , não é verdade que a frase é falsa. Quer dizer então
que é verdadeira.
ii) Heterológica é heterológica.
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3) Identifique cinco estruturas gramaticais para representar a
quantificação universal de uma variável e dê um exemplo
de cada uma. Repita o exercício identificando alternativas
para representar o quantificador existencial.
Resposta:
Universal
a) Para cada x ;		

b) Para todo x ;

c) Para qualquer x ;

d) Se x ;

e) ...
Existencial
a) Existe um x ;
b) Considere um x ;
c) Seja x .
4) Para cada frase a seguir determine se é condicional, bicondicional, “existencial”, “universal” ou nenhum destes. Se é
condicional, identifique hipótese e tese.
a) Rosas são vermelhas.
Resposta: Universal, condicional. Hipótese: A é uma rosa. Tese:
A é vermelha.
2
b) Se x é um número não nulo, então x é maior que zero.

Resposta: Condicional, universal. Hipótese: .... Tese:
c) Se você comer seu espinafre, você crescerá forte e saudável.
d) Glória é uma moça agradável, quando está de bom humor.
Resposta: Condicional. (não é univ./exist.). Hipótese: Glória está
de bom humor. Tese: ...
e) Serviremos um lanche quando o relógio bater quatro horas.
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f) Jorge e Sandro vão ao mercado.
Resposta: Hipótese: não há. Tese: Jorge e Sandro vão ao mercado.
g) Nem todos os convidados chegaram na hora marcada.
Resposta: Negação de uma condicional. Existencial.
“Não é verdade que todos os convidados chegaram na hora
marcada”.
“Não é verdade que se a pessoa A era convidada, então A
chegou na hora marcada”.
Hipótese: Negação de: A era convidada. Tese: A chegou na
hora marcada.
Assim podemos escrever a frase como:
“Existe uma pessoa A tal que A era convidada e A não
chegou na hora marcada”.
h) O Brasil terá que desvalorizar a sua moeda ou sofrerá ataques de capital especulativo.
Resposta: Nem universal, nem existencial. A afirmação é só sobre o Brasil. Condicional. Hipótese: O Brasil não desvaloriza a
moeda. Tese: Sofrerá um ataque de capital especulativo.
i) Alguém vai ser aprovado nesta disciplina.
Resposta: Existencial. (não é condicional, não há hipótese).
Tese:
j) Todos os números não nulos têm quadrado maior que
zero.
k) Dizer que um conjunto de vetores gera um espaço é a
mesma coisa que dizer que cada vetor do espaço pode ser
expresso como uma combinação linear deles.
Resposta: Bicondicional. Universal . 1ª Afirmação: ... 2ª Afirmação: ...
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l) A função f é contínua no ponto x do seu domínio, isso significa que, para cada  maior que zero, existe um  maior
que zero tal que, se y é ponto do domínio e a distância entre
x e y é menor que  , então a distância entre f ( x) e f ( y )
é menor que  .
Resposta: Bicondicional (“... significa que ...”). Universal (... para
cada ...). Existencial (... existe um  ...). Condicional (hipótese: ... ,
tese: ... )
5) Negue as frases do exercício 4 dos itens (a) até (k).
Respostas:
a) Não é verdade que as rosas são vermelhas; As rosas não são
vermelhas.
b) Existe um número x não nulo tal que seu quadrado ( x 2 ) não é
maior que zero.
c) Você pode comer seu espinafre e não vai crescer forte e saudável.
e) O relógio bateu quatro horas e não foi servido lanche.
i) O Brasil não desvalorizou sua moeda e não sofreu ataque do
capital especulativo.
k) ~ ( A ⇔ B) é o mesmo que ~ ( A ⇒ B e B ⇒ A) , e o mesmo que ~ ( A ⇒ B) ou ~ ( B ⇒ A) , que é equivalente a
( A e ~ B) ou ( B e ~ A) . Logo, negar a frase é dizer que ou
o conjunto gera o espaço, mas existe um vetor do espaço que
não é combinação linear do conjunto, ou todos os vetores do
espaço são combinação linear do conjunto, mas isso não quer
dizer que o conjunto gere o espaço. Aqui temos um exemplo de
frase bicondicional que tem como objetivo definir o significado
da expressão “gerar um espaço”.
6) Construa fichas de demonstração para os dois exemplos de
demonstrações apresentados neste Capítulo (soma de pares
e raiz quadrada de 2).
Resposta: Se a e b são inteiros pares, então a soma a + b é par.
Hipótese: a e b são inteiros pares. Tese: a soma a + b é par.
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a) a e b são inteiros pares (Hipótese, regra lógica 1, regra
lógica 9d);
b) a é inteiro par (linha 1 e regra lógica 9b);
c) existe inteiro x tal que a = 2 x (linha 2, definição de número par);
d) b é inteiro par (linha 1 e regra lógica 9b);
e) existe inteiro y tal que b = 2 y (linha 4 , definição de número par);
f) existem x e y tal que a = 2 x e b = 2 y (linha 3, linha 5,
regra lógica 9c);
É importante você fazer
tentativas iniciais somente
usando sua capacidade de
raciocínio. Na medida em
que as dificuldades impeçam que você vá adiante,
olhe a resposta no fim do
capítulo até o suficiente
para ultrapassar a dificuldade que você sentiu.
Então volte a tentar por
si mesmo. No final retorne
e procure entender bem
cada passo.

g) a + b = 2 x + 2 y = 2( x + y ) (linha 6, axioma da distribuição
de números inteiros);
h) a + b = 2( x + y ) (linha 7 axioma da transitividade da igualdade);
i) a + b é par (linha 8 e definição de número par).
Chegamos à tese. FIM. (ou ■)
Tente fazer o segundo exemplo de demonstração:
Não há número racional x tal que x 2 = 2 .
7) Resgate todas as suas notas de aula do livro de Resolução de
Problemas e revise a parte relevante à negação e a quantificadores.

Resumo
Você começou, neste capítulo, o estudo do método axiomático,
vendo em primeiro lugar os axiomas da forma como Euclides os
escreveu. Participou, então, de uma extensa discussão a respeito
do raciocínio lógico que representa o meio pelo qual iremos alcançar o conhecimento. Viu aqui, também, o que significa uma
demonstração e quais as exigências que se deve seguir quando
usamos o método axiomático.

Capítulo 3
Geometria de Incidência

Capítulo 3
Geometria de Incidência
Neste capítulo, você irá tomar contato com os primeiros
três dos 16 axiomas de Hilbert, uma versão moderna
(e sem falhas) dos axiomas de Euclides. São as primeiras “regras do jogo”. Usando as regras lógicas vistas
no Capítulo 2, você deverá ser capaz de demonstrar os
seis primeiros teoremas. Além disso, você tomará contato com outros modelos, além da geometria plana, que
satisfazem os três primeiros axiomas: os modelos discretos. Isto o levará a um nível de abstração ainda não
experimentado. Será um ponto fundamental para o entendimento e uso da matemática que irá estudar nesta e
em outras disciplinas.

Imagine que você é professor da disciplina Geometria Euclidiana
e acabou de apresentar os axiomas (modificados) de Euclides. Daí
um aluno engraçado diz que ele acha que “ponto” e “reta”, ambos, significam ponto, e que só há um deles no mundo.
Neste caso, ele tem uma geometria euclidiana?
Você quer dar-lhe uma resposta atravessada, mas não se precipite! Considerando que todos os axiomas são frases condicionais
e suas hipóteses se referem sempre a dois ou mais pontos, se as
hipóteses são sempre falsas, os axiomas são todos verdadeiros!
(Lembre-se: uma frase condicional só pode ser falsa se tiver hipótese verdadeira e tese falsa!). Goste ou não goste, seu aluno tem
um sistema que satisfaz todos os axiomas de Euclides e deve,
portanto, ser uma geometria euclidiana. É isso que você esperava
da geometria euclidiana?
Muito bem, o aluno ficou um pouco menos extremo e admite que
“ponto” é ponto no sentido usual e “reta” é reta no sentido usual
também. Entretanto, só admite a existência de uma única reta.
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Temos uma geometria euclidiana? Novamente, você não quer
admitir isto, mas, depois do desastre do ponto único, está desconfiado.
Notemos que o Axioma 1 é verdadeiro porque qualquer par de
pontos determina uma única reta - a única reta no nosso sistema.
O Axioma 2 é verdadeiro; basta arrastar o segmento para “direita”
ou “esquerda” na reta. O Axioma 3 é trivial; circunferências consistem de somente dois pontos. Não há ângulos retos nem pontos
fora da reta; portanto, os Axiomas 4 e 5 são verdadeiros.
Temos, assim, dois exemplos em que as formalidades do sistema estão satisfeitas, mas nós não estamos satisfeitos. Esta discórdia vem
do fato de que não conseguimos concordar sobre as relações entre
nossos termos primitivos, neste caso ponto e reta, e não temos informação sobre sua “disponibilidade” no sistema de axiomas.
Você responde que não há nada de errado com o sistema e que o
único problema é que temos um louco que não sabe a diferença
entre reta e ponto e não sabe que há mais que uma reta no plano.
Ele contra-argumenta que é cego, surdo e mudo e não tem como
sentir que plano e reta são diferentes, muito menos que há muitas retas naquele lugar chamado plano. Só sabe que bolou dois
sistemas nos quais ele entendeu as palavras primitivas e que as
suas definições eram consistentes com os axiomas. Portanto, por
satisfazer as regras, são geometrias euclidianas.
Claramente são geometrias não desejadas, devendo ser eliminadas. Como? Basta dizer que “nós, os iluminados, sabemos que há
muitos pontos e retas”. Não basta, não! A Exigência 4 proíbe a inclusão de informações estranhas ao sistema. Se quisermos manter nosso sistema axiomático, teremos que incluir mais axiomas
para definir melhor nosso jogo.
É claro que todo mundo, Euclides inclusive, sabia que há muitas
retas no plano que queremos estudar, mas na luz restrita da lógica e dos axiomas são fatos externos ao sistema e não podem ser
usados (muitos matemáticos modernos criticam duramente o sistema euclidiano pelo uso de fatos visuais extremamente óbvios,
mas estranhos ao sistema).
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Apresentamos a seguir uma demonstração de um teorema (verdadeiro!) que não pode ser justificada pelos axiomas. Para sermos honestos com Euclides, dizemos que essa demonstração não
é dele, mas é uma demonstração frequentemente encontrada nos
livros de segundo grau.
Teorema. Se o triângulo ∆ABC tem os lados AC e BC congruentes, então tem os ângulos ∠CAB e ∠CBA congruentes (consulte
a Figura 3.1).
C

A

D

B

Figura 3.1

Bissetriz
Semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes.

Demonstração. Seja D o ponto em que a bissetriz do ângulo
∠ACB intercepta AB . Os triângulos ∆ADC e ∆BDC são congruentes porque têm os lados AC e BC congruentes, o lado CD
em comum e os ângulos ∠ACD e ∠BCD congruentes (por construção da bissetriz). Portanto, ∠CAB e ∠CBA são congruentes.
■
O que tem de errado nesta demonstração?
Não estamos querendo dizer que o teorema é falso. Estamos
afirmando que a demonstração não mostra que ele é verdadeiro. Qualquer um que use lápis, compasso e régua para construir
uma bissetriz sabe que ela corta a base do triângulo.
Desafiamos você a provar isso usando somente os axiomas e
teoremas demonstrados a partir deles. Como sabe que este ponto
D realmente existe? Porque está entre A e B ?
Para solucionar problemas deste tipo adotaremos um sistema
mais restritivo de axiomas - uma versão levemente modificada
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dos axiomas de David Hilbert. Nesse sistema, você será obrigado a justificar tudo que afirma, baseado nessa versão dos Axiomas de Hilbert e na lógica dedutiva. Um argumento do tipo “é
óbvio do desenho” não terá vez. Antes de dizer que a bissetriz
de um ângulo de um triângulo corta o lado oposto, teremos que
produzir uma demonstração (Será o Teorema 17, do Travessão) e
não nos basearmos apenas no desenho como foi feito acima.
Começaremos, a seguir, o desenvolvimento de um sistema axiomático mais robusto que superará estas imperfeições do sistema
de Euclides. Mas, para conseguirmos isto, levaremos vários capítulos até completar esta apresentação. Com isso, você aprenderá
o uso do método axiomático, que é o método usado na matemática, e ao mesmo tempo estará aprendendo a organizar e treinar
o seu raciocínio lógico, que é um dos principais objetivos desta
disciplina.

3.1 Geometria de incidência
Os axiomas de Hilbert são bem mais explícitos e numerosos que
os de Euclides. Eles serão introduzidos em grupos, e cada agrupamento será devidamente explicado e justificado.
Note que dissemos justificados, e não provados! Axiomas não
são provados. Eles são as regras do nosso jogo e são selecionados de modo a produzir jogos interessantes - quer dizer que
descrevem propriedades fundamentais do tipo de sistema que
queremos estudar.
A primeira etapa é a introdução dos axiomas de incidência. Ficamos com somente três palavras primitivas – reta, ponto e incidente – que não definimos (as outras virão no momento adequado).
Entendemos que incidente é uma palavra que se refere a pontos
e retas.
O ponto P é incidente à reta r .
Apenas para facilitar a comunicação, vamos aceitar outras formas
ou vocábulos para expressar esta situação. Podemos dizer que o
ponto pertence à reta, está sobre a reta, está na reta ou podemos di-

David Hilbert
(23/01/1862 - 14/02/1943)
Matemático alemão,
com contribuições para
a matemática em vários
ramos: geometria, análise,
teoria dos números
algébricos.
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zer que a reta passa pelo ponto. Temos três axiomas de incidência
para mostrar a interligação de ponto, reta e incidente.

Axioma 1. Para cada ponto P e cada ponto Q diferente de
P há uma única reta que passa por P e por Q .
Axioma 2. Para cada reta r existem pelo menos dois pontos
distintos que são incidentes a r .
Axioma 3. Existe uma reta r e um ponto P que não é incidente a r .

Há um ditado que diz que nada vem do nada, e é verdade. Não
devemos esperar muito desta coleção parcial de axiomas. Entretanto, conseguimos evitar alguns dos exemplos desagradáveis
que já mencionamos.
O Axioma 1 é o mesmo que o primeiro axioma euclidiano. Ele
nada mais é que a oficialização da noção de que, dados dois pontos distintos no papel - plano -, podemos usar a régua e o lápis
para traçar uma reta e somente uma reta que passa pelos dois.
O Axioma 2 elimina o primeiro exemplo de um só ponto e o Axioma 3 (junto ao 2) elimina o segundo exemplo de apenas uma reta.
Eles também oficializam observações que fizemos quando desenhamos com régua e lápis. É óbvio que cada reta que traçamos
tem muitos pontos, e em particular pelo menos dois. Também, é
óbvio que o plano é algo mais que uma reta. Quer dizer, podemos
traçar uma reta que não cobre a folha toda. De fato, nossa experiência nos diz que nenhuma reta cobre a folha. Ela atravessa a
folha de um lado para o outro, deixando um “rastro” fino, para
nunca mais voltar à folha.
Salientamos a necessidade de incluir nos axiomas uma declaração de existência como o Axioma 3. Sem ele, poderíamos ficar
trabalhando num vácuo. Os outros axiomas são todos frases condicionais do tipo Se r é uma reta, ... ou Se P é um ponto, ... E daí?
Se nós fossemos Pelé, seríamos famosos, mas não somos nem Pelé
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nem famosos. Em algum momento precisamos dizer que há pontos e/ou retas, e é o que faz o Axioma 3.
Por que usar uma reta só no Axioma 3 e trabalhar para provar
para todas as retas (exercício 2c)? Esta pergunta você poderá
responder mais adiante.
Podemos provar alguns teoremas simples, mas de grande utilidade. Porém, antes, temos que nos lembrar de algumas definições.
Importante: Você deve escrever as Definições 1, 2 e 3 nas quais
deverão ser definidos os conceitos de retas paralelas, pontos colineares e retas concorrentes usando os termos primitivos estipulados acima.

Teorema 1. Se r e s são retas distintas e não são paralelas,
então r e s têm um único ponto em comum.
Teorema 2. Existem pontos não colineares.
Teorema 3. Dado um ponto, há uma reta que não passa por ele.
Teorema 4. Para cada ponto P existe pelo menos duas retas
distintas que passam por P .
Teorema 5. Existem três retas distintas e não concorrentes.
Teorema 6. Para cada reta r existe um ponto P não incidente a r .

3.2 Modelos para um sistema
axiomático
Um sistema de axiomas nada mais é que uma listagem de regras
secas num pedaço de papel. Você se alegra ao ler as regras da
FIFA? Não é mais interessante ver um jogo? Bem, o jogo é um
jogo, uma atividade física que podemos ver e apreciar (ou odiar,
como no caso das “viúvas” de domingo à tarde, quando os maridos sentam por horas em frente da TV, mortos para o resto do

Concorrente
Adjetivo e substantivo de dois
gêneros: que ou o que concorre; que ou o que se produz ou se verifica no mesmo
momento que outra coisa;
simultâneo, concomitante.
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mundo, assistindo aos sete jogos nos quatro canais de TV). Esses
jogos são modelos do sistema de regras – uma situação em particular, real, em que as regras são obedecidas (geralmente).
Mais abstratamente, mas olhando para nossa geometria de incidência, um modelo seria uma interpretação do sistema em que
damos um significado específico aos termos primitivos - ponto,
reta e incidente. Feito isso, temos que verificar que os axiomas
são satisfeitos quando os termos têm estes significados.

3.2.1 Modelo das três letras
Por exemplo, podemos entender que ponto é qualquer uma das
três letras A , B ou C . Podemos entender que reta significa um
conjunto que contém dois pontos distintos - as retas são { A, B} ,
{ A, C} e {B, C} . Entendemos que um ponto é incidente a uma reta
se o ponto pertence à reta no sentido de elemento de conjunto.
Agora que nossos termos primitivos têm significados específicos,
temos que ver se temos uma geometria de incidência - se os axiomas são verdadeiros (isto é, se são satisfeitos para este modelo).
É claro que qualquer par de pontos distintos determina uma reta;
é a identificação que demos para reta neste modelo. É igualmente
claro que cada reta (um par de letras) passa por (pertence a) dois
pontos (letras) distintos. Sendo { A, B} uma reta e C um ponto
fora desta reta, o terceiro axioma também é verdadeiro. Assim,
temos um modelo para nossa geometria.
Se incluirmos mais um, dois, três ou qualquer número (finito) de
pontos, e mantivermos reta como conjunto de dois pontos e incidente como elemento do conjunto, obtemos outros modelos que
satisfazem os axiomas.
Podemos ter um modelo com somente dois pontos?
O próximo modelo que veremos deixa clara a escolha da palavra
incidente para substituir a palavra pertence que usamos no modelo
usual da geometria plana.
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3.2.2 Modelo dos seis alunos
Escolhemos seis alunos do curso, Maria, José, Pedro, Ana, Eva e
João. Declaramos que os três primeiros são pontos e os três últimos são retas. Declaramos também que Maria e José são incidentes a Ana, que José e Pedro são incidentes a Eva e que Maria e
Pedro são incidentes a João. Um pouco de trabalho braçal mostra
que temos um modelo que satisfaz os Axiomas 1 a 3.
Perguntamos: Maria pertence a Ana ou João? Pensamos que a
escravidão tinha sido eliminada no Brasil já no século XIX.
No modelo usual, pertence é uma palavra perfeitamente aceitável,
mas insistimos no uso da palavra incidente exatamente para quebrar o hábito de olhar para um único modelo.

3.2.3 O uso dos modelos
Modelos são objetos interessantes em dois sentidos. Suponha que
temos uma interpretação com que provamos satisfazer os axiomas. Essa interpretação passa a ser um modelo e, obrigatoriamente, todos os teoremas são verdadeiros para esse modelo. Por quê?
Quer dizer, nós matemáticos trabalhamos arduamente escolhendo axiomas claros e fáceis de comprovar para uma interpretação
específica e provando teoremas abstratos sobre nosso sistema
axiomático.
Aí os físicos, engenheiros, economistas, biólogos etc. fazem uma
interpretação específica dos termos primitivos, facilmente verificam os poucos axiomas e, então, desfrutam, de graça, de todos os
teoremas em que trabalhamos tanto para provar.
Neste momento você pode responder a pergunta sobre a escolha
da forma do Axioma 3 – é muito mais fácil demonstrar que um
modelo satisfaz o Axioma 3 que o do exercício 3.
Modelos também são interessantes para o matemático que está
tentando ver se uma afirmação é ou não um teorema. Ele testa
a afirmação em vários modelos; se em um modelo a afirmação
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deixa de ser verdadeira, ele não será teorema e não adianta perder
tempo tentando prová-la.
Estas ideias de sistema axiomático abstrato e modelos concretos
são relativamente modernas; certamente, de muitos séculos posteriores a Euclides e aos outros geômetras gregos. Para ser justo
com Euclides, temos que reconhecer que, na época dele, os geômetras se interessavam por somente um “modelo”: a folha de papel com as retas traçadas a régua e lápis, ou seja, o plano. Certos
fatos eram simplesmente óbvios demais para merecer discussão,
muito menos axiomatização. Entretanto, com o descobrimento de
sistemas nunca imaginados pelos gregos, como geometrias hiperbólicas, o plano projetivo e a geometria diferencial (em que
a medida de distância muda de ponto em ponto) bem como o
computador, que não faz nada sem instruções explícitas, a importância dos sistemas axiomáticos aumentou muito e continua a
crescer. Com isso, os matemáticos ficaram muito mais exigentes
com o rigor de uma demonstração e, por consequência, na escolha dos axiomas.

3.3 Cultura geral
Uma geometria finita é um modelo para uma geometria de incidência que contém um número finito de pontos. Vimos acima
geometrias finitas com 3, 4, 5, ... pontos.
Perguntas: é possível achar uma geometria finita em que algumas retas têm mais que dois pontos? Pode-se achar uma
geometria finita em que cada reta contém exatamente três pontos? Se puder, qual é o número mínimo de pontos e retas?
Na geometria euclidiana, temos um axioma (das paralelas euclidianas) que diz que, para cada ponto fora de uma reta, há uma
única reta paralela que passa pelo ponto. Vamos olhar para um
modelo no qual “ponto” significa ponto na esfera, “reta” significa
o conjunto de pontos num grande círculo e “incidente a” significa
que o ponto pertence à reta no sentido de um elemento de conjunto. Neste modelo, não há um único par de paralelas. Esta geometria satisfaz o que chamamos de propriedade das paralelas elípti-

98

cas - não há retas paralelas na geometria. O modelo da geometria
finita com somente três pontos é outro exemplo de uma geometria que satisfaz esta propriedade. No exemplo de uma geometria
finita com quatro pontos A , B , C e D e as retas { A, B} , { A, C} ,
{ A, D} , {B, C} , {B, D} e {C , D} , notamos que o axioma das paralelas euclidianas é válido (comprove!). Entretanto, o modelo com
cinco pontos A , B , C , D e E e as dez retas de pares de pontos
é bem diferente. As retas {C , D} e {C , E} passam por C e são
paralelas à reta { A, B} . Este é um exemplo do que chamamos de
propriedade das paralelas hiperbólicas - para cada reta e ponto
fora da reta, há pelo menos duas retas paralelas à reta original
que passam pelo ponto.

3.4 Demonstração dos teoremas
Na última seção discutimos a escolha dos axiomas e modelos que
podem satisfazê-los. Vamos agora nos centrar no assunto com o
qual nos ocuparemos até o final deste curso: as demonstrações
dos teoremas. É aqui que você deverá se concentrar.

Já escolhemos os três primeiros axiomas, temos três definições e escrevemos os seis primeiros teoremas. As regras já
foram estabelecidas. O “jogo” vai começar! Não se esqueça
também de seguir as quatro exigências.

No início, iremos comentar muito cada pequeno detalhe, para que
você entenda “as bases” dos raciocínios e as ideias envolvidas.
Aos poucos, à medida que você for ganhando experiência, não
precisaremos mais de “longas” discussões; poderemos simplesmente usar o que já analisamos. Mas, sempre que dúvidas voltem
a surgir, não espere; volte e reveja as discussões, pois em cada
“releitura” você poderá aprender algo “novo”, que não havia percebido da primeira vez.

Teorema 1. Se r e s são retas distintas e não são paralelas,
então r e s têm um único ponto em comum.
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Antes de provar este teorema, faremos certas considerações, algumas de natureza geral e outras específicas. Considere a frase:
Cada par de retas não paralelas tem um único ponto em comum.
Diz a mesma coisa que o Teorema 1? Nossa resposta é: sim. Isto é,
o teorema é uma declaração universal, apesar de tentar esconder
este fato.

Discursivo
Adjetivo; que é feito por escrito, em forma de um texto;
dissertativo.

Como podemos provar a veracidade dessa declaração universal?
Agiremos do jeito que você provavelmente teria agido se não tivéssemos levantado esta questão; escolheria arbitrariamente
duas retas não paralelas e provaria que essas duas retas têm um
único ponto em comum. Numa demonstração discursiva, isto é
feito geralmente através de uma frase do tipo:
Sejam r e s retas distintas e não paralelas.
Na ficha de demonstração, você pode escrever simplesmente
r e s são retas distintas e não paralelas.

Implícito
Adjetivo; contido numa proposição, mas não expresso
formalmente; não manifestamente declarado; subentendido, tácito.

Quer dizer, você lança mão de duas retas não paralelas sem qualquer condição ou parcialidade. Tendo as retas na mão você dá
nomes r e s a elas para facilitar a comunicação. Neste momento,
r e s não são mais variáveis; são constantes (mesmo que temporariamente) e suas atribuições não podem ser alteradas ou emendadas (pelo menos enquanto você não chega à conclusão a que
está querendo chegar). Ao dar o nome r à reta, você implicitamente fixa a reta. Uma vez que a reta está fixa, não pode mudar
suas características.
Seus pais queriam um bebê, qualquer bebê. De repente nasce um lindo bebê, menina, morena, a quem atribuem o nome
Maria. Note que eles não faziam exigência qualquer no início,
comprometendo-se a aceitar a que vier; veio uma menina que
chamaram de Maria. Não podem neste momento exigir do médico uma bebê, menina, loira com olhos azuis esverdeados; já
têm Maria.
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Do mesmo modo, como você não fez (nem podia, neste caso) qualquer exigência da reta que escolheu e chamou de r , não pode
fazê-las a partir de agora. Se você quer uma reta com uma propriedade, tem que exigir na hora da escolha. Por exemplo:
Seja r uma reta com a propriedade P .
Neste momento terá que justificar como sabe que existe uma reta
com esta propriedade.
Alunos iniciantes frequentemente cometem outro engano neste
processo de declaração de objetos usados. Aqui no Teorema 1 temos uma reta chamada de r ; lá no Teorema 3 há menção de uma
reta chamada de r .
Nada neste mundo diz que estas retas são a mesma!
Lembre-se de que o que importa é o objeto e as propriedades que
ele tem - no Teorema 1 uma reta escolhida aleatoriamente - e não
o nome r dado a ela.
Você ganhou o nome de Maria; será que você é a única moça no
mundo que responde ao nome Maria?
Moral da história: dentro da demonstração, o nome r é sagrado: o
nome só tem valor dentro da demonstração. Os teoremas tentam
estabelecer relações entre objetos do sistema, independentemente dos nomes dados a eles.
Voltemos à demonstração do Teorema 1. Vimos, assim, que o teorema tem como hipótese a frase:
r e s são retas distintas e não paralelas.
O que aconteceu com o se? Acontece que as duas palavras se e
então são conectivas usadas pela língua portuguesa para designar premissa e conclusão numa frase condicional; elas não fazem
parte nem da hipótese e nem da tese - são a cola que as unem.
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Conseguiu entender a hipótese?
Vamos lá. Reta? É uma palavra primitiva. Distinta? Não deve
ser problema para ninguém, simplesmente não são a mesma. Paralela? Opa! O que é isso? Lembrou ou não? Se não tem certeza
absoluta volte para trás até encontrar a definição de paralelas que
você já deveria ter escrito. Agora você já sabe por onde começar.
Onde está a tese?
r e s têm um único ponto em comum.
O que significa ponto em comum? Significa que há um ponto P
que é incidente a ambas as retas. Você concorda? E quanto a ser
um ponto único? Que tem somente um ponto comum, e não dois
ou mais.
Veja que teremos que provar duas afirmações na tese; quer dizer,
a demonstração será dividida em duas partes:
1) Achar um ponto comum que podemos chamar de P e
2) Mostrar que não há outro ponto comum além de P .
Como faremos isso?
A demonstração da primeira afirmação segue um caminho normal, mas a segunda frase é nova. Como provamos que algo é único ou, neste caso, que P é o único ponto comum? Geralmente
usamos uma das duas técnicas a seguir:
a) Assumimos que Q também é um ponto comum e provamos que P e Q são o mesmo ponto ou
b) Assumimos que Q também é um ponto comum diferente
de P e alcançamos uma contradição.
Veremos como isto funciona dentro da demonstração. Neste momento nossa folha de demonstração ficará assim:
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Número 1

Teorema X

Lema

Hipótese

r e s são retas distintas e não paralelas.

Tese

r e s têm um único ponto em comum.
Demonstração
Afirmação

1. r e s são retas distintas e não paralelas.

Justificativa
1. Hipótese, regra lógica 1.

Provar que há ponto em comum
2. r e s não são paralelas.
3. P é um ponto incidente a r e a s .

2. Linha 1, regra de lógica 9b.
3. Linha 2 e definição de paralela.

Nossa tarefa agora é provar que não há outro ponto comum além
deste que chamamos de P .
Como podemos provar isso?
Cada vez que tentamos comprovar uma negação, somos tentados
a olhar inicialmente para uma demonstração por contradição ou
então usar uma versão contrapositiva de um teorema ou axioma.
Vamos negar a tese para ver o que sai.
r e s têm dois pontos distintos em comum.
O que sabemos a respeito de retas e dois pontos? Neste momento,
não sabemos muito e podemos nos dar ao luxo de simplesmente
olhar para cada um dos três fatos que sabemos ser verdadeiros, os
três axiomas. Vamos olhar bem para a declaração de unicidade
no Axioma 1 e adaptá-lo para a linguagem deste teorema.
Se P e Q são pontos distintos e r e s são retas que passam por
P e por Q , então r e s são iguais.
A versão contrapositiva desta afirmação é
Se r e s são retas distintas, então os pontos P e Q são iguais
ou um deles não é comum às retas r e s .
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Por ser originada de um axioma, a frase acima tem que ser verdadeira. Sabemos que r e s são distintas (hipótese do teorema);
logo, a hipótese da afirmação acima é verdadeira. Por modus ponens, (regra de lógica 2), concluímos que uma das duas subfrases
da tese é verdadeira e não é a segunda! Então, qual é?
Viu como foi fácil? Nosso plano de ataque é simplesmente olhar
para a contrapositiva do Axioma 1 e cuidar dos detalhes. Esta
é uma maneira direta de demonstrar. Vamos, também, mostrar
através da folha de demonstração a seguir como seria uma demonstração usando a prova por contradição:
Número 1

Teorema X

Lema

Hipótese

r e s são retas distintas e não paralelas.

Tese

r e s têm um único ponto em comum.
Demonstração
Afirmação

Justificativa (linhas - regras de lógica)

1. r e s são retas distintas e não paralelas.
Provar que há ponto em comum.

1. Hipótese e regra de lógica 1.

2. r e s não são paralelas.

2. Linha 1 e regra de lógica 9b.

3. P é um ponto incidente a r e s. Provar a
unicidade de P (vamos provar, por
contradição, que: se Q é um ponto
incidente a r e s, então Q é igual a P).

3. Linha 2 e definição de paralela.

4. Q é um ponto incidente a r e s e
diferente de P.

4. Regra de lógica 3. Negação de parte
da tese - hipótese temporária

5. Q não é igual a P.

5. Regra de lógica 9b.

6. t é a única reta que passa por P e Q.

6. Axioma 1 e linha 5.

7. r e s passam por P e Q.

7. Linha 3, linha 4 e regra de lógica 9b.

8. t, r e s são a mesma reta.

8. Linha 6, linha 7 e regra de lógica 9b.

9. r e s são iguais.

9. Linha 8 e regra de lógica 9b.

10. r e s são retas distintas.

10. Linha 1 e regra de lógica 9b.

11. r e s são iguais e r e s não são iguais.

11. Linha 9, linha 10 e regra de lógica 9b.

12. Linha 11 é uma declaração falsa.

12. Regra de lógica 10.

13. Se Q é um ponto incidente a r e s
então Q é igual a P.

13. Negação da linha 4 e regra de lógica 3.

14. r e s têm um único ponto em comum.
Tese - Fim

14. Linha 13.
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Observe os seguintes pontos desta última demonstração.
Na linha 4 introduzimos um fato aparentemente novo, mas, na
realidade, não é bem assim. Nas linhas 4 até 12, temos por objetivo provar a veracidade da frase condicional contida na linha 13.
De acordo com a regra de lógica 1, devemos assumir a hipótese
da frase condicional e, a partir desta, provar a tese. Na linha 1,
assumimos a hipótese e na linha 14 anunciamos a demonstração
da tese. Assim, podemos confirmar a veracidade da frase condicional.
Todo cuidado é pouco nesta área. Não podemos ir criando hipóteses extras ao bel-prazer; temos que justificar sua inclusão, como
o fizemos na linha 4. Geralmente, como é o caso aqui, estas hipóteses extras têm vida curta.
Assumimos a hipótese da frase condicional para poder provar
sua tese; feito isto, a hipótese auxiliar perde seu efeito. Deste
modo, uma vez comprovada a frase condicional, a hipótese auxiliar e todas as afirmações intermediárias, que são dependentes
da hipótese temporária, perdem sua utilidade. A única frase que
pode ser usada no restante da demonstração é a frase condicional
número 13.
Se isto ainda lhe parece confuso, considere a seguinte situação
não matemática: Um grupo da turma está conversando a respeito
dos outros alunos da turma, especialmente a sua generosidade.
De repente um do grupo diz:
“Se Maria tivesse um trilhão de reais na sua conta bancária, ela
compraria um carro novo para cada aluno da turma”.
Daí o grupo debate a veracidade da afirmação e, considerando a
ajuda que Maria sempre deu às colegas, sua prestabilidade e outras qualidades, conclui que, se dispusesse de tal quantia assustadora de riqueza, Maria compraria os carros.
Vocês realmente esperam receber estes carros novos?
Maria tem um trilhão de reais na sua conta corrente?
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Durante a discussão, vocês consideram que ela tinha o dinheiro e
imaginavam o que ela faria com ele, concluindo que compraria os
carros. De fato, nem o dinheiro nem os carros existem; somente a
convicção de que Maria é tão generosa que, se pudesse, compraria
os carros. A hipótese e tese perdem seu efeito, e somente a frase
condicional permanece e é verdadeira.
A mesma coisa acontece com o argumento matemático. Voltando
ao Teorema 1, uma demonstração discursiva, baseada na folha
demonstrativa, poderia ter a seguinte forma:
Sejam r e s retas distintas e não paralelas. Por serem não paralelas, as retas têm pelo menos um ponto em comum que denotaremos por P . Basta provar que P é o único ponto comum às
retas r e s . Para fazer isto, escolhemos um ponto Q comum às
duas. Pelo Axioma 1, se P e Q fossem distintos haveria uma
única reta que passaria por eles e, portanto, r = s . Como este
não é o caso, concluímos que P = Q ; quer dizer, P é o único
ponto comum a r e s .
Note que essa demonstração é bem mais enxuta que a demonstração na folha e com menos detalhes. Qual é a melhor? A resposta
é depende. Para um aluno de mestrado, a demonstração deveria
ser algo assim:
O teorema segue imediatamente do Axioma 1.
Esse aluno teria experiência suficiente para preencher os detalhes
mentalmente, sem escrever coisa alguma. Você poderia fazer o
mesmo?
A demonstração discursiva é escrita com o detalhamento exigido
pelo público-alvo; as folhas demonstrativas têm cada pequeno
detalhe listado. É obrigação daquele que escreve a demonstração
incluir detalhes e justificativas suficientes para que o leitor entenda o que foi escrito.
Seguramente, seus alunos do ensino fundamental e médio vão
exigir um razoável detalhamento; quando houver dúvida, coloque mais detalhes.
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Um último lembrete: ao escrever a demonstração discursiva, não
abandone a organização e os argumentos da ficha, nem as regras
gramaticais da língua portuguesa!
Vamos analisar a demonstração de mais um teorema:

Teorema 2. Existem pontos não colineares.

Vamos procurar a hipótese e a tese do teorema. Por mais que manipulemos a frase e não consigamos achar uma estrutura de causa e efeito - hipótese e tese, a frase simplesmente não é uma frase
condicional.
O que faremos sem hipótese?
Considere a frase
Se vamos para praia da Joaquina num dia ensolarado de janeiro,
então veremos muitas moças de biquíni.
Você está vendo moças de biquíni neste momento? Por que não?
Nossa frase garante a visão de moças de biquíni, desde que certos pré-requisitos estejam satisfeitos. Na Joaquina você pode ver
moças de biquíni; na sala de aula não pode.
Agora, considere a frase:
Você é inteligente.
Na Joaquina é inteligente, mas na sala de aula é lerdo? Nada disto!
A frase diz que é inteligente em qualquer lugar, em qualquer hora
e em qualquer circunstância, independente de qualquer condição.
Para provar o teorema, teremos que produzir os três pontos não
colineares sem qualquer pré-condição (ou hipótese).
Mas, se não temos hipótese, e a lógica dedutiva tem que ter ponto de partida, como podemos construir uma demonstração?
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É simples. Mesmo sem hipótese explícita, temos quatro candidatos para iniciar: os três axiomas e o Teorema 1.
Assim, veja que nunca ficamos sem hipótese, mesmo que não haja
uma hipótese explícita, sempre temos os axiomas e todos os resultados provados anteriormente.
Como podemos formular uma demonstração para este teorema?
Como não há hipótese, não precisamos analisá-la. Por não haver
hipótese, a frase toda é tese. Daí, perguntamos o que significa
Existem três pontos não colineares.
Vimos que precisamos encontrar pontos e que eles não devem ter
uma propriedade chamada colinearidade. Se não lembra de cor,
busque a definição de colinear e em seguida escreva a sua negação para entender o que não colinear significa.
Próximo passo? Bem, antes de provar que pontos não são colineares, temos que ter pontos. O que pode nos fornecer pontos?
Examinemos os únicos quatro resultados que temos e observemos que, entre eles, somente o Axioma 3 nos dá pontos – melhor
dizendo, um ponto. Mas, também, além do ponto, ele nos dá uma
reta. Não queremos um ponto e uma reta, queremos três pontos.
Como trocar a reta por mais dois pontos? Será que o Axioma
2 ajuda?
Obtidos os pontos, usaremos o Axioma 1 ou o Teorema 1 para
provar que eles não são colineares.
Plano de ação:
1) Conseguir pontos: um P (fora da reta r ) e A e B incidentes
à reta. Axioma 3, depois Axioma 2;
2) Provar que os pontos não são colineares. Por contradição: se
a reta s passa pelos 3 pontos, passa pelos dois de r ( A e B )
e então s e r são iguais - o terceiro ponto é incidente a s mas
não incidente a r = s ? Contradição!
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Assim, está na hora fazer a ficha de demonstração.
Número 2

Teorema X

Lema

Hipótese

Não há.

Tese

Existem pontos não colineares.
Demonstração
Afirmação

Justificativa (linhas - regras de lógica)

1. r é uma reta e P é um ponto
não incidente a r.

1. Axioma 3 e regra de lógica 9g.

2. A e B são pontos distintos incidentes a r.

2. Linha 1, Axioma 2 e regra de lógica 9g.

Já temos os pontos e agora usaremos uma
demonstração por contradição para provar
que eles não são colineares.
3. P, A e B são colineares.

3.Negação da tese hipótese auxiliar
e regra de lógica 3.

4. s é uma reta que passa por P, A e B.

4. Linha 3 e definição de colinear.

5. s passa por A e B.

5. Linha 4 e regra de lógica 9b.

6. s é igual a r.

6. Linha 2, linha 5 e Axioma 1.

7. P é incidente a r.

7. Linha 4, linha 6 e regra de lógica 9b.

8. P é incidente a r e P não é incidente a r.

8. Linha 1, linha 7 e regra de lógica 9b.

9. Linha 8 é falsa.

9. Linha 8 e regra de lógica 10.

10. P, A e B não são colineares.

10. Negação da linha 3, linha 3-9 e
regra de lógica 3.

11. Existem pontos não colineares.

11. Linha 10 e regra de lógica 9g.

Apresentamos a seguir uma demonstração discursiva do Teorema 2 baseada na ficha acima.
Demonstração: Aplicamos o Axioma 3 para obter uma reta r e
um ponto P não incidente a r . Como cada reta possui pelo menos
dois pontos pelo Axioma 2, escolhemos dois pontos distintos A e
B , ambos incidentes a r . Queremos afirmar que estes pontos não
são colineares e, assim, satisfazem o teorema.
Suponha, por absurdo, que A , B e P são colineares. Neste caso,
há uma reta s que passa por todos eles e, em especial, pelos pontos A e B . Deste modo, r e s têm estes dois pontos distintos em
comum, o que garante que r e s são a mesma reta pelo Axioma 1.
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Assim, de um lado, P é incidente a r enquanto, do outro lado, não
é incidente a r - um absurdo. Deste modo, P , A , e B não são
colineares e a demonstração está terminada.
■
Uma observação final: o que teria acontecido se tivéssemos “errado” e escolhido os pontos A e P na linha 5 da ficha? Nada de
mal! Teríamos que r e s não são paralelas (têm A em comum) e
distintas (uma passa por P e a outra não). Assim, pelo Teorema
1, não poderiam ter um segundo ponto (o ponto B ) em comum
- contradição. Oba! Em vez de ter caído num erro, achamos uma
demonstração alternativa.

Exercícios
1) Prove os Teoremas 3, 4, 5 e 6.
2) Prove os seguintes teoremas (pode usar os teoremas já demonstrados):
a) Se P é um ponto, então existem pontos Q e R tais que P ,
Q e R não são colineares;
b) Se P e Q são pontos distintos, então existe um ponto R
tal que P , Q e R não são colineares.
3) Qual é a diferença entre o Teorema 2, o exercício 2a e o exercício 2b? Qual é a diferença entre o Axioma 3 e o Teorema 6?
4) É verdade que cada reta passa por pelo menos três pontos
distintos?
5) Prove que os três axiomas são independentes; isto é, para
cada par deles, ache um modelo no qual aqueles dois são
verdadeiros mas o terceiro não é.
6) Substitua o Teorema 2 pelo Axioma 3 e mostre que o que era
Axioma 3 pode ser provado como teorema a partir destes
axiomas. Assim teremos um sistema equivalente de axiomas para a geometria finita.
7) Refaça a folha de demonstração número 1 usando a contrapositiva.
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8) Prove que se um modelo de geometria de incidência possui
duas retas paralela, então existem (pelo menos) quatro pontos nesse modelo.
9) Prove que, se em um modelo de geometria de incidência
toda reta possui três pontos, então por qualquer ponto passam três retas.
10) Prove que em um modelo de geometria de incidência que
não possui retas paralelas, se por qualquer ponto passam
três retas então toda reta possui três pontos.
11) Dar um exemplo, através de uma interpretação dos termos
primitivos, de um modelo de geometria de incidência em
que duas retas paralelas a uma terceira não são paralelas
entre si.
12) Dê um exemplo, através de uma interpretação dos termos
primitivos, de um modelo de geometria de incidência com
uma infinidade de pontos em que não há retas paralelas.
13) Mostre que não existe um modelo de geometria de incidência com um total de 5 pontos no qual se tenha uma reta com
4 pontos e outra com 3 pontos. Explique.
14) Considere a seguinte interpretação de geometria de incidência:
Pontos: São todos os pontos de um semiplano definido por
uma reta r no plano.
Retas: São todas as semicircunferências naquele semiplano,
com centro em r, e todas as semirretas naquele semiplano que
são perpendiculares à reta r cuja origem é um ponto em r.
Incidência: Pertinência usual.
Obs.: Os pontos de r não são considerados “pontos”, e a reta
r não é considerada uma “reta” aqui.
a) Verifique que essa interpretação gera um modelo de geometria de incidência. Explique com cuidado cada um dos
axiomas.
b) Se agora os pontos de r forem também “pontos”, e se r
também for uma “reta”, então a nova interpretação ainda
gera um modelo? Explique.
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15) Quais das seguintes interpretações dos termos primitivos
geram modelos de geometria de incidência? Quais axiomas são satisfeitos e quais não, em cada caso? Diga, ainda,
se cada um dos modelos gerados apresenta a propriedade
elíptica (por qualquer ponto fora de qualquer reta não passa
uma paralela a essa reta), euclidiana (por qualquer ponto
fora de qualquer reta passa uma única reta paralela àquela
reta), ou hiperbólica (por qualquer ponto fora de qualquer
reta passa mais de uma paralela àquela reta):
a) “Pontos” são os pontos do plano, “retas” são circunferências no plano, e “incidência” significa pertinência (o ponto pertence ou não à circunferência);
b) “Pontos” são retas no espaço tridimensional, “retas” são
planos neste espaço, e “incidência” significa a reta pertence ou não ao plano;
c) O mesmo que o item b com a restrição de que todas as
retas e todos os planos passam por um ponto fixado O ;
d) Fixe um círculo no plano; interprete “ponto” como sendo
um ponto no interior do círculo (pontos na circunferência
não são “pontos”), e interprete “reta” como sendo uma
corda nesse círculo; “incidência” significa o ponto pertence à corda ou não.
16) Construa um modelo de Geometria de incidência que não
tenha a propriedade elíptica, nem a propriedade euclidiana,
nem a propriedade hiperbólica das paralelas (Obs.: essas propriedades referem-se a toda reta e todo ponto fora da reta;
construa um modelo que apresente propriedades diferentes
de paralelismo para escolhas diferentes de pontos e retas).
17) Suponha que um dado modelo de Geometria de Incidência,
cada reta tenha pelo menos três pontos distintos. Qual é o
numero mínimo de pontos e de retas que esse modelo deve
apresentar? Suponha agora que, além disso, o modelo satisfaça a propriedade euclidiana das paralelas. Mostre que,
neste caso, 9 é o numero mínimo de pontos e 12 é o número
mínimo de retas deste modelo (Sugestão: para a primeira
parte do problema, faça inicialmente uma estimativa – um
desenho pode ajudar – do número de pontos; descubra, en-
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tão, quantas retas de três pontos você pode ter; tente, depois,
retas com mais de três pontos e veja o que ocorre).
18) Seja M um modelo para Geometria de Incidência que tenha a propriedade elíptica das paralelas. Defina uma nova
interpretação M * em que os “pontos” de M * são as “retas”
de M , e as retas de M * são os “pontos” de M , com mesma relação de incidência (ou seja, um “ponto” x de M * é
incidente a uma “reta” y de M * se o ponto y de M for
incidente à reta x de M ). Mostre que M * também é um
modelo que apresenta a propriedade elíptica das paralelas.
19) Se no problema 18, além da propriedade elíptica das paralelas, M tiver a propriedade de que cada reta tem pelo
menos 3 pontos, então M é chamado Plano Projetivo. Prove
que em um plano projetivo M , com um número finito de
pontos, todas as retas têm o mesmo numero de pontos, e
prove então que M * também é um plano projetivo finito.

Roteiros das demonstrações dos teoremas 1 a 4
Teorema 1. Hipótese: r e s são retas distintas e não paralelas.
Tese: r e s têm um único ponto em comum
1) Mostrar que existe um ponto incidente a r e s (definição de
paralelas). Chame esse ponto de P .
2) Provar que o ponto P é único. Por contradição: supor que
há um outro ponto Q incidente a r e s . P e Q incidem
ambos às retas r e s . Axioma 1: r = s . Contradição com a
hipótese.
Teorema 2. Hipótese: Não há.
Tese: Existem pontos não colineares.
1) Sejam a reta r e o ponto P (Axioma 3).
2) Sejam A e B pontos distintos incidentes a r (Axioma 2).
3) A , B e P , candidatos a pontos não colineares.
4) Prova por contradição: supor A , B e P colineares.
5) Reta s , A , B e P incidem.
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6) A e B incidem a s (linha 5) e a r (linha 2). (Axioma 1).
7) P incidente a s , logo P incide a r , contradição.
Teorema 3. Hipótese: P é um ponto.
Tese: Existe uma reta que P não incide.
1) Ponto P (hipótese). Reta r e ponto Q não incidente a r
(Axioma 3).
2) Se P não incide a r , r é a reta procurada.
3) Se P não incide a r , S é um ponto distinto de P em r
(Axioma 2).
4) Com os dois pontos Q e S (distintos, por quê?) temos a reta
t (Axioma 1).
5) Provar que P não incidente a t , por contradição.
6) Supor que P incide a t .
7) P e S incidem a t .
8) P e S incidem a r .
9) r = t (Axioma 1).
10) Como Q incide a t , então Q incide a r , contradição.
11) t é a reta procurada, a que P não incide.
Teorema 4. Hipótese: P é um ponto.
Tese: Existe pelo menos duas retas distintas a que P
não incide.
1) Ponto P (hipótese). Reta r e o ponto P não incidente a r
(Teorema 3).
2) A e B pontos incidentes a r (Axioma 2).
3) B e P incidem à reta s e A e P incidem à reta t (Axioma
1 duas vezes).
4) Provar que s não é igual a t , por contradição.
5) Supor s = t .
6) A e B incidem a s .
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7) A e B incidem a r .
8) r = s (unicidade do Axioma 1).
9) P incide a s (linha 3).
10) P incide a r , contradição com a hipótese.

Resumo
Você, neste capítulo, começou a demonstrar os primeiros teoremas a partir da axiomática proposta por Hilbert. Viu que é necessário um cuidado especial em inicialmente provar a existência
dos objetos dos quais se afirma algo. Tomou contato com algumas
formas de demonstrar teoremas e começou a desenvolver suas
habilidades na arte da demonstração.

Capítulo 4
Entreposição de Pontos
numa Reta

Capítulo 4
Entreposição de Pontos numa Reta
Neste capítulo, você estudará os Axiomas de 4 a 7 de
Hilbert, o segundo grupo chamado de axiomas de ordem, e suas consequências. Eles dizem respeito à posição dos pontos sobre retas. Você deverá perceber que a
noção de esquerda e direita pode ser definida a partir
de noções mais elementares: a de “estar entre”. Aqui
serão definidos e utilizados nos teoremas as semirretas,
o semiplano, o ângulo e o triângulo. Você deverá ser
capaz de demonstrar os Teoremas de 7 a 17 e os Lemas
de 1 a 4.

4.1 Axiomas de ordem
Os axiomas de Euclides não colocam qualquer restrição ou orientação sobre o uso do termo primitivo “estar entre”. Nós seríamos
obrigados a usar nossa intuição geométrica ou ajuda de desenhos
para regulamentar o uso desta relação entre pontos, mas sabemos que isso não se pode fazer, pois é uma atividade proibida
num sistema axiomático fechado (lembra da exigência 4?). Vamos
incluir alguns axiomas para regulamentar algumas das propriedades mais elementares desta relação que são visualmente evidentes nos desenhos.

Axioma 4. Sejam A , B e C pontos. Se o ponto B está entre
A e C , então A , B e C são três pontos (distintos), todos
incidentes a uma única reta, e B está entre C e A .

Esse axioma começa a regulamentar o uso de “estar entre”. Ele
afirma que a relação “estar entre” só se aplica a pontos colineares.
Esta restrição segue a nossa ideia intuitiva de entre.
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Nunca diríamos que Foz do Iguaçu está entre São Paulo e Porto
Alegre - não estão alinhadas; Foz do Iguaçu está muito para o
oeste.
O Axioma 4 também diz que “estar entre” não é uma relação direcionada, isto é, não faz diferença quem é mencionado primeiro.
Nos exemplos de geometrias finitas, as retas tinham pontos
terminais, uma situação indesejável para o que queremos com
nossa geometria. Todo mundo pode “ver” que sempre há mais
pontos em cada direção (seja lá o que é direção); todo mundo
menos uma pessoa cega, surda, ou o computador que você quer
programar, que só sabe o que contamos para ele nas regras. Nada
nos Axiomas 1 a 4 proíbe essa situação indesejável. O Axioma 5
a seguir, simplesmente confirma que retas não têm buracos grandes nem terminam, e que pontos distintos podem ser isolados em
segmentos distintos.

Axioma 5. Dados dois pontos distintos
B e D , existem pon
tos A , C e E incidentes à reta BD tais que B está entre A e
C , C está entre B e D e D está entre C e E .

Quer dizer, há pontos antes de B , no interior do buraco entre B
e D e depois de D . Com isso, nossa reta está se parecendo cada
vez mais com aquela reta que conhecemos.
Temos mais um problema grande para eliminar - retas circulares.
Suponha que reta, ponto e incidente são definidos da maneira
usual e que numa reta, dado qualquer triplo de pontos, qualquer
um deles está entre os outros dois; isto é, se A , B e C são pontos
colineares distintos, então A está entre B e C , B está entre A e
C e C está entre A e B . Esta situação é impossível no plano que
queremos, mas não é proibida pelos axiomas já existentes. Podese verificar que os Axiomas 1 a 5 são verdadeiros, e que, porém,
temos uma situação em que segmento e reta são sinônimos. (Prove isso!) Todo mundo sabe que um segmento é um pedaço pequeno da reta; portanto, introduzimos um fato óbvio, o Axioma
6, que ajuda a eliminar este tipo de anomalia.

Anomalia
Estado ou qualidade do que
é anômalo; anormalidade,
irregularidade.
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Axioma 6. Se A , B e C são três pontos colineares e distintos, então um e somente um deles está entre os outros dois.

Definição de segmento e
semirreta.

Antes de continuar com a apresentação de axiomas, temos que
desenvolver um pouco de “infraestrutura” para mostrar a necessidade e utilidade desses axiomas. Para começar, recuperemos
as definições de segmento e semirreta que apresentamos junto
com os axiomas de Euclides. Lá, dados dois pontos distintos A e
B , definimos o segmento AB como o conjunto de pontos cujos
C tais que C
elementos são os pontos A , B e todos os pontos

está entre A e B . Definimos a semirreta AB como o conjunto
cujos elementos são os pontos do segmento AB juntamente com
os pontos C tais que B estava entre A e C . Estas duas definições
podem ser trazidas para nosso sistema atual sem qualquer alteração; temos os termos incidente (para substituir pertence) e está
entre neste sistema, o que permite a formulação das definições.
Você deve escrever essas definições agora no seu caderno para
utilizá-las depois. Com isso feito, você pode provar um teorema
que estabelece dois fatos que consideramos óbvios.

Teorema
e B dois pontos distintos.
Então,
 A 

  7. Sejam
AB ∩ BA = AB e AB ∪ BA = {x | x é incidente à AB} .
  
Note que não podemos dizer AB ∪ BA = AB . O lado esquerdo desta
suposta igualdade é sempre um conjunto enquanto o lado direito é
uma reta cujo significado muda de modelo em modelo. No modelo
que geralmente usamos, em que uma reta é a coleção de pontos
incidentes a ela (que pertencem a ela), essa igualdade é verdadeira.

4.1.1 Teoria de conjuntos
Veja a barbaridade que estamos fazendo com o sistema axiomático! Dissemos que não é permitido usar coisas de fora do sistema
e de repente estamos falando de conjuntos, intersecções e uniões.
Como podemos fazer algo assim?
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Acontece que a concepção moderna da matemática diz que ela é
apoiada na teoria dos conjuntos. Portanto, qualquer sistema matemático deve incluir os axiomas (e teoremas) sobre conjuntos.
Neste curso, não entraremos nos pontos mais delicados dessa teoria; usaremos somente a ideia de conjunto, subconjunto,
união de conjuntos e intersecção de conjuntos.
Assim sendo, não estamos tecnicamente violando as regras de
um sistema axiomático fechado.

4.1.2 Definições
Desejamos trazer para este sistema o conceito de semirretas
 
opostas. Lembre-se de que dissemos que as semirretas AB e AC
eram opostas se elas eram distintas, se seus pontos pertenciam à
mesma reta, e tinham o mesmo ponto extremo A . Com nossos
novos axiomas podemos fazer uma nova definição, que é mais
enxuta e mais fácil de usar.
Definição (Semirretas opostas).
 Se
A , B e C são pontos, então
dizemos que as semirretas AB e AC são semirretas opostas se e
somente se A está entre C e B .
Note que os pontos A , B e C têm que ser colineares para haver
uma relação de “estar entre” os 
envolvendo

 (Axioma 4). Por isto,

todos os pontos pertencentes a AB ou AC pertencem à reta AB .
Novamente,
o Axioma
garante que C não pertence à semirreta

 4
AB , o que torna AB e AC semirretas distintas. Portanto, nossa
velha caracterização ainda vale.
Nossa busca de axiomas razoáveis continua na direção de mais
um fato que usamos constantemente. Acreditamos que um ponto
divide uma reta em dois pedaços e que uma reta divide o plano
em dois lados. Nesta linha, formulamos uma definição do mesmo
lado de e em lados opostos de.
Definição (Mesmo lado e lados opostos). Seja r uma reta qualquer e sejam A e B pontos que não são incidentes a r . Se A e
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B são o mesmo ponto ou o segmento AB não contém qualquer
ponto incidente a r , dizemos que A e B estão no mesmo lado
de r . Se A e B são pontos distintos e o segmento AB contém
um ponto incidente a r , dizemos que A e B estão em lados
opostos de r .

É claro que qualquer par A e B de pontos não incidentes à reta
r satisfaz uma e somente uma destas condições. A definição simplesmente expressa nossa ideia de que se A e B estão no mesmo
lado da reta r , podemos ir, em linha reta, de A para B , sem
esbarrar na reta.
Vamos observar o nosso modelo de pontos e retas numa folha
de papel. Suponha que temos uma reta r desenhada no papel.
Ela atravessará o papel de fora a fora e, teoricamente, continuará
indefinidamente nas duas direções. Suponhamos que afixamos o
papel na parede de modo que r é uma reta vertical. Visualmente,
r divide a folha em dois lados, o direito e o esquerdo.
Suponha que temos pontos A , B e C e sabemos que os pares de
pontos A e B e, também, A e C estão do mesmo lado de r . Pensemos no caso em que A está no lado direito de r . Deste modo,
B e C terão de ser no lado direito de r também; ou seja, B e C
estão do mesmo lado de r . Em resumo:
• Se A e B estão do mesmo lado de r e A e C estão do mesmo lado de r , então B e C estão do mesmo lado de r .
Continuamos com pontos A , B e C , mas com A e B em lados
opostos de r , bem como A e C em lados opostos de r . Novamente, se pensamos que A está no lado direito de r , então sabemos que B e C estarão no lado esquerdo de r . Em resumo:
• Se A e B estão em lados opostos de r e A e C estão em lados opostos de r , então B e C estão no mesmo lado de r .
Este tipo de comportamento desejável é expresso no Axioma 7 a
seguir.
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Axioma 7. Sejam r uma reta e A , B e C pontos não incidentes a r . Neste caso:
1) Se A e B estão do mesmo lado de r e B e C estão do
mesmo lado de r , então A e C estão do mesmo lado
de r .
2) Se A e B estão em lados opostos de r e B e C estão
em lados opostos de r , então A e C estão no mesmo
lado de r .

Não se iluda com a simplicidade desse axioma. Ele tem implicações profundas na nossa geometria; ele limita severamente o
que pode ser uma reta num modelo. Ele diz, também, que nossa
geometria é “bidimensional”.
Analisemos a bidimensionalidade da geometria. Desde o Axioma
3, sabemos que nossa geometria não é unidimensional - temos
uma reta e um ponto fora da reta. Agora, suponha que há ponto
P fora do plano da nossa folha de papel. Sejam r uma reta e A e
B pontos do plano em lados opostos de r . Como P é fora do plano, os segmentos PA e PB não cortam r . Assim, A e B estariam
do mesmo lado de r , o que é uma contradição evidente.
Cercas podem dividir campos e prender o gado, mas dificilmente
prendem pássaros; eles simplesmente voam por cima da cerca,
usando a terceira dimensão.
Para dar uma demonstração logicamente convincente da bidimensionalidade da nossa geometria, precisaríamos estabelecer
um sistema de coordenadas, o que requer axiomas que ainda não
foram apresentados.
A limitação do formato das retas é um pouco mais difícil de caracterizar. Note que, quando dizemos que os pontos A e B estão
no mesmo lado da reta, entendemos que é possível ir de A para
B sem bater na reta. Entendemos mais ainda: podemos ir de A
para B em linha reta sem bater na reta.
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Suponha que as nossas retas são sinuosas como a “reta” r da
Figura 4.1.
r
C

A

B
Figura 4.1

Note que A e B estão do mesmo lado da reta e que B e C também estão do mesmo lado; há “retas” que ligam A a B e B a C .
Mas, quando tentamos ligar A a C com uma “reta” acabamos
cruzando a reta r . Este fato é incompatível com a parte 1 do Axioma 7. Quer dizer, nossas “retas” têm que ser comportadas (quer
dizer retas). Infelizmente, a comprovação deste fato é bastante difícil, sendo o objetivo de vários teoremas.
A segunda parte do Axioma 7 afirma que a reta tem somente dois
lados; não podemos ter, por exemplo, três “semiplanos” distintos
encostados na nossa reta separadora. Passamos a uma definição
formal de semiplano.
Definição (Semiplano). Se r é uma reta e P é um ponto fora de
r , o semiplano S limitado por r que contém P é o conjunto de
todos os pontos Q tais que P e Q estão no mesmo lado de r .
Dizemos que r limita S .
Caso você considere o Axioma 7 desnecessário, oferecemos o seguinte modelo:
Considere o plano cartesiano usual com as definições usuais de
ponto, reta, incidente e estar entre, mas com um único porém: Escolha uma reta qualquer, por exemplo a reta y = 0 , e três pontos quaisquer A , B e C da reta com B entre A e C , como por
exemplo os pontos A = (0,0) , B = (1,0) e C = (2,0) . Vamos alterar
levemente a relação estar entre. B não mais está entre A e C , nem
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entre C e A . A nova relação passa a ser: A está entre B e C ,
e A está entre C e B .
O leitor pode verificar com facilidade que este modelo com a nova
definição de estar entre satisfaz os Axiomas 1 a 6. Digamos que ele
não obedece ao Axioma 7.
Denote por r a reta x = 1 e por s a reta y = 0 . É claro que r e s se
interceptam num único ponto B = (1,0) . Como B não mais está
entre A e C , o segmento AC não intercepta r e A e C estão do
mesmo lado de r . Seja D = (3,0) . Como a relação estar entre foi alterada somente para o triplo A , B , C , a relação velha permanece
para o triplo B , C , D ; ou seja CD não corta r e C e D estão do
mesmo lado de r . Se o Axioma 7 fosse válido, poderíamos usar
que A e C estão do mesmo lado de r , e C e D estão do mesmo
lado de r para concluir que A e D estão do mesmo lado de r .
Mas B = (1,0) está entre A = (0,0) e D = (3,0) e A e D estão em
lados opostos de r , o que é uma contradição.
Como resultado destes fatos, temos um modelo que satisfaz os
primeiros seis axiomas, mas não o sétimo. Seguramente desejamos que nossos modelos apresentem o comportamento estipulado no Axioma 7; portanto, somos obrigados a exigir esse comportamento através de um axioma.
Note que no Axioma 7 falamos de três pontos e, portanto, de dois
segmentos. Na primeira parte, falamos de dois segmentos, nenhum dos quais corta a reta, e na segunda parte falamos de dois
segmentos que cortam a reta. O que acontece se um segmento
corta a reta e o outro não?

4.2 Teoremas
Teorema 8 (Teorema de Pasch simples). Se A , B e C são
pontos e r é uma reta tal que A e B estão em lados opostos
de r e B e C estão do mesmo lado de r , então A e C estão
em lados opostos de r .
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A seguir, apresentamos uma lista de exercícios com o título de
“Lema”. Estes lemas podem ser úteis nas demonstrações dos teoremas a seguir. Suas demonstrações serão deixadas como exercícios no uso da nossa nova propriedade “estar entre”.
Lema 1. Se o ponto B está entre os pontos A e D e o ponto C
está
incidentes à reta
 entre B e D , então todos esses pontos estão 
AD e todos os pontos de BD estão incidentes a AD .
Lema 2. Sejam r uma reta e A
eB dois pontos distintos, tais que
B não é incidente a r . Então, AB contém, no máximo, um ponto
incidente a r .
Lema 3. Se r é uma reta, A é um ponto incidente a r e B é um
ponto não incidente a r , então todos os pontos de AB , salvo A ,
estão do mesmo lado de r .

Teorema 9. Cada reta limita exatamente dois semiplanos e
esses semiplanos não têm ponto em comum.

O próximo teorema afirma que nossa relação de “estar entre” alinha os pontos de uma reta da “direita para a esquerda” sem viravoltas. Se, numa reta vindo da esquerda para a direita, B vem
depois de A e C vem depois de B , então C vem depois de A .

Teorema 10. Se o ponto B está entre os pontos A e C e C
está entre os pontos A e D , então B está entre A e D e C
está entre B e D .

O Axioma 7 é muito restritivo e fornecerá a justificação para passos importantes nas demonstrações de muitas propriedades que
queremos em nossas geometrias.
Usando o Teorema 10, podemos provar que um ponto qualquer
de uma reta divide-a em duas semirretas opostas.
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Teorema 11. Sejam A , B e C pontos de uma reta r tais que
cada
B está entre A e C . Para 
 ponto P incidente à reta r ,
P pertence
 à semirreta BA ou pertence a sua semirreta
oposta BC ( B divide r em duas semirretas).

Neste momento apresentamos uma sequência de resultados que
confirmam as propriedades dos segmentos e semirretas, e que
geralmente são usados sem qualquer tentativa de justificação; não
vamos comentar pois são óbvios demais, mas salientamos que
podem ser falsos em modelos que não satisfaçam o Axioma 7.
Veja como esse axioma está aparecendo em todo lugar.
Lema 4. Se r é uma reta e A e B são pontos do mesmo lado de r ,
então todos os pontos de AB estão do mesmo lado de r .

Teorema 12. Sejam A , B e C pontos tais que B está entre
A e C . Neste caso:
1) AC = AB ∪ BC ;
2) B é o único ponto comum aos segmentos AB e BC ;
 
3) B é o único ponto comum às semirretas BA e BC ;
 
4) AB = AC .

Outro resultado do Axioma 7 (e os teoremas provados a partir
dele) é um “fato” extremamente claro, se olhamos para o desenho
de um triângulo:
Suponha que uma reta corte um lado do triângulo de fora para
dentro. Observe a Figura 4.2. Então, mais cedo ou mais tarde, a
reta tem que cruzar outro lado e sair do triângulo. Sem o Axioma
7a, a reta poderia transformar-se numa espécie de caracol e continuar para sempre dentro do triângulo. Obviamente, um comportamento que não queremos permitir para nossas retas.
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A

B

C

r
Figura 4.2

Teorema 13 (Teorema de Pasch). Se A , B e C são pontos
distintos e r é uma reta tal que um ponto de AB é incidente
a r , então algum ponto de AC ou de BC é incidente a r .
Se, além disso, nem A , B ou C são incidentes a r , então
somente um dos segmentos AC ou BC contém pontos incidentes a r . (Note a similaridade com o Teorema 8!)

Esse teorema é apresentado sem muitas hipóteses para poder
ser aplicado nas situações mais gerais possíveis. Entretanto, sua
utilização mais importante é quando a reta corta um lado de
um triângulo num ponto interno do lado; isto é, A , B e C não
são colineares e r corta AB num ponto entre A e B (Teorema
8). Mesmo que este seja o caso especial que é mais aplicado, temos que provar o teorema nos termos mais gerais nos quais é
enunciado.
Vamos acrescentar um novo termo a nossa geometria - ângulo.
Lembramos que, para os gregos, um ângulo era a inclinação relativa de duas retas concorrentes. Bem, trocamos um termo desconhecido por outro igualmente desconhecido. Um pouco mais
de pesquisa histórica nos revela que ângulo era ligado ao giro ao
redor do ponto de intersecção que teríamos de fazer com a “primeira” reta para fazê-la coincidir com a “segunda”.
Mesmo neste modelo explícito de rabiscos numa folha de papel,
temos um problema; em qual sentido devemos girar a reta, no
sentido horário ou no sentido anti-horário? A não ser que as retas
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sejam perpendiculares, estes giros serão diferentes. Temos que
confeccionar uma definição de ângulo dentro do sistema axiomático que contemple esta concepção de ângulo no modelo usual da
geometria plana, mas ao mesmo tempo evite confusões do tipo
mencionado acima. Daremos uma definição explícita de ângulo
em termos de semirretas e esclareceremos as dúvidas a respeito
de qual dos dois giros devemos contemplar, através de uma definição de interior de um ângulo.
Definição (Ângulo). Um ângulo consiste de semirretas distintas
e não opostas emanando do mesmo ponto. Esse ponto é chamado
de o vértice do ângulo e as semirretas são chamadas de os lados
do ângulo.
∠ABC representa um ângulo com vértice B
 O símbolo

e lados BA e BC .
Para pontos e retas, a expressão estar entre é um termo primitivo
cujo significado é determinado pelos axiomas. Neste momento
queremos identificar o interior de um ângulo e usar este conceito
para definir o que significa dizer que uma semirreta está entre
outras duas. Lembre-se de que nosso conceito de ângulo contempla somente os ângulos que medem entre 0 e  radianos, não
incluídos o 0 e o  . Mas, antes de proceder, devemos utilizar
(Prove!) um detalhe que é fundamental para o que segue.
Lema 5. Se ∠ABC é um ângulo, então os pontos A , B e C não são
colineares e, portanto, distintos.
Definição (Interior de ângulo). Dado um ângulo ∠ABC , dizemos
que o ponto D pertence ao interior do ângulo, ou é um ponto
 interior ao ângulo, se A e D estão
 no mesmo lado da reta BC e C
e D estão do mesmo lado de AB .
Assim, o interior de ∠ABC é a intersecção de dois semiplanos.
(Quais?)

Teorema 14. 
Seja ∠ABC um ângulo e D um ponto incidente à reta AC . O ponto D está no interior de ∠ABC se e
somente se D está entre A e C .
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Sabemos que não definimos ‘infinito’ nesta disciplina; quem disse que não
podemos integrar esta
disciplina com as outras
ou até com coisas que
você aprendeu sozinho?

Não pense que todos os pontos no interior de um ângulo pertencem a segmentos com seus pontos extremos nos lados do ângulo.
Este fato, tão graficamente óbvio, é falso em geometrias hiperbólicas. Outros axiomas serão introduzidos para garantir que,
naquela geometria que chamamos de “Euclidiana”, esse fato seja
verdadeiro. Mas, antes de falar de novos axiomas, devemos desenvolver mais resultados dos axiomas que temos. Somente como
observação, podemos dizer que nossa geometria, quando completa, terá uma infinidade de pontos - sabemos que temos pelo
menos três retas, e que pelos Axiomas 4 a 7 cada reta é infinita.
Se combinamos isto com o Axioma 1, vemos que temos uma infinidade de retas. É bom notar que nós nos livramos daqueles
modelos esquisitos das geometrias finitas.
Provaremos a seguir um teorema técnico que aparenta ser um
pouco enrolado, mas que será de grande utilidade no desenvolvimento dos nossos teoremas.

Teorema 15. Seja D um ponto interior do ângulo ∠ABC . As
seguintes afirmações são verdadeiras:

1) Cada ponto da semirreta BD , salvo o ponto B , é ponto interior do ângulo;

2) Se P é um ponto da semirreta oposta à semirreta
BD,

então P e A estão em lados
opostos de BC e P e C
estão em lados opostos de BA ;

3) Nenhum ponto da semirreta oposta à semirreta BD é
ponto interior do ângulo; e
4) Se E é um
ponto
diferente de B na semirreta oposta à

semirreta BC , então ∠DBE é um ângulo e A está no
seu interior.

Definição (“Estar entre”
para
semirretas).
A
semirreta
AB está




entre as semirretas AC e AD se AC e AD não são iguais, não
são opostas e B é ponto interior do ângulo ∠CAD .
Esta definição está bem formulada ou não? Que tipo
de problema poderia surgir? Um problema é que a semirreta AC pode ter
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muitos nomes diferentes. Basta escolher
ponto
E da semirre um

ta diferente de A que as semirretas AC e AE serão iguais. Esta
alteração de nome muda algo na definição? Outro problema é a
existência ou não do ângulo ∠CAD .
  
Teorema 16 (Teorema do Travessão).
Sejam AB , AC e AD


semirretas tais que AB está entre AC e AD . Então, a se
mirreta AB intercepta o segmento CD (lembre-se de que
semirreta e segmento são conjuntos e intersecção de conjuntos é definida).

Neste momento, começamos o estudo de triângulos, a peça fundamental da geometria euclidiana plana. O que é um triângulo?
Agora, entramos no conflito entre aqueles que têm a visão clássica
dos objetos geométricos como lugares geométricos visíveis ao serem observados e aqueles que seguem as linhas mais modernas e
abstratas. Optaremos por um caminho intermediário. Evitaremos
falar em lugares geométricos por serem ligados não à geometria,
mas a um modelo específico da geometria; mais ainda, lugar geométrico é um termo extremamente difícil de definir. Por outro
lado, a maioria de nós gostaria de poder ver os nossos triângulos. Admitimos certa redundância nas definições, mas, no modelo
usual da geometria euclidiana, elas produzirão definições mais
sólidas que lugar geométrico.

4.3 O Triângulo
Definição (Triângulo). Um conjunto T é um triângulo se e somente se existem pontos não colineares A , B e C tais que T é a
união dos segmentos AB , AC e BC . Neste caso, diremos que A ,
B e C são vértices de T e que AB , AC e BC são lados de T .
Devemos notar certos detalhes.
escrevemos ∠ABC , ga Quando

rantimos que as semirretas BA e BC são distintas e não opostas. Assim, se temos pontos A , B e C , antes de poder
 escrever
 o
símbolo ∠ABC , devemos observar se as semirretas BA e BC são
distintas e não opostas. A mesma coisa acontece com triângulos.
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Ao ver o símbolo ∆ABC , sabemos que A , B e C representam pontos não colineares; igualmente, se temos pontos A , B e C , temos
que observar que não são colineares antes de poder usá-los para
formar um triângulo ou escrever o símbolo ∆ABC .
Como é que os lados de um triângulo se ligam um ao outro? Suponha que T é um triângulo e que s1 e s2 são lados de T . Afirmamos, então, que estes lados têm um único ponto em comum e
que esse ponto é um vértice. Supondo que A , B e C são os vértices de T e, ainda, que A e B são os extremos de s1 , então s2 ou é
AC ou é BC . No primeiro caso, A é o único ponto em comum; e,
no segundo, B (lembre-se de que A , B e C não são colineares).
Se T é um triângulo com vértices A , B e C , podemos denotar T
por ∆ABC . Perguntamos: quantos conjuntos de vértices têm um
triângulo? Você quer dizer um só, mas tem certeza? A definição
diz que existe uma coleção de vértices, mas, aparentemente, nada
diz para proibir outra coleção de vértices.
Se os triângulos ∆ABC e ∆DEF são iguais, então seus conjuntos de vértices { A, B, C} e {D, E , F } são iguais?
Esta pequena confusão pode ser resolvida rapidamente, mas na
sua solução encontramos uma técnica frequentemente usada
para evitar demonstrações longas, confusas e repetitivas. Vamos
aproveitar esta questão para exemplificar a técnica.
Inicialmente alteremos o enunciado usando uma linguagem diferente.
Se V1 e V2 são conjuntos de vértices do mesmo triângulo T ,
então V1 e V2 são iguais.
A única diferença entre as duas versões é que, na segunda, não
damos nomes aos vértices e simplesmente os agrupamos em dois
conjuntos de três pontos não colineares. Devemos lembrar que há
uma correlação entre os dois conjuntos de vértices; eles definem
o mesmo triângulo T . Ou seja, a união dos três segmentos determinados pelos três pontos de um conjunto é igual à união dos
segmentos determinados pelo segundo conjunto.
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Qual enunciado é melhor? À primeira vista, a segunda versão
aparenta ser mais abstrata e difícil de entender. Mas, há uma
grande vantagem a ser ganha na demonstração. Vamos demonstrar por contradição a afirmação acima.
Suponha que V1 e V2 não são iguais. Como cada coleção de vértices tem três elementos, há um ponto em V2 que não é elemento
de V1 ; chame esse ponto por D . Considerando que V1 e V2 determinam o mesmo triângulo, D pertence a um dos segmentos determinados pelos pontos de V1 ; denotaremos esse segmento por
s1 . Se todos os pontos de V2 pertencessem a s1 , então eles seriam
colineares, o que não são. Portanto, há um ponto de V2 , que denotaremos por E , que não pertence a s1 . Como E é um ponto do
triângulo, ele pertence a outro lado determinado por V1 . Denotaremos esse lado por s2 . Há um único vértice em V1 que é comum
a s1 e s2 . Esse vértice será denotado por B e o outro vértice que
determina s1 será denotado por A . Assim, D está entre A e B e
s2 é BC , em que C é um vértice em V1 . Também, notamos que D
não pode ser C porque, se fosse C , estaria no segmento AB .
Sejam G e H pontos distintos entre D e E . Ambos os pontos
pertencem 
ao segmento DE , que faz parte de T e, também, da
semirreta DE . Essa semirreta contém um único ponto de s1 , o
ponto D , e um único ponto de s2 , o ponto E . Portanto, 
ambos
G
e H pertencem ao terceiro lado AC . Temos, então, que
AC e DE
são iguais. Isto comprova que D é incidente à reta AC ,
o que é
impossível ( A é o único ponto de AB que é incidente a AC e D
está entre A e B - diferente de A ). Chegamos à conclusão de que
V1 e V2 são iguais.
Ao examinar esta demonstração, notamos que prossegue, sem
rodeios ou casos, até a sua conclusão, mas não ficamos muito
contentes. Na demonstração, gastamos muito tempo arrumando
nomes de fantasia para nossos pontos e segmentos. Parece mais
uma coisa de advogado. A partida da primeira parte aciona a partida da segunda parte devido aos danos provocados no veículo
V1 da partida da primeira parte pelos... Este tipo de argumentação é raramente usado na matemática e é considerado confuso
pela maioria dos leitores. Assim, a tentativa de deixar os pontos e
segmentos incógnitos até o último momento acarreta vantagens e
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desvantagens. Consideremos uma demonstração em que damos
nomes a todos os pontos e, consequentemente, aos segmentos, antes de começar a demonstração.
Se os triângulos ∆ABC e ∆DEF são iguais, então seus conjuntos
de vértices { A, B, C} e {D, E , F } são iguais.
Suponha que { A, B, C} e {D, E , F } não são iguais. Então, existe um
vértice em {D, E , F } que não é elemento de { A, B, C} . Assim, temos três casos: D não é elemento de { A, B, C} ; E não é elemento
de { A, B, C} ; e F não é elemento de { A, B, C} .
i) Consideremos o primeiro caso em que D não é elemento de
{ A, B, C} . Como D pertence ao triângulo, D é elemento de
um dos segmentos: AB , BC ou AC ;
ii) Consideremos o primeiro dos três novos casos acima, em
que D é elemento de AB . Sabendo que D não é elemento
de { A, B, C} , concluímos que D está entre A e B . Como
os pontos D , E , F não são colineares, não é possível que
todos pertençam ao segmento AB . Assim, ou E ou F está
fora de AB ;
iii) Consideremos o primeiro dos dois casos mencionados acima, em que E está fora de AB . Mesmo que E esteja fora
de AB , ele permanece no triângulo. Portanto, ele pertence a
um dos segmentos: AC ou BC ;
iv) Consideremos o primeiro de dois casos em que E pertence
ao segmento BC . Neste
momento
temos que o ponto D é

elemento 
da semirreta BA diferente de B e que E é elemento de BC diferente de B . Portanto, DE é um travessão
do ângulo ∠ABC . Sejam G e H pontos distintos entre D
e E . Assim, G e H são pontos interiores do ângulo ∠ABC
e nem G , nem H pertencem às duas semirretas que compõem o ângulo. Por consequência, ambos os pontos G e H
estão impedidos de pertencer a qualquer um dos segmentos
AB ou BC . Mas, como G e H são elementos do triângulo
(pertencem a DE ), eles devem pertencer ao segmento
AC .
Por
 terem dois pontos distintos em comum, as retas AC e
DE são iguais. Assim,
D é um
 ponto diferente de A e comum a retas distintas AC e AB , o que é absurdo.
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Não pense que estamos terminados! Optamos por uma demonstração por contradição e achamos uma contradição, mas, com
efeito, extremamente limitada. Essa contradição está fundamentada em estarmos no primeiro de dois casos (Opa! Teremos dois
argumentos) dentro do primeiro de dois casos (Opa! Outra leva
de dois argumentos em cima dos que já temos, dando um total
de quatro) dentro do primeiro de três casos (Opa! Teremos que
fazer tudo aquilo três vezes, dando um total de doze contradições) dentro do primeiro de três casos (Opa! Três vezes os doze
dá trinta e seis).
A linguagem deste fragmento de demonstração é bem mais compreensível que aquela usada na primeira demonstração, mas haja
paciência para repetir a demonstração trinta e seis vezes.
Aparentemente, temos que escolher entre a simplicidade e a brevidade das demonstrações. Matemáticos, felizmente, são preguiçosos demais para querer trabalhar com demonstrações absurdamente longas e frequentemente espertos o suficiente para
achar outras demonstrações mais curtas e simples, mas ainda
logicamente corretas. Vamos ver o que podemos fazer com esta
demonstração para encurtá-la um pouco.
Olhamos inicialmente para a primeira bifurcação i) na demonstração. Dissemos que pelo menos um dos pontos D , E e F não
podia ser elemento de { A, B, C} e decidimos considerar o caso em
que era D . Inicialmente examinamos cuidadosamente a argumentação e concluímos que nenhuma propriedade especial deste
ponto D foi utilizada, a não ser que era um dos elementos do
conjunto {D, E , F } . Portanto, ao argumentar o segundo caso de i),
teremos outros doze subargumentos com sua lógica idêntica à lógica do subargumento para o caso D . Por exemplo, consideremos
a situação em iii) quando sabemos que E é elemento de AB .
Os pontos D , E e F continuam sendo não colineares, mesmo
que E seja o nosso preferido. Portanto, ainda haverá um destes
três que está fora do segmento AB ; ou D ou F está fora de AB .
Notamos que as letras mudaram, mas que a lógica ficou como era
no caso inicial. Vimos que temos no nosso plano de demonstração
uma demonstração e mais trinta e cinco cópias que se destacam
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uma da outra somente pela permutação dos nomes dos vértices
dentro de cada conjunto.
O que devemos fazer? Uma demonstração pode assumir estas linhas.
Suponha que { A, B, C} e {D, E , F } não são iguais. Então, existe um vértice em {D, E , F } que não é elemento de { A, B, C} .
Sem perda de generalidade, diremos que D não é elemento
de { A, B, C} .
1) Como D pertence ao triângulo, D é elemento de um dos
segmentos: AB , BC ou AC . Novamente, sem perda de generalidade, diremos que D é elemento de AB ;		
2) Sabendo que D não é elemento de { A, B, C} , concluímos que
D está entre A e B . Como os pontos D , E e F não são
colineares, não é possível que todos pertençam ao segmento
AB , quer dizer, ou E ou F está fora de AB . Mais uma vez,
não perdemos generalidade se assumimos que E está fora
de AB ;
3) Mesmo que E esteja fora de AB , ele é elemento do triângulo. Isto nos garante que ele pertence a um dos segmentos:
AC ou BC . Trocando os nomes dos pontos A e B , se necessário for, podemos supor que D pertence ao segmento BC ;
4) Nestemomento
temos que o ponto D é elemento

 da semirreta BA diferente de B e que E é elemento de BC diferente
de B ( E não pertence ao segmento AB !). Portanto, DE é um
travessão do ângulo ∠ABC . Sejam G e H pontos distintos
entre D e E . Pelo Teorema 14, os dois pontos G e H são
pontos interiores do ângulo ∠ABC . Como pontos interiores
de um ângulo, não podem pertencer às duas semirretas que o
compõem. Assim, ambos os pontos G e H estão impedidos
de pertencer a qualquer um dos segmentos AB ou BC . Mas,
como G e H são elementos do triângulo (pertencem a DE ),
eles são obrigados a
pertencer
 ao segmento AC . Isto nos garante que as retas AC e AB são iguais porque têm os dois
pontos G e H em comum. Assim,
é um ponto diferente
 D 
de A e comum a retas distintas AC e AB, o que contradiz o
Teorema 1. Concluímos que { A, B, C} e {D, E , F } são iguais.
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Ao fazer a afirmação assinalada por (1), combinamos que não
usaremos qualquer propriedade de um dos pontos D , E ou F
não compartilhada por todos ou outros.
Mantivemos nossa palavra durante a demonstração?
Acreditamos que sim, e desta maneira eliminamos dois terços dos
casos. Em (2) fizemos a mesma coisa com o segmento AB em relação aos segmentos AC ou BC ; a única propriedade usada é a de
ser um lado do triângulo e esta é compartilhada com os outros dois
segmentos. Com esta observação, eliminamos dois terços dos casos
ainda pendentes. Na linha (3), estamos na mesma situação como
em (1). Não atribuímos qualquer propriedade especial a E ou F
até este momento — salvo que são diferentes de D —, nem pretendemos usar qualquer propriedade não compartilhada pelos dois.
Para justificar a linha (4), teremos de argumentar diferentemente
do que fizemos antes. Notamos que o ponto D está num intervalo AB . Assim, A e B constituem os dois pontos extremos ou
terminais do segmento, só que não sabemos qual ponto está em
qual extremo. Suponha que decidimos fazer uma brincadeira e
intercambiar os nomes dados aos pontos A e B ; quem era chamado por A passa a ser chamado por B e vice-versa.
Mudamos a essência da situação?
Afirmamos que não. Ora, a troca dos nomes não afeta o conjunto
de vértices e, como AB = BA , aquele segmento permanece inalterado. O que era AC passa a ser chamado por BC e o que era chamado por BC agora usa AC . Os dois segmentos permanecem,
mas com seus nomes trocados na maneira óbvia. Mais importante
de tudo, o triângulo, que é a união dos segmentos está inalterado.
Também, notamos que a única propriedade atribuída a A ou B
é de ser ponto extremo de um lado de T que contém D , e ambos
os pontos gozam desta propriedade. Como são as propriedades
dos objetos e não seus nomes que controlam seu comportamento,
qual diferença fará se trocamos só nomes?
Todo cuidado é pouco quando usar esta metodologia para evitar
repetir casos essencialmente idênticos.
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Se você usar esta técnica, o dever é seu de verificar que os casos
são verdadeiramente idênticos.
Se você errar, sua demonstração poderá cair em chamas e você
será levado a repetir uma frase do ás da Grande Guerra, Snoopy: Curse you, Red Baron! (Puna-se, Barão Vermelho!)
Este tipo de demonstração é válido? É aceitável para usar em sala
de aula? Pode ser usado em textos científicos? O objetivo é ajudar
o aluno a entender a informação que está sendo passada para ele.
O detalhamento do argumento deve ser o suficiente para permitir sua compreensão, mas não ao ponto de criar aborrecimento
com detalhes.
Na sala de aula é dever do professor avaliar a eficácia da sua
apresentação e fazer os ajustes adequados. A experiência mostra
que nada desestimula mais o processo de aprendizagem quanto
o tédio.

no = em + o
“o” é artigo definido, o que
indica um só, específico,
enquanto “um” é artigo
indefinido, indica um entre
vários possíveis.

Uma vez estabelecido que o triângulo tenha somente três vértices
e que estes determinam os lados, chegamos à conclusão de que
seria suficiente olhar somente para os vértices. Apesar do fato de
que muitos livros modernos adotam este ponto de vista, três pontinhos marcados no papel não nos parecem ser um triângulo de
verdade. Também, sabemos que podemos falar no conjunto de
vértices de um triângulo em vez de um conjunto de vértices. Agora que decidimos o que é um triângulo, podemos decidir o que é
seu interior e exterior.
Definição (Ponto interior de um triângulo). Seja T = ∆ABC um
triângulo e D um ponto que não pertence a T . Diremos que D é
um ponto interior de T se é um ponto interior dos três ângulos de
T . Se D não é um ponto interior de T , então é um ponto externo a
T (isto vale somente para pontos fora de T , como esse ponto D). O
interior de T é o conjunto formado pelos pontos interiores de T e o
exterior de T é o conjunto formado pelos pontos externos a T .
Antes de você tentar demonstrar o Teorema 17, vamos apresentar
um lema que poderá usar nesta demonstração. Notamos que, com
o Teorema 10, os pontos estão espalhados nas retas como desejamos para os rabiscos no papel. Vários teoremas tentaram adestrar
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nossas retas, mas com sucesso limitado. O Teorema 17 é um passo
grande nesta direção, mas há mais problemas à frente ainda. Pelo
menos temos retas razoavelmente bem comportadas.
Lema 6. Seja ∆ABC um triângulo e r uma reta que corta AB
num ponto D entre A e B . Se r corta um dos outros lados de
∆ABC no ponto E diferente de B , então todos os pontos de DE ,
salvo D e E , são pontos interiores do triângulo.

Teorema 17. Se uma semirreta s emanando de um ponto
externo do triângulo ∆ABC intercepta o lado AB num ponto entre A e B , então s intercepta um dos outros lados do
triângulo. Se, por outro lado, s é uma semirreta emanando
de um ponto interno de ∆ABC , então ela intercepta pelo
menos um dos lados e, se não passa por um vértice, ela intercepta somente um lado.

Exercícios
1) Prove a seguinte variante do Axioma 5:
“Se B e D são pontos distintos, então existem pontos A , C
e E tais que B está entre A e D , C está entre B e D , e
D está entre B e E .”
(De fato, esses pontos são aqueles do Axioma 5 e são cinco
pontos distintos.)
Nesta variante, fica bem claro que, dados dois pontos numa
reta, há um ponto antes deles, outro entre eles e, ainda, outro depois deles, um fato claro para qualquer um que desenha retas no papel. A versão original é uma analogia ao
Axioma 2. Diz que há tantos segmentos numa reta, que podemos separar pares de pontos em segmentos diferentes.
Esta propriedade (chamada de Hausdorff) de separação por
segmentos nas retas é muito usada em Cálculo e Análise.
Resposta: Pelo Teorema 4 existe uma reta s , distinta de r , com
B incidente à s . Como B está entre A e C , temos que A e C

Félix Hausdorff, físico
germânico nascido em
Breslau em 1868, hoje
Wroclaw, na Polônia,
desenvolveu a teoria dos
espaços métricos (1914).
Faleceu em 1942.
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estão
 em lados opostos em relação a s. Temos que C pertence a
BD e B é distinto de C , com B na origem. Pelo lema 3, C e D
estão do mesmo lado com relação a s, assim pelo Teorema 8, A e
D estão em lados opostos de s . Desta forma, pela definição de lados opostos existe um ponto entre A e D . Pelo Teorema 1, r e s
contêm um único ponto em comum, e esse ponto é B . Portanto,
B está entre A e D .
2) Seja r uma reta e A e B dois pontos distintos incidentes a r.
a) Desenvolva uma definição do que significa dizer que,
se P e Q são pontos distintos
incidentes a r , então “ P

está à esquerda de Q ” ( QP aponta para
 a esquerda) de
modo que, A esteja à esquerda de B ( BA aponta para a
esquerda);
Com esta definição, mostre que:
Dica: Tente traduzir “à esquerda de” por alguma afirmação sobre semirretas.

b) Estar à esquerda de é transitiva — se P , Q e R são pontos de r e P está à esquerda de Q e Q está à esquerda de
R , então P está à esquerda de R ;
c) Estar à esquerda de é antissimétrica — se P e Q são
pontos de r e P está à esquerda de Q , então Q não está à
esquerda de P ; nenhum ponto de r está à esquerda dele
mesmo;

d) Se P e Q são pontos de r
e PQ aponta para a esquerda,
então todos os pontos de PQ , menos P , estão à esquerda
de P ;
e) Se Q está entre P e R , então Q está à esquerda de R se
e somente se P está à esquerda de R ;
f) Defina à direita de e aponta para a direita na maneira
óbvia, e desenvolva propriedades semelhantes;
g) Se P e Q são pontos distintos, ou P está à esquerda ou à
direita de Q .
3) Tente demonstrar o Axioma 7 usando os seis primeiros
axiomas (e os sete primeiros teoremas). Prove então que o
Axioma 7 não pode ser provado, ou seja, ele é independente
dos outros seis.
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Resposta: Para provar que uma afirmação não é um teorema, basta apresentar um contraexemplo (ou seja, um modelo em que a
afirmação em questão seja falsa). Um contraexemplo é o apresentado no texto após a definição de semiplano.
4) Seja T = ∆ABC um triângulo qualquer e D um ponto. Prove:
a) D é um ponto interno de T se e somente se é ponto interno de dois ângulos de T ;
b) O interior de T é a intersecção dos três semiplanos dados
a seguir; para cada vértice considere o semiplano delimitado pela reta determinada pelos outros dois vértices e
que contém o 
vértice
dado — neste caso, o semiplano de
limitado
 por BC que contém A , o semiplano delimitado

por AC que contém B e o semiplano delimitado por AB
que contém C .
c) O exterior de T é a união dos três semiplanos opostos
àqueles dados
 em (b) — neste caso o semiplano delimitado
por BC que não contém A , o semiplano delimitado
por
 AC que não contém A e o semiplano delimitado por
AB que não contém C .
5) Construa a demonstração detalhada dos Teoremas 7 ao 17
apresentados.

Dicas para provar os teoremas e roteiros
Teorema 7. Revise as operações com conjuntos (união, igual etc.).
A demonstração dá trabalho, mas não há mistérios.
Lema 3. Hipótese: Seja r uma reta, A um ponto incidente a r e
B um ponto não incidente a r .
Tese: Os pontos da segmento AB, com exceção de A ,
estão do mesmo lado de B com relação à reta r .
Roteiro de uma demonstração:
1) Reta r e pontos A incidente a r e B não incidente a r ;

2) P um ponto qualquer da semirreta AB e distinto de A ;
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3) Se P pertence a AB , então lema 3, cqd;
4) B está entre A e P (temos que P é distinto de A e B );
5) Mostrar que P e B estão do mesmo lado de r ;
6) Seja Q um ponto qualquer de PB ;
7) Lema 1: A , B , Q e P incidem a uma mesma reta. Seja s
essa reta;
8) s e r são distintas, pois B incide a s e não a r ;
9) A é o único ponto incidente a s e r ;
10) Q não é A , pois Q está entre B e P e B está entre A e P ;
11) Logo, Q não incide a r ;
12) BP não possui ponto incidente a r , P e B estão do mesmo
lado de r ;
13) Todos os pontos da semirreta AB e B estão do mesmo lado
de r .
Teorema 9. Comece com a reta r e chegue à figura abaixo. Identifique os semiplanos (comprove tudo!) e em seguida argumente por
que estes são os únicos. Observe bem a Figura 4.3, porque ela tem
toda a informação necessária.
r
A

B

C

Figura 4.3

Teorema 10. Como teremos um monte de relações de “estar entre”,
a primeira coisa é provar que os pontos são colineares. Ao confeccionar um desenho da situação, quase todos desenharão uma
reta horizontal com A, B, C e D em ordem da esquerda para direita (por que não da direita para esquerda ou uma reta vertical?).
Seu objetivo é provar que o desenho é correto. Como o teorema
tem duas afirmações na tese, escolhemos uma para demonstrar,
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geralmente a primeira, para provar a segunda logo em seguida.
Geralmente! Mas, neste caso, este plano entrará pelo cano. Acontece que as hipóteses têm mais informação na segunda do que
na primeira. Depois de apanhar um pouco tentando provar a
primeira, tente a segunda. Como “estar entre” está muito ligado
com o Axioma 7, considere o desenho a seguir. A comprovação
da informação visual é direta. Para provar a primeira, passe uma
outra reta por B e use a parte dois na demonstração da parte um.
Finalmente! Pontos nas retas são alinhados como devem ser.

A

B

C

D

Figura 4.4

Teorema 12.2. Hipótese: A , B e C são pontos tais que B está en		
tre A e C .
		
Tese: B é o único ponto comum aos segmentos AB
		
e BC .
Roteiro de uma demonstração (por contradição):
1) Supor P pertencente a AB e BC distinto de B ;
2) Seja r uma reta à qual incidem A , B , C e P , e s uma reta
distinta de r à qual B incide;
3) Como P pertence ao segmento AB , lema 3, P e A estão do
mesmo lado de s ;
4) Como P pertence ao segmento BC , lema 3, P e C estão do
mesmo lado;
5) Axioma 7 (1), A e C estão do mesmo lado;
6) Contradição com a hipótese, B está entre A e C , A e C
estão de lados contrários;
7) A linha 1 é falsa;
8) Se queremos que P pertença a AB e BC , então necessariamente P = B .
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Teorema 13. Inicialmente, cuide dos casos degenerados em que a
reta passa por A (e B ). Feito isto, pode supor que A e B estão em
semiplanos distintos delimitados pela reta. Onde está C ?
Teorema 15 (4). Hipótese: Seja D um ponto interior do ângulo ∠ABC .
		
Seja, também, E um ponto distinto de B eperten
		
cente à semirreta que é oposta à semirreta BC .
Tese: ∠DBE é um ângulo e A está no seu interior.
Roteiro de uma demonstração:
1ª parte: provar que D , B e E não são colineares.


1) E incide à reta BC . D não incide à reta BC . Cqd.
2ª parte: provar que A está no interior do ângulo ∠DBE ;


Provar que: (a) A e D estão do mesmo 
lado
da
reta
BE , e

(b) A e E estão do mesmo lado da reta BD .


2) (a) E está na semirreta oposta de BC , logo E incide à reta BC ;


3) reta BC é igual à reta BE ;
4) D é um ponto interiordo
 ângulo ∠ABC , logo A e D estão do
mesmo lado da reta BC ;

5) D e A estão do mesmo lado da reta BE ;

6) (b) Por absurdo
supomos um ponto X entre E e A , tal que X
incida à reta BD ;

7) Teorema 11: X pertence à semirreta BD ou à sua semirreta
oposta;

8) (b1) Se X pertence a semirreta BD , então, teorema 15 1), X é
ponto interior do ângulo ∠ABC ;

9) X e E estão mesmo lado da reta AB (lema 3);

10) E e C estão em lados opostos da reta AB ;

11) X e C estão em lados opostos da reta AB ;
12) X não é ponto interior do ângulo ∠ABC ;

13) (b2) X está na semirreta oposta de BD ;

14) X e D estão em lados opostos da reta BC ;
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15) Xe A estão do mesmo lado da reta BC , pois E incide à reta
BC , 
e X pertence ao segmento EA com A não incidente à
reta BC ;

16) Teorema 8: A e D estão em lados opostos da reta BC ;
17) D é ponto interior do ângulo ∠ABC ;
18) Contradição;


19) X também não pertence à semirreta oposta a BD ;

20) X não incide à reta BD ;

21) E e A estão do mesmo lado da reta BD ;
22) de (a) e (b) tem-se que A é ponto interior do ângulo ∠DBE .
Teorema 16 (Travessão). Considere a Figura 4.5 a seguir. Aplique o Teorema 15 para concluir que C é ponto interior
 de ∠EAB .
Comprove que E e D estão em lados opostos de AB . O que 
pode

tirar disto? Lembre-se de que o teorema fala da semirreta AB e
não da reta.
D
A

B
C

E
Figura 4.5

Lema 6. DE é um travessão de ∠B e os pontos entre D e E são
pontos internos de ∠B . E não pode ser B , mas pode ser C ; se é,
cqd. Assim, supomos que E está entre B e C . Prove que, mesmo
assim, todos os pontos entre D e E são pontos internos de ∠C .
Teorema 17. Começamos com
D por fora do triângulo. Elimine
 os
casos degenerados em que DE passa por A ou por B (DE
= AB ).
Use o Teorema 13 (Teorema de Pasch) para dizer que DE corta
BC em F . Qual é a relação entre D , E e F ?

Para tornar os escritos
matemáticos mais claros é
necessário indicar quando
uma demonstração está
terminada, ou quando
parte do objetivo dela
foi alcançado, para isto
usa-se abreviações como
cqd (como queríamos
demonstrar) ou qed (que
encerra a demonstração) ou
mesmo um quadradinho ( ■ )
no canto direito.
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Se D está no interior do triângulo, justificamos a informação visual

da Figura 4.6 abaixo, em que a semirreta s é denotada
por
DF .

Quem são E e G? O que podemos dizer da semirreta GF ?
A

F

D
G
B

C
E
Figura 4.6

Resumo
Neste capítulo você analisou e utilizou os Axiomas de 4 a 7 de Hilbert, o segundo grupo, chamado de axiomas de ordem. Eles falam
sobre a posição dos pontos sobre retas. Viu as definições precisas
de semirreta, semiplano, ângulo e triângulo, assim como diversos
teoremas relacionados com esses elementos básicos da geometria
plana, mas agora sob a ótica do método axiomático. Deu muito mais
trabalho chegar até aqui, mas, esperamos, valeu a pena. Com a experiência ganha no Capítulo 3 agora você já deve ter desenvolvido
um pouco sua habilidade nas demonstrações, aos poucos as maneiras de demonstrar vão ficando mais familiares.

Capítulo 5
Congruência

Capítulo 5
Congruência
Neste capítulo você irá estudar o grupo de axiomas de
congruência, usar as definições de comparação de segmentos, ângulos retos, ângulos opostos pelo vértice e o
suplementar de um ângulo para provar os Teoremas de
18 a 30. Também deverá entender a definição de triângulos semelhantes que usa a associação de vértices.
O leitor pode, até este instante, reclamar que a nossa geometria
é demasiado técnica, confusa e não tem resultados interessantes,
ou de ficar engasgado quando tenta usá-la para provar fatos óbvios. Infelizmente temos que concordar, mas oferecemos nossas
desculpas na forma de uma fábula.
Era uma vez dois homens, um homem tolo e apressado e um homem sábio e paciente. Os dois decidiram construir casas. O homem
tolo começou a construir a sua casa nas dunas à margem do rio; era
só nivelar a areia um pouco e começar a erguer as paredes diretamente na areia. O homem sábio escolheu uma área de terra firme e
alta e começou a cavar para construir as fundações da sua casa. O
tempo passou e a casa do tolo ficava cada dia maior e mais bonita,
enquanto a casa do sábio não saía dos buracos no chão. Não demorou a que o homem tolo começasse a zombar do homem sábio. De
repente, chegou um dia especial para os dois homens. O homem
tolo convidou todos os seus amigos para uma festa de inauguração
da sua nova casa, já terminada e mobiliada. O homem sábio convidou todos os seus amigos para uma festa para consagrar as sólidas
fundações e piso da sua casa, que ele mal tinha acabado de construir. Naquela noite deu uma forte tempestade com chuvas torrenciais e ventos fortes; como resultado o rio transbordou destruindo
a casa do homem tolo. Devido à dedicação e cuidado com as quais
o homem sábio tinha construído os alicerces da sua casa, eles eram
tão fortes e resistentes que não sofreram dano algum.

Esta versão modificada da fábula original retrata bem a nossa situação. Poderíamos ter partido para os teoremas interessantes já
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de cara, mas não teríamos como sustentar suas demonstrações
se questionados seriamente. Optamos pelo outro caminho, temos
nossos “alicerces” de incidência e entreposicionamento de pontos
bem construídos e estamos prontos, finalmente, para enfrentar o
que todo mundo identifica como a geometria euclidiana: congruências e semelhanças de triângulos.
O uso mais comum da palavra congruente na geometria moderna
é para significar que dois triângulos têm o mesmo tamanho e forma. Entretanto, usamos essa palavra também quando queremos
dizer que dois segmentos têm o mesmo comprimento, que dois ângulos têm a mesma abertura ou para dizer, em geral, que dois objetos geométricos do mesmo tipo são idênticos. Deste modo teremos
muita dificuldade em formular uma definição que incluirá todos
os casos em que, eventualmente, usamos a palavra congruente.
Mesmo assim, não devemos nos desesperar, porque há uma maneira de olhar para dois casos especiais, segmento e ângulo, e usar
estas definições para estender a definição aos outros casos.
Lembre-se, também, que nossa definição de “congruente” não
será uma definição propriamente dita. Estamos desenvolvendo
um sistema de axiomas em que “congruente” é um dos termos
primitivos; temos que formular axiomas para dizer como esse
termo primitivo se comporta com respeito aos outros termos primitivos. Uma definição específica faz parte de um modelo específico do sistema, mas não faz parte do sistema.
Vamos voltar a ver um pouco da história. Há pouco falamos do
conceito de congruência na geometria moderna. Surpresa das
surpresas! A palavra congruente não aparece em lugar algum nos
Elementos de Euclides. Na Proposição 6 do Livro 1, ele diz:
Se, num triângulo, dois ângulos são iguais um ao outro, então
os lados opostos aos ângulos iguais serão iguais um ao outro.
Para a maioria dos matemáticos modernos, esta frase é completamente ininteligível. É claro que eles entendem o que deveria
ser dito, mas o que está escrito seria rejeitado em qualquer prova.
Ora, duas coisas são ditas serem distintas, mas iguais. Diferente
mas igual? Ângulos são iguais se têm o mesmo vértice e lados;

Ininteligível
Que não pode ser entendido.
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assim, dois ângulos de 30° com vértices distintos não são iguais.
Por outro lado, o que importa num ângulo é a sua abertura e as
duas aberturas são do mesmo tamanho (iguais).
Atualmente usamos a palavra congruente para expressar esta
ideia de coisas que são funcionalmente idênticas e reservamos a
palavra igual para igualdade no sentido mais restritivo.
Entretanto, recomendamos que você não tente convencer um
carpinteiro de que aqueles pregos que ele tirou do mesmo saco
são todos do mesmo comprimento, bitola, material e têm o mesmo tipo de cabeça; não são iguais mas, de fato, congruentes;
lembre-se de que ele tem um martelo na mão.
Partimos inicialmente para axiomas que disciplinam o uso do termo “congruente” entre segmentos. Nossa ideia intuitiva de segmentos sendo iguais ou congruentes é a de que eles têm o mesmo
comprimento. Vimos na segunda lista de exercícios que deve ser
possível transferir um segmento de um lugar para qualquer outro, sem alterar seu comprimento. Aliás, isto é um dos axiomas do
próprio Euclides.

Axioma 8. Se A e B são dois pontos distintos, C é um ponto e s é uma semirreta emanando de C , então existe um
único ponto D , pertencente a s tal que o segmento AB é
congruente ao segmento CD .

Nossa experiência nos convence de que podemos transferir segmentos, ou pelo menos segmentos curtos. Mas ela nos ensinou
algo mais. Estamos cientes de que, se dez alunos fossem à quadra e tentassem transferir o mesmo segmento para a semirreta,
teríamos dez pontos finais diferentes, mas todos eles bem juntos.
Sabemos que esta pequena variação é causada por falhas humanas no processo mecânico da transferência e que se pudéssemos
fazer transferências perfeitas, todos os pontos finais iriam cair no
mesmo lugar. A exigência da unicidade do ponto D nada mais é
que a oficialização desta experiência. Avisamos aos alunos que
não se deve dar tanto valor à existência do ponto chamado D e
esquecer da sua unicidade.
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Considerando que congruente está sendo usado para explicitar
a ideia intuitiva de igualdade, é natural acreditar que, se CD é
igual a AB e EF é igual a AB , então CD é igual a EF . É mais
óbvio ainda que qualquer coisa seja igual a ela mesma.

Axioma 9. Se AB , CD e EF são segmentos tais que AB é
congruente a CD e AB é congruente a EF , então CD é congruente a EF . Um segmento é congruente a ele mesmo.

Estas relações entre segmentos não são explicitadas nos cinco postulados de Euclides, mas ele as incluiu numa lista de propriedades
adicionais a que chamou de Noções Comuns. A primeira parte
deste Axioma 9 é a primeira dessas noções comuns. A segunda
parte não aparece em lugar algum. Como Euclides usou “igual” no
lugar de congruente, não podemos esperar que ele desperdiçasse
tempo e papel escrevendo o óbvio: que uma coisa é ela mesma.
Como congruente é uma palavra nova cujo uso será disciplinado
pelos axiomas, temos que incluir uma exigência de reflexibilidade.
Note que a relação de ser congruente não é declarada ser transitiva e simétrica. Entretanto, podemos provar que é transitiva e
simétrica.
Lema 7. Se AB é congruente a CD, então CD é congruente a AB .
Demonstração: Pela hipótese AB é congruente a CD . Pelo Axioma 9, AB é congruente a AB (a segunda parte do axioma). Portanto, AB é congruente a CD e AB é congruente a AB . Usamos este fato e a primeira parte do Axioma 9 para concluir que
CD é congruente a AB . Passamos a dizer simplesmente que AB
e CD são congruentes, já que a ordem não importa.
■
Lema 8. Se AB é congruente a CD e CD é congruente a EF ,
então AB é congruente a EF .
Demonstração: Suponha que AB é congruente a CD e CD é
congruente a EF. Temos que provar que AB é congruente a EF.
Usamos a simetria para dizer que CD é congruente a AB . Assim,
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CD é congruente a AB e CD é congruente a EF e aplicamos o
Axioma 9 outra vez para concluir que AB é congruente a EF .
■

Axioma 10. Se B está entre A e C , E está entre D e F , AB
é congruente a DE , e BC é congruente a EF, então AC e
DF são congruentes.

C

B
A
D

E

F

Figura 5.1

Este axioma nos permite “somar” segmentos congruentes (leia-se
números iguais) a outros segmentos congruentes e obter segmentos congruentes, e nada mais é que a frase se as partes são iguais,
os todos são iguais – a segunda noção comum de Euclides.
Da mesma forma que foram feitos estes axiomas sobre a congruência de segmentos, passamos a olhar para os ângulos. O Axioma 8 permite a transferência de segmentos, queremos um axioma
para poder transferir ângulos e um axioma como o nono para ter
o que chamamos de relação de equivalência – relação simétrica,
transitiva e reflexiva.
Se olharmos bem para o Axioma 7, veremos que tínhamos um
segmento para transferir (mas para onde?). Daí determinamos
um ponto (lado do segmento) para servir como base ou ponto
inicial e uma semirreta que determine a direção em que pretendemos estender o segmento.
Vamos revisar as técnicas de transferência de ângulos usadas na
resolução dos exercícios de Geometria I. Começamos com um ângulo ∠BAC . Marcamos um ponto V para servir como vértice
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e traçamos uma semirreta emanando de V e passando por A
como um dos lados do novo ângulo. Em seguida, traçamos um
arco de circunferência com centro em A e que corte os dois lados
do ângulo ∠BAC em P e Q , respectivamente. Em seguida, traçamos uma circunferência com este mesmo raio, mas com centro
em V , cortando a semirreta em R . Para transferir a abertura de
∠BAC , traçamos uma circunferência com centro em R e raio do
tamanho do segmento PQ . Ao traçar esta última circunferência,
notamos que ela interceptava a circunferência com centro em V
em dois pontos. Escolhamos qualquer um desses pontos de intersecção e o chamemos
de S . Assim, ∠RVS tem vértice em V , tem

a semirreta VR como um dos seus lados.
O problema com este processo é que não sabemos de antemão
qual dos dois pontos de intersecção das circunferências devemos
escolher. No caso da transferência de segmentos, este problema
não se manifesta; só tem uma direção para se locomover numa
semirreta partindo do seu ponto extremo. Se queremos
trans
ferência única, teremos que dizer em que lado de VR devemos
abrir o ângulo. Uma vez que estipulamos o lado da reta que nos
interessa, acreditamos que, se todos fizessem desenhos perfeitos, todos produziriam o mesmo ângulo. Ao levar em conta estas
experiências, formulamos o Axioma 11 como versão do Axioma
8 para ângulos. A formulação do Axioma 12 como parceiro do
Axioma 9 dispensa comentários maiores.

Axioma 11. Sejam ∠ABC um ângulo e DE uma semirre
ta emanando do ponto
D . Dado um lado da reta DE , há
uma única semirreta DF , naquele lado, tal que ∠ABC é
congruente a ∠FDE .
Axioma 12. Se o ∠A é congruente ao ∠B e o ∠A é congruente ao ∠C , então o ∠B é congruente ao ∠C . Cada ângulo é congruente a ele mesmo.

Como os Axiomas 8, 9 e os Axiomas 11, 12 são da mesma forma,
você pode provar que congruência de ângulos é uma relação de
equivalência e simplesmente falar que os dois ângulos são congruentes.
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Lema 9. Se ∠ABC é congruente ao ∠DEF , então ∠DEF é congruente ao ângulo ∠ABC . Se ∠ABC é congruente ao ângulo
∠DEF e ∠DEF é congruente ao ângulo ∠GHI , então o ângulo
∠ABC é congruente ao ângulo ∠GHI .
Podemos pensar em incluir um axioma para somar ângulos. Entretanto, é mais conveniente adotar outra tática: provaremos que
este fato é consequência dos axiomas formulados até agora. Deste
modo, se desejássemos provar que um sistema é uma geometria,
teríamos uma coisa a menos para verificar.
Entretanto, há um obstáculo grande para qualquer tentativa de
provar coisas sobre congruências.
Considere os Axiomas 8 e 10. Eles falam que é possível transladar um segmento e que a soma de segmentos é bem comportada. Em nenhum momento temos a indicação de como, dados
dois segmentos AB e CD , decidimos se são ou não congruentes.
A situação é a mesma para ângulos. Essa situação é geralmente
remediada através do uso de triângulos congruentes, um termo
que definimos a seguir.
Definição (Triângulos congruentes). Dois triângulos T1 e T2 são
congruentes se há uma associação dos vértices de T1 com os vértices de T2 de modo que:
1) Cada vértice de um triângulo está associado com um único
vértice do outro;
2) Os ângulos de vértices correspondentes são congruentes; e
3) Os segmentos delimitados por pares de vértices correspondentes são congruentes.
Esta definição nada mais é que uma formalização da ideia de que
se conhecemos os ângulos e os comprimentos dos lados do triângulo, conhecemos o triângulo.
Suponha que os triângulos ∆ABC e ∆DEF são congruentes. Sabemos que AB é congruente a DE ou que ∠A é congruente a ∠D ?
Não, não sabemos! Sabemos apenas que há uma correspondência
entre os vértices, mas não sabemos que é A com D , B com E e
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C com F . Para evitar explicitar a correspondência entre os vértices, cada vez que interpretamos a frase “o triângulo ∆ABC é congruente ao triângulo ∆DEF ”, usamos o símbolo ∆ABC ≅ ∆DEF ,
significa que os dois triângulos são congruentes de forma que a
correspondência de vértices coincide com a ordem da sua listagem, isto é, A com D , B com E e C com F .
Porém, observe que, se temos um ângulo ∠BAC
e marcamos dois
 
segmentos AD e AE nas semirretas AB e AC respectivamente,
vemos que há um único segmento, o segmento DE , que forma
um triângulo com lados do comprimento de AD e AE e com o
ângulo ∠BAC . Se temos um ângulo ∠GFH , congruente a ∠BAC ,
e marcamos dois segmentos com
congruente a AD e FJ con FI 
gruente AE nas semirretas FG e FH , respectivamente, vemos
que há um único segmento, o segmento IJ , que forma um triângulo com lados do comprimento de FI e FJ e com o ângulo
∠GFH . Se você tentar provar que os triângulos ∆DAE e ∆IFJ
são congruentes, não terá sucesso. Este fato tão óbvio dos desenhos não segue dos Axiomas 1 a 12.

C

E

H

J

F

A
B
D

G
I

Figura 5.2

O problema é o seguinte: congruência está ligada à ideia de comprimento. Nós queremos dizer dos desenhos que DE e IJ têm o mesmo comprimento e são, portanto, congruentes. Para aceitar este fato
tão óbvio, temos que dizer que há um único padrão uniforme de
medir distâncias no plano inteiro e isso nem sempre é verdadeiro.
Considere a seguinte situação. Temos um modelo consistindo de
uma superfície plana, na qual ponto, reta, incidência e entreposicionamento são usados na maneira usual; ficamos até com a congruência de ângulos do modelo usual. Mas nosso plano é meio
excêntrico; parte dele tem piso duro, tipo concreto, e outras partes

Esse modelo é chamado
de Modelo da Energia
Consumida.
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são de areia fofa do tipo encontrada na Praia Mole (Florianópolis
– SC). Medimos nossos segmentos não pelo comprimento, mas
pela energia consumida para percorrê-lo de um ponto extremo
ao outro. Nesta situação, podemos ter dois segmentos de cem metros de comprimento que não são congruentes; basta um ter 50%
da sua extensão na areia enquanto o outro só tem 10%. A energia
gasta para andar em areia fofa é bem maior que aquela usada
para andar igual distância em piso sólido, e os segmentos não são
congruentes. É fácil verificar os Axiomas 7, 8 e 9 por esta definição
de congruência. Como os outros termos primitivos têm seus sentidos usuais, todos os outros doze axiomas são satisfeitos.
Suponha que tomamos um triângulo equilátero (no sentido usual
com todos os lados de 10 metros), ∆ABC com todos os seus vértices e lados em piso sólido. Procuramos e achamos uma área com
areia fofa de modo que podemos pôr três vértices D , E e F em
piso firme, de modo que DE e DF têm dez metros de comprimento e estão em piso firme, mas EF têm dois metros em piso
firme e oito metros em areia fofa. Temos um triângulo ∆DEF , que
no sentido usual é equilátero, com lados de dez metros. Assim, no
sentido usual, é congruente ao triângulo ∆ABC . Mas com a nova
definição de congruência de segmentos as coisas mudam. Mesmo
que EF tenha dez metros de comprimento, não é congruente a
BC . Gasta mais energia para se andar os oito metros na areia.
Neste exemplo, temos triângulos ∆ABC e ∆DEF , em que os ângulos ∠BAC e ∠EDF são congruentes e seus lados adjacentes
são congruentes, AB a DE e AC a DF , e mesmo assim os triângulos não são congruentes. Este exemplo simplório pode não ter
utilidade prática, mas há muitas situações na vida moderna, na
qual as medições, são mais complexas. Exemplos modernos aparecem aos montes, como: logística da distribuição de produtos,
mobilidade urbana, campos eletromagnéticos, processos biológicos, administração de recursos. O axioma a seguir garante esta
uniformidade que queremos nas nossas geometrias.

Axioma 13. Se dois lados e o seu ângulo interno de um triângulo são congruentes, respectivamente, com dois lados e
seu ângulo interno de um outro triângulo, então os triângulos são congruentes.
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Euclides não incluiu qualquer axioma genérico sobre a congruência. Ele provou os três critérios de congruência por triângulos, incluindo nosso Axioma 13, como proposições: LAL o nosso axioma
com a Proposição 4, LLL como a Proposição 8 e LAA e ALA como
a Proposição 26. O que Euclides incluiu foi uma noção comum,
que vale somente para o modelo usual; sua terminologia é ininteligível num sistema axiomático abstrato. Sua noção envolveu a
ideia de sobreposicionamento.
Noção comum. Coisas que coincidem uma com a outra são iguais
uma à outra.
Com esse axioma, temos 13 dos 16 que usaremos. Apresentaremos os outros axiomas somente depois de demonstrarmos uma
lista extensa de teoremas; atrasamos de propósito para introduzir um axioma sobre paralelas, para ver quais teoremas podem
ser provados sem ela. Para aqueles que gostam de nomes, temos
atualmente uma geometria neutra (– não se decidiu que lado tomar na “Guerra das Paralelas”). Antes de começar com a lista, vamos adotar uma notação para simplificar nossas vidas. Usaremos
o símbolo ≅ para designar que A e B são segmentos (ou ângulos
ou triângulos) congruentes. Para que você acompanhe a relação
histórica começaremos a citar entre parênteses o teorema equivalente aos Elementos de Euclides.

Teorema 18 (Proposição 5). Se ∆ABC é um triângulo e AB e
AC são congruentes, então o ∠B e o ∠C são congruentes.

Dica. ∆BAC ≅ ∆CAB ?

Teorema 19 (Subtração de Segmentos). Se o ponto B está
entre os pontos A e C , o ponto E está entre os pontos D e
F , AB ≅ DE e AC ≅ DF , então BC ≅ EF .

Dica. Transfira BC para EG em EF . Será que AC é congruente
a DG ? E daí?
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Teorema 20. Se AB ≅ CD , então para qualquer ponto E
entre A e B , há um único ponto F entre C e D tal que
AE ≅ CF (e EB ≅ FD ).

Dica. AE se transfere para CF em CD , mas por que em CD ? Há
(pelo menos) duas demonstrações bem diferentes que forçam F
a estar entre C e D . Tente achar as duas.
Definição (Maior e menor para segmentos). Se AB e CD são
segmentos, dizemos que AB é mais curto que CD e escrevemos AB < CD , quando existe um ponto E entre C e D tal que
AB ≅ CE . Se AB < CD , podemos escrever CD > AB e dizer que
CD é mais comprido que AB (também falamos que AB é menor
(mais curto) que CD ou CD é maior (mais comprido) que AB ).

Teorema 21. Sejam AB, CD e EF segmentos.
a) Uma e somente uma das seguintes afirmações é verdadeira: AB < CD , AB ≅ CD , AB > CD ;
b) Se AB < CD e CD ≅ EF , então AB < EF ;
c) Se AB > CD e CD ≅ EF , então AB > EF ;
d) Se AB < CD e CD < EF , então AB < EF .

Dica. Roteiro parcial de uma demonstração:
1) AB e CD são segmentos;


2) Ponto G está na semirreta CD tal que AB ≡ CG
CE (Axioma 8);
3) (Axioma 6): uma e somente uma das seguintes possibilidades ocorre:
a) G está entre C e D . AB < CD (linha 2; definição de maior
e menor para segmentos);
b) G
E = D . AB ≡ CD .
c) D está entre C e G.
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4) Agora use o teorema 20 para chegar à conclusão que no caso
(c) AB > CD.
A parte (a) do Teorema 21 é o que chamamos de Lei de Tricotomia. É possível comparar os comprimentos de qualquer par de
segmentos e de maneira única. Essa tricotomia impede qualquer
possibilidade de reflexibilidade ou simetria. Ora, AB é igual e,
por consequência, congruente a AB sendo, assim, proibido ser
menor que AB . Qualquer exemplar de simetria resultará numa
declaração AB < CD e CD < AB , que contradiz a parte (a). A parte
(d) nos diz que a relação é transitiva.

Teorema 22 (Critério de Ângulo-Lado-Ângulo para Congruência, Proposição 26 de Euclides). Se ∆ABC e ∆DEF
são triângulo com ∠A ≅ ∠D , ∠B ≅ ∠E e AB ≅ DE , então
∆ABC ≅ ∆DEF .

Dica. Escolha G em DF tal que AC ≅ DG . Por 
LAL
 
∆ABC ≅ ∆DEF . O que pode dizer a respeito de EG e EF ?
De G e F ?
Uma vez estabelecido este critério de congruência, podemos
anunciar e provar o teorema sobre triângulos isósceles, que todos realmente queriam ver. Lembre que há mais dois critérios de
congruência, denotados por LLL e AAL. O primeiro será demonstrado logo adiante, mas o segundo está fora de nosso alcance por
enquanto. Para provar o critério AAL, teremos que descer do
muro e anunciar um axioma sobre retas paralelas, o que faremos
somente nos próximos capítulos.

Teorema 23 (Proposição 6 de Euclides). Se ∆ABC é um triângulo, AB e AC são congruentes se e somente se o ∠B e
o ∠C são congruentes.

Neste momento, desejamos enriquecer nosso vocabulário com
termos técnicos que podem ser definidos com base nos nossos
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termos primitivos ou técnicos previamente definidos. Nada de
fora do sistema!
Definição (Ângulos suplementares). O ângulo A é um suplemento do ângulo B se:
1) A e B têm o mesmo vértice;
2) Uma das semirretas de A coincide com uma das semirretas
de B ;
3) Uma das semirretas de A é a semirreta oposta a uma das
semirretas de B .
É claro da definição que, se o ângulo A é um suplemento do ângulo B , então B é um suplemento de A . Neste caso dizemos
simplesmente que A e B são suplementos ou ângulos suplementares. Você deve ter notado que ficamos dizendo um suplemento
e não o suplemento. Por que falamos assim?
Considere duas retas distintas r e s que têm o ponto V em comum. Escolha A e B incidentes à reta r tais que V está entre A
e B . Escolha outro par de pontos C e D , desta vez incidentes à
reta s , tais que V está entre C e D . Veja a Figura 5.3. Vemos claramente dois pares de ângulos no qual um dos ângulos está no
lado oposto do vértice do seu par: os pares ∠AVD com ∠BVC e
∠AVC com ∠BVD . Note que, nos ângulos ∠AVD e ∠BVC , cada
uma das duas semirretas que determinam ∠AVD é a semirreta
oposta de uma das semirretas que compõem ∠BVD . A mesma
coisa pode ser observada com os ângulos ∠AVC e ∠BVD . Estas
observações sugerem uma definição formal.
A
C

V
D

B
Figura 5.3
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Definição (Ângulos opostos). Os ângulos ∠A e ∠B serão chamados ângulos opostos pelo vértice se eles têm o mesmo vértice e
se há uma correspondência biunívoca entre os lados de ∠A e ∠B
tal que lados correspondentes são semirretas opostas.
Usando estas definições, podemos provar um teorema, que por
si só é interessante, mas que tem uma sequência de corolários de
grande importância.

Teorema 24. Ângulos suplementares de ângulos congruentes são congruentes.

Dica. Suponha que um ângulo temvértice
B e o lado que tem

em comum com seu suplemento é BA ; suponha que o outro ângulo tem vértice
F e que o lado que tem em comum com seu
suplemento é FE . Para (quase) completar
 a notação, suponha

que o outro lado do primeiro ângulo é BC e do segundo é FG .
Verifique a construção dos triângulos na figura a seguir e procure
as congruências até obter a desejada.
A
B
G

C
F

E
Figura 5.4

Corolário 1 (Proposição 15). Ângulos opostos pelo vértice
são congruentes.
Corolário 2. Um ângulo congruente a um ângulo reto é um
ângulo reto.
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Você já se perguntou por
que os instrumentos escolhidos foram esses e não
outros? Procure alguma
razão histórica.

Com o estado atual da nossa geometria, podemos começar a
produzir algumas das construções geométricas. Entretanto, devemos ter cuidado quando tentamos imitar as construções normalmente feitas na geometria elementar. Vamos examinar bem
os instrumentos usados – lápis, régua e compasso. O lápis serve
somente para fazer riscos que são representações visuais de retas,
semirretas ou segmentos, e a régua é usada somente para manter
os riscos retos ou para exemplificar o Axioma 1. Não temos problemas aqui. Mas o compasso é outra história. Ele é usado para
transferir ou comparar segmentos e para traçar circunferências.
Não há problema com a transferência de segmentos, uma vez que
esta atividade é garantida pelo Axioma 8, mas circunferências são
problemáticas. Nem sequer definimos o que é uma circunferência
(mesmo tendo tudo que precisamos para formular a definição) e
muito menos definimos propriedades relacionadas com a intersecção de circunferências (que não temos qualquer esperança de
provar sem novos métodos). Assim, por enquanto, infelizmente
nossas construções estarão limitadas por teoremas que garantem
a existência do objeto, sem uma metodologia de régua e compasso para efetivar o desenho no papel.
Definição (Retas paralelas). Duas retas são chamadas de perpendiculares se o ângulo entre elas é um ângulo reto.

Teorema 25 (Proposições 11 e 12). Para cada reta r e cada
ponto P , existe uma reta s tal que s passa por P e é perpendicular a r .

Dica. Considere inicialmente que P não é incidente a r . Seja Q
um ponto incidente a r . Q e P determinam uma reta; é ela perpendicular a r ? Se não, o que você pode fazer? Talvez abrir um
ângulo no outro lado de r .
O Axioma 10 disciplina a soma de segmentos congruentes. Note
que não há um axioma correspondente para a soma de ângulos.
De fato, provaremos isto como o Teorema 26. Voltamos a lembrar
que sempre tentamos reduzir o número e a complexidade dos

164

axiomas para ter menos trabalho quando tentamos mostrar que
um certo modelo é uma geometria.

 
BG
Teorema
26
(Soma
de
Ângulos).
Se
está
entre
BA e BC ,
 

EH está entre ED e EF , ∠CBG ≅ ∠FEH , e ∠GBA ≅ ∠HED ,
então ∠ABC ≅ ∠DEF .

Dica. Considere o segmento AC e justifique a informação visual
no diagrama
 abaixo. Todo cuidado é pouco! I é o ponto onde
AC corta BG , BI e EL são congruentes e M é o ponto onde JK

corta EH . Quem disse que L e M são iguais? Esta é a parte sutil
da demonstração. O resto é LAL e soma de segmentos.

A

D

J
G

I

E

B

C

L

H

M

K

F

Figura 5.5

Do mesmo modo que temos que a diferença de segmentos congruentes é congruente, temos que a diferença de ângulos congruentes é congruente.


BG
Teorema
27
(Subtração
de
Ângulos).
Sejam
entre
BA e
 
 
BC , EH entre ED e EF , ∠CBG ≅ ∠FEH e ∠ABC ≅ ∠DEF .
Então ∠GBA ≅ ∠HED .

Dica. Faça um desenho igual ao do Teorema 26 e coloque a informação das novas hipóteses. Faça as mudanças óbvias nas congruências
de triângulos. Novamente tem que provar que L e M são iguais.

165

Há pouco, definimos o que significa dizer que um segmento é
mais curto ou menor que outro. Essa definição foi baseada na
ideia intuitiva de que deve ser possível encaixar o segmento menor dentro do segmento maior e ainda ter sobra de espaço. Como
sabemos o que é interior de um ângulo (a parte de dentro), podemos adaptar esta ideia intuitiva à comparação de ângulos.
Definição (Ordem “maior” e “menor” para ângulos).

EG entre
significa
que
existe
uma
semirreta
∠
ABC
<
∠
DEF
 
EF e ED tal que ∠ABC ≅ ∠GEF .
Como esta definição é muito parecida com a definição de < que
usamos para segmentos, esperamos resultados semelhantes. O
seguinte teorema é uma “cópia” do Teorema 21 e pode ser demonstrado de maneira semelhante.

Teorema 28. Sejam ∠B , ∠E e ∠H ângulos.
a) Uma e somente uma das seguintes afirmações é verdadeira: ∠B < ∠E , ∠B ≅ ∠E ou ∠E < ∠B ;
b) Se ∠B < ∠E e ∠E ≅ ∠H , então ∠B < ∠H ;
c) Se ∠B ≅ ∠E e ∠E < ∠H , então ∠B < ∠H ;
d) Se ∠B < ∠E e ∠E < ∠H , então ∠B < ∠H .

Dica. Em uma linha de demonstração, é conveniente provar (b)
antes de (a).
Neste momento, faremos uma comparação do nosso sistema
com os axiomas de Euclides. Os dois axiomas iniciais dele foram
adotados como axiomas no nosso sistema. O terceiro axioma de
Euclides não é sequer um axioma, no sentido moderno, e será
contemplado como uma definição no próximo capítulo. Estamos
fugindo do quinto axioma como se fosse uma coisa apavorante,
mas seremos forçados a adotá-lo logo a seguir. Porém, a novidade
do momento é que podemos anunciar e provar o quarto axioma
de Euclides como um teorema.
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Teorema 29 (Axioma 4 de Euclides). Todos os ângulos retos
são congruentes.

Dica. Considere dois ângulos retos ∠A e ∠B . Transfira ∠A para
∠B e determine as possibilidades.
Na figura seguinte, o ângulo reto transferido, ∠1 , é menor que o
ângulo fixo. Abusamos barbaramente da notação, mas como você
já é experiente, não terá trabalho algum em formalizar as ideias
expostas aqui.

2

3

1
Figura 5.6

Justifique 1 < 1 + 2 ≅ 3 < 3 + 2 ≅ 1 . E daí? Não esqueça que o que
é aparente no desenho não pode ser levado em conta até ser
provado analiticamente.
Na figura abaixo o ângulo reto transferido (1 + 2) é maior que o
ângulo fixo.

2
3

1

Figura 5.7

Justifique 1 ≅ 2 + 3 > 3 ≅ 2 + 1 >
≅>1.1
Temos dois critérios para a congruência de triângulos: o Axioma
13, mais conhecido como LAL, e o Teorema 23, melhor conheci-
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do como ALA. Conforme prometemos, apresentamos um terceiro
critério.

Teorema 30 (Critério LLL, Proposições 7 e 8). Dados os triângulos ∆ABC e ∆DEF com AB ≅ DE , BC ≅ EF e AC ≅ DF ,
tem–se ∆ABC ≅ ∆DEF .

Philon de Bizâncio foi um
grego que escreveu sobre
vários aspectos da Mecânica
e trabalhou no problema da
duplicação do cubo.

Dica. Considere um desenho de ∆ABC em que AB está numa
reta horizontal e C está no semiplano superior. Começamos
a construir um duplicado de ∆DEF em baixo de ∆ABC assim:
abrir por baixo um ângulo congruente ao ∠D e marcar nesta
nova semirreta um segmento AG congruente a DF . Prove que
os triângulos ∆ABG e ∆DEF são congruentes. Ligue C com G

e denote por H o ponto em que corta AB . Vire-se! Só tem uma
coisa: apostamos que, no seu desenho, H está entre A e B ! Isto é
obrigatório? Aproveitou este fato na sua demonstração? Oh, vida!
Trabalhe um pouco mais e resolva as outras possibilidades. Esta
demonstração não é a de Euclides, mas uma demonstração dada
por Philon de Bizâncio.

Exercícios
1) Considere o seguinte modelo para uma geometria. Definimos “ponto” como um ponto ( x, y ) no plano cartesiano
e definimos “reta”, “entre” e “congruência de ângulos” da
maneira usual. Mas, para entortar as coisas um pouco, alteramos a definição de “congruência de segmentos”. Dois
segmentos, nenhum dos quais é contido no eixo x , são congruentes se e somente se têm o mesmo comprimento (no
sentido usual); dois segmentos contidos no eixo x são congruentes se eles têm o mesmo comprimento; um segmento
AB do eixo x e um segmento CD que não está contido no
eixo x são congruentes se o comprimento de AB (no sentido usual) é dez vezes o comprimento (no sentido usual) do
segmento CD . Mostre que este modelo satisfaz os Axiomas
1 até 12, mas não o Axioma 13 (de fato, satisfaz os futuros
Axiomas 14 até 16 também).
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2) Defina triângulo isósceles e reformule a declaração do Teorema 18, usando este termo novo.
3) Tente provar as afirmações (óbvias?) abaixo, com o que temos
desenvolvido até este capítulo.
a) Sejam r , s e t retas distintas tais que r é paralela a s e s
é paralela a t . Então, r e t são paralelas.
b) Sejam r , s e t retas tais que r é perpendicular a s e s é
paralela a t . Então, r corta t .
4) Sejam ∆ABC um triângulo
 tal que ∠B é um ângulo reto e D
um ponto da semirreta BC . Prove que ∠BAC < ∠BAD se e somente se C está entre B e D . É necessário exigir que ∠B seja
um ângulo reto? Justifique a resposta.
5) Prove todos os teoremas deste capítulo.

Resumo
Neste capítulo, você estudou um grupo de axiomas chamado de axiomas de congruência. Vimos os significados e o uso de congruência
de segmentos (Axiomas 8, 9 e 10), congruência de ângulos (Axiomas
11 e 12) e congruência de triângulos (Axioma 13). Foram definidos,
também, a comparação do comprimento de segmentos, o suplementar de um ângulo, ângulos opostos pelo vértice e ângulos retos.

Capítulo 6
Continuidade, Paralelas e
Medidas

Capítulo 6
Continuidade, Paralelas e Medidas
Neste capítulo você irá estudar os últimos três axiomas
de Hilbert, um sobre medidas de segmentos, o das paralelas e um último, que fala da continuidade. Tratam
de questões mais “sutis”, mas não menos importantes.
Deverá compreender as definições de ângulos internos,
externos e alternos, bissetriz e mediatriz, e medida de
segmento e de ângulo. E ainda, ser capaz de demonstrar
vários dos Teoremas de 31 a 43.

Consideremos
 um segmento AB . Dentro da semirreta oposta à
semirreta BA , há um único ponto C tal que AB e BC são congruentes. O segmento AC será chamado o dobro de AB ou duas
vezes AB e será denotado por 2AB ou AB + AB . Uma vez que
temos 2AB , podemos definir 3AB colando outra cópia de AB
depois do ponto extremo oposto a A . Daí vamos para 4AB e assim por adiante; para obter nAB , basta colocar n cópias de AB
para qualquer número natural n (n > 0!). Sendo que nAB é um
segmento, ele pode ser transferido conforme o Axioma 8 e pode
ser comparado com outros segmentos.
Suponha que escolhemos um segmento AB e o adotamos como
medida padrão, como foi feito com uma barra metálica guardada
em Paris, que é a referência para o metro. Lá vem um “engraçadinho” com um rolo de barbante do tamanho de um edifício (leia-se
um segmento CD bem grande) e pede para você medir quantos
metros de barbante ele tem. Desde que você tenha paciência o suficiente, você pode medir 1 depois 2, 3... metros, até que, em algum
século destes, você termina. Do mesmo jeito, você acredita que
pode colocar o seu segmento AB no início C do segmento CD e
marcar cópias dele ao longo do segmento até finalmente ultrapassar o ponto D . Quer dizer, você pode medir qualquer segmento,
seja qual for o seu tamanho. Pelo menos é isso que você faz no seu
modelo principal para o plano. Para formalizar esta ideia, introduzimos mais um axioma chamado Axioma de Arquimedes.
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Axioma 14 (Arquimedes). Se AB e CD são segmentos, então existe um número natural n tal que CD < nAB .

A ideia de paralelas já é bastante clara; o que não está claro é
se elas existem e são únicas. Por muitos séculos, os matemáticos
pensavam que podiam provar que retas paralelas existiam e eram
únicas, baseados nos demais axiomas da geometria. Infelizmente,
o que conseguiram produzir foi uma sequência de demonstrações engenhosas, mas erradas. Somente no século dezoito, matemáticos conseguiram um modelo que satisfaz todos os axiomas
da geometria, exceto aquele das paralelas. Mais adiante, estudaremos um modelo desenvolvido por Henri Poincaré, que é o que
chamamos de uma geometria hiperbólica – tem paralelas demais.
Incluímos então um axioma que limita o número de paralelas;
provaremos que elas existem.

Axioma 15. Para cada reta r e ponto P não incidente à r , existe no máximo uma reta s que passa por P e é paralela à r .

Para completar o conjunto de axiomas, enunciamos o axioma de
continuidade de Dedekind.
Este axioma é extremamente complicado e geralmente causa grandes dores de cabeça para os alunos quando tentam entendê-lo e
usá-lo. No momento, mostraremos este axioma sem muitas explicações. Apresentaremos justificativas no momento oportuno.
Como este livro é desenhado para uma disciplina elementar de
Geometria Euclidiana, evitaremos o uso deste axioma o máximo
possível, mas no cálculo e na análise ele vai aparecer com muita
frequência.

Axioma 16 (Dedekind). Seja r uma reta e R o conjunto
de todos os pontos incidentes à r . Suponha que A e B são
subconjuntos não vazios de R tal que:

Jules Henri Poincaré (18541912), matemático, físico e
filósofo francês, publicou
mais de 500 trabalhos,
entre livros e artigos, além
de suas notas de aula.
Seu trabalho influenciou
desde a teoria de funções
e topologia, até um modo
particular de pensar o
mundo e sua lógica.
Richard Dedekind (1831,
1916) foi um matemático
alemão conhecido por seu
estudo da Continuidade e
a definição dos números
reais pelos “cortes” de
Dedekind ; por suas análises
da natureza dos números
e indução matemática,
inclusive a definição dos
conjuntos finitos e infinitos;
também desenvolveu
conceitos fundamentais
para a álgebra moderna,
entre outras contribuições.
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a) R = A ∪ B ;
b) Se P ∈ A e M , N ∈ B , então não é verdade que P está
entre M e N ;
c) Se P ∈ B e M , N ∈ A , então não é verdade que P está
entre M e N ;
Nestas condições, existe um único ponto O de R tal que,
se M e N são pontos de R diferentes de O , então O está
entre M e N se, e somente se, um dos pontos M ou N for
elemento de A e o outro for elemento de B .

6.1 Modelo de Poincaré
Você não deve se iludir pensando que paralelas são únicas. O
Axioma 15 é absolutamente imprescindível. No capítulo anterior,
você encontrou um exercício (o último) com algumas afirmações
a respeito das retas paralelas e perpendiculares que simplesmente
têm de ser verdadeiras, mas não conseguiu prová-las. Não foi por
nada que contraexemplos podem ser achados no seguinte modelo
de uma geometria – o Plano Hiperbólico de Poincaré.
Estereografia
Estereografia, substantivo
feminino: representação de
objetos tridimensionais em
um plano. Projeção Estereográfica: é a projeção conforme perspectiva sobre um
plano tangente, em que o
ponto de projeção situa-se
na extremidade oposta ao
diâmetro da esfera, partindo
do ponto de tangência do
plano. É o mesmo que projeção ortomórfica azimutal.

É provável que Poincaré tenha descoberto este modelo por acaso.
Na época, ele estava muito interessado em geometrias projetivas.
Ao investigar a geometria projetiva onde uma esfera é projetada
estereograficamente sobre o plano tangente à esfera no ponto antípoda ao ponto de projeção, ele percebeu que tinha nas mãos um
modelo de uma geometria hiperbólica.
Consideremos a esfera com centro em (0,0,0) e raio 1, quer dizer,
o conjunto S 3 = {( x, y, z ) | x 2 + y 2 + z 2 = 1} .
Dentro desta esfera, consideremos a semiesfera sul SS dos pontos
com z < 0 . Consideremos também o plano PP = {( x, y, −1) | x, y ∈ } ,
chamado plano de projeção. Usamos o polo norte F = (0,0,1)
como foco ou fonte e projetamos a semiesfera sul SS no plano
de projeção PP . A projeção de SS dentro do conjunto PP é o
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conjunto C = {( x, y, −1) | x 2 + y 2 < 4} . Em seguida, projetamos este
plano verticalmente para o plano z = 0 . O conjunto C se projeta
sobre o conjunto PHP = {( x, y ) | x 2 + y 2 < 4} , chamado plano hiperbólico de Poincaré.

Figura 6.1

Assim, temos um conjunto PHP dos pontos do nosso modelo.
Para definir retas neste modelo, procedemos por etapas. Consideremos um plano vertical interceptando a semiesfera SS . O
resultado será uma semicircunferência na semiesfera. Quando
projetamos esta semicircunferência para o plano de projeção PP
, obtemos ou um arco de uma circunferência que entra e sai de C
perpendicularmente à circunferência de raio 2 ou um segmento
aberto que passa pelo centro de C . Este fato reflete a propriedade de projetividade desta geometria projetiva. Projetamos estas
retas verticalmente para definir as retas em PHP . Não provaremos estas afirmações porque a natureza da demonstração foge
dos objetivos deste livro, mas seria um bom exercício de Geometria Analítica.
Neste momento temos a definição dos termos primitivos ponto e
reta. Quais são os outros? Como uma reta é um conjunto de pontos, é natural identificar o termo primitivo incidente com a palavra
pertence. Notamos que nossas retas são ou pedaços de arcos ou de
segmentos de retas no plano. Podemos usar nossa ideia usual de
estar entre nestas retas – B está entre A e C se A , B e C pertencem à mesma reta r , e não podemos ir de A para C dentro da
reta sem passar por B . Não será nada difícil para você provar que
este modelo satisfaz os Axiomas de 1 até 7. Falta explicitar somente os termos segmentos congruentes e ângulos congruentes.
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Notamos que um ângulo é composto de duas semirretas (do modelo) não opostas e emanando do mesmo ponto B chamado vértice do ângulo. No nosso modelo, estas semirretas ou são pedaços
de uma semirreta comum ou pedaços de um arco circular. Em
ambos os casos eles determinam semirretas comuns – a semirreta da qual é parte ou a semirreta tangente ao arco no vértice.
Estas duas semirretas comuns determinam um ângulo comum, e
dizemos que dois ângulos no modelo PHP são congruentes se, e
somente se, os ângulos comuns associados a eles são congruentes
na geometria comum do plano.
A congruência de segmentos é um pouco mais trabalhosa. Basicamente, a congruência de segmentos diz que eles têm o mesmo
comprimento. Vamos definir o comprimento hiperbólico de um
segmento e usá-lo para definir segmentos congruentes. Dado um
segmento AB no plano hiperbólico, denotamos por P e Q os
pontos de entrada e saída da reta que passa por eles e definimos
a seguinte razão entre seus comprimentos usuais:
( AB, PQ) =

( AP)( BQ)
( BP)( AQ)

Em seguida, definimos o comprimento de Poincaré do segmento
AB por d ( AB) =| log( AB, PQ) | e dizemos que dois segmentos são
congruentes se têm o mesmo comprimento de Poincaré.
Com estas definições de congruência, você pode verificar todos
os axiomas, exceto o Axioma 15. Também pode achar os contraexemplos do exercício 3 do capítulo anterior.

6.2 Princípios de continuidade
A seguir vamos examinar a construção do ponto médio do segmento AB , que se encontra em quase todos os textos de geometria. Infelizmente, ela não pode ser feita dentro dos axiomas, pelo
menos por enquanto. Onde desandou? Quais teoremas devemos
provar para recuperar esta técnica? Começamos com o segmento
AB e consideramos as duas circunferências C1 e C2 com centros
em A e B , respectivamente, e raio AB . Consideremos os dois
pontos P e Q , onde C1 e C2 se cruzam, e o ponto M , onde o seg-
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mento PQ corta o segmento AB . Não adianta sequer olhar para
os argumentos de congruência de triângulos para provar que M
é o ponto médio de AB .
P

C1
A

M

C2
B

Q
Figura 6.2

Já cometemos três irregularidades usando afirmações que são
óbvias, se olhamos para o desenho. Será que você tem tanta confiança em desenhos agora que viu o modelo hiperbólico de Poincaré? Quais são as três conclusões que tiramos do desenho? Para
começar, não sabemos que as duas circunferências se interceptam,
muito menos em dois pontos. Mesmo sabendo que os pontos 
P e
Q existem, não sabemos que estão em lados opostos da reta AB .
Admitindo a existência do ponto M , ainda temos o problema de
provar que ele está entre A e B .
Afirmamos que o argumento proposto acima é válido e que podemos verificar todos os passos dentro dos axiomas, desde que
provemos uma pequena lista de teoremas. Entre os mais importantes estão os dois princípios de continuidade.
Princípio da Continuidade Elementar – Sejam C uma circunferência, r uma reta e A e B pontos incidentes à r tais que A está
dentro de C e B está fora de C . Então existe um único ponto D
de C que está entre A e B .
Princípio da Continuidade Circular – Sejam C1 e C2 circunferências com centros O1 e O2 . Se existe um ponto de C1 dentro de
C2 e outro fora de C2 , então existem dois pontos P e Q em lados
opostos de O1O2 que pertencem a C1 e a C2 .
Estas duas propriedades de continuidade são fundamentais para
justificar as construções geométricas presentes nos Elementos de

177

Euclides. Infelizmente, para comprovar estes princípios de continuidade, somos obrigados a utilizar o Axioma de Dedekind.
Como os argumentos usando este axioma tendem a ser longos e
sutis, adiamos a comprovação destes fatos para o Capítulo 7. Esta
decisão nos obriga a adiar as construções para este capítulo também. Entretanto, podemos apresentar construções ou demonstrações alternativas para muitos teoremas da geometria elementar.

6.3 Paralelas e perpendiculares
Devemos lembrar neste momento quais recursos usamos para
provar os teoremas e resolver os exercícios. Enunciamos todos os
16 axiomas; entretanto, só usamos os Axiomas de 1 até 13. Queremos evitar ao máximo o uso do Axioma 15. Mas por quê? Você
se lembra do modelo de Poincaré e das geometrias hiperbólicas?
Embora tenhamos a Geometria Euclidiana como nosso alvo principal, este tipo de geometria é extremamente interessante. Para
evitar a duplicação de esforços, adotamos a seguinte estratégia
de trabalho: enquanto não temos que trabalhar muito mais para
alcançar os resultados desejados, não adotaremos um axioma sobre paralelas. Esta prática ajudará a mostrar quais resultados realmente dependem de um axioma de paralelas. Portanto, no que
segue, o uso do Axioma 15 é expressamente proibido.
Desejamos classificar e comparar os ângulos formados por uma
reta transversal a um feixe de retas paralelas. Começamos por
definir o termo transversal.
Definição (Reta transversal). A reta r é dita transversal de duas
(ou mais) retas distintas se intercepta cada uma delas num único
ponto.
Apesar de ser modelado na noção de feixes de paralelas, nada na
definição exige que as retas que r corta transversalmente sejam
paralelas. Nosso objetivo é descobrir condições que garantam o
paralelismo das retas.
Definição (Ângulos internos). Seja t uma reta que é transversal
às retas r e r ' , interceptando-as em pontos distintos B e B ' , respectivamente. Sejam A e C pontos incidentes a r tais que B está
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entre A e C e sejam A ' e C ' pontos incidentes a r ' tais que A e A '
estão do mesmo lado de t e B ' está entre A ' e C ' . Nesta situação,
os quatro ângulos ∠A′B′B , ∠ABB′ , ∠CBB′ e ∠C ′B′B são chamados ângulos internos. Estes ângulos são agrupados em dois pares
∠CBB′ − ∠A′B′C e ∠ABB′ − ∠C ′B′B que são chamados ângulos alternos internos (veja a Figura 6.3 a seguir, junto ao Teorema 31).
Os teoremas a seguir não são bicondicionais (pelo menos por enquanto) como você quer. As suas recíprocas são falsas nas geometrias hiperbólicas.

Teorema 31 (Proposição 27). Seja t uma reta que é transversal às retas r e r ' , interceptando-as em pontos distintos. Se
os ângulos de um dos pares de ângulos alternos internos são
congruentes, então os ângulos do outro par de ângulos alternos internos são congruentes e as retas r e r ' são paralelas.

r’ E
A’
B’

A

r

B
t

C’
C

D

Figura 6.3

Demonstração (Veja o desenho e a definição para orientação):
Se os ângulos de um par de ângulos internos são congruentes, os
ângulos do outro par também são congruentes, por serem suplementos dos ângulos do primeiro par. Portanto, somente precisamos
provar que as retas são paralelas.
Suponha, pelo contrário, que as retas r e r ′ não são paralelas.
Existe um ponto D que é incidente a r e a r ′ . Sem perda da
generalidade, podemos supor que C e D estão do mesmo lado
de t . Seja E o ponto incidente a r ′ tal que DB e B′E são congruentes, e D e E estão em lados opostos da reta t. Por serem

Definição de ângulos alternos internos.
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um par de ângulos alternos internos, os ângulos ∠B′BD e ∠BB′E
são congruentes. Assim sendo, os triângulos ∆DBB′ e ∆EB′B são
congruentes (LAL). Daí, temos que ∠BB′D e ∠BB′E são congruentes. Mas ∠BB′D é um ângulo interno e é congruente ao seu
par ∠B′BA . Deste modo, A e E são pontos do mesmo lado de t
tais que ∠B′BA e ∠B′BE são congruentes. Pelo Axioma 12, A
e E pertencem à mesma semirreta. Portanto, r e r ′ têm os dois
pontos D e E em comum, o que é impossível. Deste modo, r e
r ′ são paralelas. (Note que esta demonstração não foi dada numa
folha de demonstração. É dever seu examinar esta demonstração
e todas as subsequentes e fabricar as suas folhas se for necessário
para verificar a validade da demonstração).
■
Temos dois teoremas que decorrem imediatamente do Teorema
31 e nos dão uma técnica para construir paralelas. Novamente,
evite usar as recíprocas destes teoremas que dependem da recíproca do Teorema 31.

Teorema 32. Se as retas r e r ' são perpendiculares à reta t ,
então ou são paralelas ou são iguais. Se P é um ponto não
incidente à reta t , então existe uma única reta que passa por
P e é perpendicular à t ; o ponto Q onde esta perpendicular intercepta t é único.

Demonstração: Sendo r e r ' perpendiculares a t , t é uma transversal delas. Novamente, usamos o diagrama do Teorema 31 acima
para orientação e notação. Tendo em conta que ângulos retos são
congruentes, se B = B′ , então r e r ' são iguais. Se B e B ' são
distintos, podemos aplicar o Teorema 31 e concluir que r e r ' são
paralelas.
Pelo Teorema 25, sabemos da existência de uma reta que passa por
P e é perpendicular à reta r . Basta provar que só há uma reta
deste tipo. Consideramos que as retas r e r ' passam por P e são
perpendiculares à reta t . Tendo em vista que ambas passam por
P , r e r ' não são paralelas e, portanto, são iguais. Deste modo,
só há uma reta que passa por P e é perpendicular à t e esta reta
intercepta t num único ponto Q .
■
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Teorema 33 (Proposição 31). Se r é uma reta e P é um ponto não incidente à reta r , então existe uma reta r ' que passa
por P e é paralela à r .

Demonstração: Seja t a reta que passa por P e é perpendicular
à r . Seja r ' a reta que passa por P e é perpendicular à t . Considerando que P não é incidente a r , r e r ' não são iguais. Pelo
Teorema 32, elas são paralelas.
■
Se os Axiomas de 1 até 13 são válidos, então nossa geometria admite paralelas (não pode ser elíptica); o problema é que, na geometria neutra, não podemos afirmar que esta paralela é única.
Nosso próximo objetivo é provar o critério AAL para congruência
de triângulos e provar a existência de pontos médios de segmentos. Normalmente se usa o fato de que a soma dos ângulos de um
triângulo dá 180 e o critério ALA. Entretanto, não podemos usar
este fato, que não é válido para geometrias neutras. No modelo de
Poincaré, você pode construir triângulos com a soma das medidas dos ângulos arbitrariamente próxima a 0 . Precisamos achar
outro caminho para a demonstração deste teorema e os teoremas
sobre a congruência de triângulos retângulos. Optamos pelo caminho dos ângulos externos.
Definição (Ângulos externos). Um ângulo suplementar a um ângulo de um triângulo é chamado ângulo externo do triângulo.
Os dois ângulos não adjacentes ao ângulo externo são chamados
ângulos internos remotos.

Teorema 34 (Proposição 16). Um ângulo externo de um triângulo é maior que qualquer um dos seus ângulos internos
remotos.

Demonstração (Considere o desenho a seguir para orientação e
notação.): Considere um triângulo e um dos seus ângulos internos.
Designe os vértices do triângulo pelas letras A , B e C de modo
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que o ângulo
 externo esteja no vértice C e seus
lados sejam a
semirreta CA ea semirreta oposta à semirreta CB . Seja D um
ponto da reta BC tal que D e B estão em lados opostos de C .
Assim, nosso ângulo externo é o ângulo ∠ACD . Consideremos o
ângulo interno ∠BAC . Tendo
eC
A, B 
em conta que os pontos 

não são colineares, a reta AC é transversal às retas BA e BC .
Os ângulos ∠BAC e ∠ACD são ângulos alternos internos desta
transversal. Se eles são congruentes, as duas retas serão paralelas.
Tendo o ponto B em comum, não são paralelas; daí, os ângu> ∠ACD . Neste
los não são congruentes. Suponha
que ∠BAC

 
caso, existe uma semirreta AE entre AB e AC tal que ∠ACD
ECD são congruentes. Pelo Teorema do Travessão, a semirreta
e∠

BC num ponto G , mas pelo Teorema 31
AE corta

o segmento
as retas AE e BC são paralelas. Uma vez que isto é impossível,
concluímos que ∠BAC >/ ∠ACD . Somente nos resta que ∠BAC
é menor que ∠ACD como queríamos provar. Para provar que o
ângulo ∠ACD > ∠BAC , observamos que ∠ACD é congruente a
∠BCF . Um argumento idêntico àquele apresentado acima mostra que ∠BCF > ∠BAC .
■
A

E
D
B

G

C

F

Figura 6.4

Teorema 35 (Critério AAL para a Congruência de Triângulos, Proposição 26 de Euclides). Sejam ∆ABC e ∆DEF
triângulos tais que AB ≅ DE , ∠A ≅ ∠D e ∠C ≅ ∠F , então
∆ABC ≅ ∆DEF .

Demonstração: Na semirreta DF , existe um único ponto G tal
que AC e DG são congruentes. Os triângulos ∆ABC e ∆DEG
são congruentes (LAL) e os ângulos ∠ACB e ∠DGE são con-
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gruentes. Se F = G , o teorema está provado;
 portanto, consideDG é uma transversal às
F ≠G
remos 
que
  . Neste caso, a reta

retas FE e GE . Seja H um ponto da reta FE tal que F está
entre H e E . Assim, os ângulos ∠DFE e ∠HFG são ângulos
apostos pelo vértice F e, portanto, congruentes. Assim, temos
∠HFG ≅ ∠DFE ≅ ∠ACB ≅ ∠DGE .
∠FGE
Note também que ∠HFG e
 são ângulos alternos internos,
o que nos diz que as retas FE e GE são paralelas. Considerando
que elas se cruzam no ponto E , esta afirmação é falsa. F e G
são, de fato, iguais e o teorema está provado.
■

Teorema 36. Sejam ∆ABC e ∆DEF triângulos retângulos
com ∠B e ∠E ângulos retos. Se AC é congruente a DF e
BC é congruente a EF , então os triângulos são congruentes (se a hipotenusa e um cateto são congruentes à hipotenusa e um cateto de outro triângulo retângulo, eles são
congruentes).

Demonstração: Seja G o ponto da reta AB tal que B está entre A e G e BG é congruente a DE . Sendo ∠ABC um ângulo
reto, seu suplemento ∠CBG também é um ângulo reto. Todos os
ângulos retos são congruentes; portanto, ∠CBG e ∠FED são
congruentes. Assim, os triângulos ∆DEF e ∆GBC são congruentes pelo critério LAL. Basta provar que ∆ABC e ∆GBC são congruentes. Inicialmente observemos que a congruência de ∆DEF
e ∆GBC nos dá a congruência dos segmentos CG , FD e CA .
Deste modo, o triângulo ∆ACG é um triângulo isósceles e os ângulos ∠CAB e ∠CBG são congruentes. Mas isto nos permite
concluir que ∆ABC e ∆GBC são congruentes pelo critério ALA.

■
Com este teorema, provamos o critério LLA para a congruência
de triângulos. Entretanto, há um pequeno porém! O ângulo usado neste teorema é um ângulo reto. Este critério pode não funcionar se um dos dois triângulos não for um triângulo retângulo.
Veja os exercícios.
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Seja AB um segmento. Nós chamamos de ponto médio de AB

qualquer ponto M de AB tal que AM e MB são congruentes.
Esta definição não é exatamente o que se quer de ponto médio.
Para começar, este ponto M deve ser um ponto de AB ; afinal,
como é que o ponto médio de AB não está em AB ? Em segundo
lugar, que história é esta de “qualquer ponto M ”? Afinal, falamos
o ponto médio e não um ponto médio. Adotamos esta definição
mais fraca porque assim é mais fácil produzir o ponto médio. Utilizaremos, a seguir, dois resultados provados como exercícios.
Se M é um ponto médio do segmento AB , então M está entre
A e B.
Se M e N são pontos médios do segmento AB , então M = N
(“o ponto médio” é único).
Agora que o ponto médio do segmento AB está colocado no seu
devido lugar entre A e B , falta só um pequeno problema. Podemos definir unicórnio, mas nem por isso existem unicórnios.
O Teorema 37 nos garante que ele existe, mas não fornece uma
maneira para construí-lo. Mesmo sabendo que existe, temos outro problema. Esta construção, bem como quase todas as outras,
terá que esperar a comprovação dos princípios de continuidade
circular e elementar.
O conceito de ponto médio de um intervalo nos leva a outro conceito novo, o de mediatriz. Se AB é um segmento, a mediatriz
de AB é uma reta r tal que, se P é um ponto incidente à r , então PA e PB são congruentes. Pela discussão acima, se o ponto
médio de AB existe, é único; aplicamos o Teorema 35 para saber
que existe.

Teorema 37 (Proposição 10). Cada segmento possui um
ponto médio e cada segmento tem uma única mediatriz.

Demonstração: Seja AB um segmento qualquer. Seja r a reta

que passa por A e é perpendicular
à
AB . Seja s a reta que passa

por B e é perpendicular à AB . Escolha qualquer ponto C inci-
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dente a r e diferente de A . Seja D um ponto incidente a s tal que

de AB e AC ≅ BD . Como C e
C e D estão em lados opostos

D estão em lados opostos de AB , há um ponto M entre C e D

que está incidente a AB .
Apostamos que você fez ou imaginou um desenho como a figura
abaixo e quer dizer que os ângulos opostos pelo vértice em M são
congruentes e os triângulos ∆ACM e ∆BDM são congruentes.
C

A

r

s
M

B
D

Figuras 6.5

Sentimos muito ter que jogar água fria na sua fervura. A única
coisa que sabemos a respeito de M é que, pela definição de estar

em lados opostos de, CD corta AB em algum lugar, não necessariamente em AB . Daí podemos extrair mais informação sobre
M para garantir que está em AB . Uma vez feito isto, a sua ideia
nos leva rapidamente à comprovação de que M é o ponto médio
de AB . Voltamos à demonstração.
Notamos que as retas r e s são paralelas, e os pontos A e C são
incidentes à reta r . Assim, s não corta AC e então A e C estão
do mesmo lado de s . Deste modo, A , C e todos os outros pontos
de CD , menos D , estão no mesmo semiplano delimitado por s .

Portanto, 
M não somente é incidente à reta AB ; ele pertence à
semirreta BA . Do mesmo modo, r não corta BD , e então M per
tence à semirreta AB . Concluímos que M está no segmento AB .
Como M está entre A e B e também entre C e D , os ângulos
∠BMD e ∠AMC são ângulos opostos pelo vértice M e são congruentes. Podemos aplicar o Teorema 35 (AAL) e concluir que os
triângulos ∆BMD e ∆AMC são congruentes. Ao fim, temos que
BM e AM são congruentes e M é o ponto médio.
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Figura 6.6


Seja t a reta que passa por M e é perpendicular à reta AB . Escolha um ponto P incidente a t e diferente de M . Notamos que os
triângulos ∆PMA e ∆PMB são triângulos retângulos com ângulos
retos no vértice M , o lado MP em comum e os lados MA e MB
congruentes. Assim, os triângulos são congruentes (LAL) e AP e
BP são congruentes. Dessa forma, t é a mediatriz de AB .
■

Note que acabamos de provar mais que a simples existência da
mediatriz do segmento AB . Mostramos uma caracterização al
ternativa: a reta perpendicular à AB que passa por M .
Se podemos dividir um segmento pela metade, por que não tentar dividir ângulos pela metade? Dado um ângulo ∠ABC , podemos tentar
agir
 como fizemos com segmentos e dizer que uma
semirreta BD é uma bissetriz do ângulo se os ângulos ∠ABD e
∠DBC são congruentes. Infelizmente, não podemos provar que
este tipo de bissetriz é única, muito menos que o ponto D é um
ponto
 interno ao ângulo ∠ABC . Acontece que a semirreta oposta
a BD também satisfaz esta definição. Para evitar esta confusão na
definição, teremos que incluir instruções explícitas a respeito de
qual das bissetrizes é a verdadeira. Não se esqueça de comprovar
estas propriedades extras antes de chamar algo de bissetriz!

Definição (Bissetriz). A semirreta BD é chamada a bissetriz do
ângulo ∠ABC se D é um ponto interior do ângulo e os ângulos
∠ABD e ∠DBC são congruentes.
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Teorema 38 (Proposição 9). Cada ângulo tem uma única
bissetriz.

Demonstração:
Seja ∠ABC um ângulo. Seja E o ponto da semir
reta BC tal que BE e BA são congruentes. O triângulo ∆ABE
é um triângulo isósceles e os ângulos ∠BAE e ∠BEA são congruentes. Seja D o ponto médio do segmento AE . Os triângulos
∆BED e ∆BAD são congruentes (LAL) e os ângulos ∠ABD e
∠DBE = ∠DBC são congruentes. Considerando que D está entre A e E , é ponto
 interno ao ângulo ∠ABE = ∠ABC . Deste
modo, a semirreta BD é a bissetriz de ∠ABC .


Seja BH 
uma
bissetriz
diferente
de
BD . Então
H não per

tence a BD e está ou no semiplano de BD que contém A
ou naquele que contém C . Sem perda de generalidade, assumamos que está no semiplano que contém A . Assim, H é
um ponto interno de ∠ABD , D é ponto interior de ∠HBC e
∠ABD > ∠ABH ≅ ∠HBC > ∠DBC ≅ ∠ABD e isto é uma contradição. Concluímos que a bissetriz é única.
■

Teorema 39 (Proposições 18 e 19). Num triângulo ∆ABC , o
ângulo ∠A é maior que o ângulo ∠B se, e somente se, o lado
oposto ao A , BC , é maior que o lado oposto ao B , AC .

Demonstração: Suponha que ∠A > ∠B . Desejamos provar que
o lado oposto do ângulo ∠A , BC , é maior que o lado oposto do
ângulo ∠B , AC . Suponha que não. É claro que AC e BC não
podem ser congruentes (triângulo isósceles); portanto, AC deve
ser maior que BC .

Escolhemos um ponto D na semirreta CB tal que CD e CA são
congruentes. Sendo que CB < CA , B está entre C e D . Neste
momento temos três triângulos: o original ∆ABC , um triângulo
isósceles ∠ACD e o triângulo ∠ABD . Como B está entre C e
D , ∠CBA é um ângulo externo de ∆ABD e ∠BDA < ∠CBA .
Por serem ângulos da base do triângulo isósceles ∆ACD , os ân-
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gulos ∠BDA = ∠CDA e ∠CAD são congruentes. Como B está
entre C e D , temos que nosso ∠A inicial, atualmente chamado
∠CAB , está menor que ∠CAD . Juntando tudo, obtemos:
∠CAB < ∠CAD ≅ ∠CDA = ∠BDA < ∠CBA .

Chegamos à conclusão absurda de que:
∠A = ∠CAB < ∠CBA = ∠B .

Reciprocamente, suponha que BC > AC . Provamos que ∠A > ∠B .
Claramente, os dois ângulos não podem ser iguais. Pelo exposto
acima, se ∠A < ∠B , então AB < AC e isto é absurdo. Portanto,
∠A > ∠B .
■

Teorema 40 (Proposições 24 e 25). Sejam ∆ABC e ∆DEF
triângulos com AB congruente a DE e BC congruente a
EF . Então ∠B é menor que ∠E se, e somente se, AC é
menor que DF .

Demonstração: Como ∠B < ∠E , existe um ponto G no interior do ângulo ∠FED = ∠E tal que os ângulos ∠GED
e ∠CBA
são congruentes. Seja H um ponto na semirreta EG tal que
EH é congruente a BC . Assim, os triângulos ∆ABC e ∆DEH
são congruentes (LAL). Deste modo, nosso objetivo é provar que
DH < DF .

Como G é um ponto interior do ângulo ∠FED , a semirreta EG
corta FD num ponto entre F e D que chamamos de I .
Por hipótese, BC e EF são congruentes e, por construção, BC
e EH são congruentes. Assim, o triângulo ∆EFH é um triângulo
isósceles com vértice E e seus ângulos de base ∠F e ∠H são
congruentes; isto é, ∠EFH e ∠FHE são congruentes.
Nosso problema é que não sabemos as posições relativas de I e
H nesta semirreta. Examinemos os três casos.
No primeiro caso, consideremos que I e H são iguais. Por I
estar entre D e F , segue que DH = DI < DF
, como queríamos.

Se I e H são pontos distintos na semirreta EG (e diferentes de
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E também), há somente duas possibilidades: I está entre E e H
ou H está entre E e I .

Consideremos que I está entre E e H . Agora examinemos o triângulo ∆FHD . Por I estar entre F e D e também entre E e H ,
temos que ∠DFH = ∠IFH < ∠EFH ≅ ∠FHE = ∠FHI < ∠FHD .
Os lados opostos a estes ângulos são DH e DF , respectivamente.
Pelo Teorema 39, DH é menor que DF .
Consideremos o último caso em que H está entre E e I . Novamente examinamos os ângulos do triângulo ∆FDH . Como
H está entre E e I , ∠EHF é um ângulo externo do triângulo ∆HFI . Deste modo, ∠HFD = ∠HFI < ∠EHF . Ao continuar a trabalhar no vértice H , vimos que o ângulo ∠IHF
é um ângulo externo do triângulo ∠EHF , que nos dá que
∠DFH > ∠IHF > ∠EFH ≅ ∠EHF > ∠HFD .
Concluímos, neste caso também, que DH é menor que DF .
Felizmente, a demonstração do recíproco é bem rápida. Suponha
que AC < DF . É claro que não podemos ter ∠B ≅ ∠E . Consideremos a possibilidade de ∠B > ∠E . Neste caso, poderemos usar o
resultado inicial desta demonstração para concluir que AC > DF , o
que é uma violação da lei da tricotomia. Só nos resta concluir que
∠B < ∠D .
■

6.4 Medida de segmentos e ângulos
Definição (Comprimento de segmento). Seja AB um segmento.
Seu comprimento, denotado por AB , é o conjunto de todos os segmentos congruentes ao AB ; quer dizer, AB = {CD | AB ≅ CD} .
Como você verá nos exercícios, estes comprimentos formam o
que chamamos uma partição dos segmentos do plano – uma repartição do conjunto de segmentos em subconjuntos não vazios
e dois a dois disjuntos. Você deve estar louco para dizer que cada
classe é associada a um número real que mede seu comprimento,
e tem razão. Entretanto, não podemos dizer isto dentro do nosso
sistema, por enquanto; para começar, não temos números reais.
Como podemos obtê-los?
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Você já foi apresentado
a este autor e a estes
axiomas na Disciplina
de Fundamentos de
Matemática I; procure
se lembrar ou consulte o
Capítulo 2 deste material.
Augustin Louis Cauchy,
(1789-1857), foi um
matemático e físico
francês que provou
(1811) que os ângulos
de um poliedro convexo
estão determinados por
suas faces. Cauchy foi o
primeiro a fazer um estudo
cuidadoso das condições
para a convergência das
séries no infinito, entre
muitos outros trabalhos.

O tratamento moderno consiste em construir os números naturais a partir dos axiomas de Peano, anexar o zero e os simétricos
para obter os inteiros e finalmente incluir as frações para obter
os números racionais. Para obter os números reais, você terá que
usar os cortes de Dedekind, intervalos aninhados em classes de
sequências de Cauchy – todos variantes do Axioma de Dedekind.
Os gregos adotaram outra tática.
Escolhemos um segmento AB1 e decretamos que seu comprimento é 1. Obtemos o número 2 escolhendo um ponto B2 tal que B1
está entre A e B2 e AB1 é congruente a B1B2 , para, em seguida,
definir 2 a ser o comprimento de AB2 . Para os gregos, números
eram segmentos. Nós somos obrigados a dizer que números são
comprimentos de segmentos, ou uma classe de segmentos congruentes; se você lembra, já comentamos o hábito dos gregos
de não usar o termo congruente, o que lhes permite dizer que o
segmento é o número. Sem precisar levar em conta esta pequena
discrepância, fica (não tão) evidente que temos todos os números
reais positivos.
Agora que temos comprimentos, que serão aquelas “coisas” que
chamam números, como podemos somá-los e compará-los? Para
somá-los, consideremos a seguinte metodologia. Escolhemos segmentos AB e CD . Suponha que EG é um segmento e F está
entre E e G tal que AB é congruente a EF e CD é congruente
a FG . O segmento EG será chamado uma soma de AB e CD
e poderá ser denotado por AB + CD . Salientamos que esta soma
não é única! Qualquer outro segmento congruente a EG também
será uma soma. Entretanto, quando passamos às classes de segmentos, esta soma se torna muito bem comportada (veja o exercício 3). Assim, podemos definir a soma de comprimentos. Gostaríamos de comparar segmentos assim AB < CD se, e somente se,
AB < CD , mas teremos vários probleminhas. AB pode ter outros
nomes, como, por exemplo, EF . Será possível ter AB < CD sem
ter EF < CD ? (Veja o exercício 4).
Definição (Soma de comprimentos de segmentos). A soma dos
comprimentos AB e CD , denotado por AB + CD é o comprimento de AB + CD . O comprimento AB é menor que o comprimento
CD se, e somente se, o segmento AB é menor que o segmento CD.
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Você provará, com os exercícios, várias propriedades elementares,
mais interessantes que estas de soma e comparação. Com isso,
voltamos nossa atenção ao problema de medir ângulos, somar e
comparar suas medidas. Seguiremos os caminhos já usados para
segmentos.
Definição (Medida de ângulos). Seja ∠ABC um ângulo. A medida de ∠ABC é o conjunto de todos os ângulos congruentes a
∠ABC e será denotado por ABC . Se ∠A e ∠B são ângulos,
diremos que A < B se ∠A < ∠B .
Antes de somar ângulos, teremos que impor alguns fatores limitantes. Mesmo que não possamos falar oficialmente em ângulos de 135°, todos nós os conhecemos do nosso modelo usual
do plano. Se abrimos um ângulo de 135° e, em seguida, abrimos
mais 135°, nosso ângulo oficial não é aquele intuitivo de 270° que
queremos, mas o outro de 90°. Lembre-se de que nossos ângulos
medem entre 0° e 180°. Este problema não existe com segmentos;
podemos estender o segmento o tanto quanto queremos. Alertamos que, mesmo que as definições de somas são quase idênticas,
terão que verificar que a soma dos ângulos realmente existe.
Definição (Soma de medidas de ângulos). Sejam ∠ABC e
∠DEF ângulos. O ângulo ∠GHJ , frequentemente denotado por
∠ABC + ∠CDE é uma soma de ∠ABC e ∠DEF se existe um ponto
I no interior de ∠GHJ tal que ∠ABC ≅ ∠GHI e ∠DEF ≅ ∠IHJ .
Se ∠ABC + ∠CDE existe, então a soma das medidas dos ângulos,
denotado por ABC + CDE , é a medida de ∠ABC + ∠DEF .
A comprovação de que esta definição da soma de medidas de ângulos é bem definida segue as mesmas linhas da verificação da
soma de comprimentos de segmentos (veja os exercícios). Temos
mais uma situação especial para considerar. Podemos somar dois
ângulos retos? Formalmente, não podemos, porque os lados do
único candidato razoável serão duas semirretas opostas – uma
configuração proibida. Entretanto, no estudo de triângulos, encontraremos momentos em que é muito útil falar em ângulos
cujas medidas somam 180°. Esta façanha, aparentemente contraditória, pode ser concretizada da seguinte maneira.
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Definição. Se ∠A e ∠B são ângulos, então A + B = 180°
se ∠B tem a mesma medida que um suplemento de ∠A . Se
∠A1 , ∠A2 ,..., ∠An são ângulos, então diremos que a soma das medidas destes ângulos é 180° se a soma da medida de ∠A1 e a medida de ∠A2 + ∠A3 + ... + ∠An é 180°.
Como vocês provaram que a soma de medidas de ângulos é comutativa e associativa, esta definição é bem formulada; fará sentido dizer que a soma das medidas dos ângulos de um triângulo
é 180° ou é menor que 180°. Usaremos estas medidas para provar
os seguintes teoremas.

Teorema 41 (Proposição 17). A soma das medidas que qualquer par de ângulos de um triângulo é menor que 180°.

Demonstração: Consideremos os ângulos nos vértices A e B de
um triângulo ∆ABC . Escolha um ponto D tal que A está entre
C e D . Assim ∠DAB é um ângulo exterior ao ângulo ∠CAB
e esses são suplementares. Como o ângulo ∠CBA é um ângulo interno remoto de ∠DAB , ele é menor que ∠DAB . Assim
CAB + CAB < CAB + DAB = 180º .
■

Teorema 42 (A desigualdade triangular, Proposição 20).
Num triângulo, a soma do comprimento de dois lados é
maior que o comprimento do terceiro lado.

Demonstração: Consideremos os lados AB e BC do triângulo
∆ABC . Escolhemos um ponto D tal que B está entre A e D e
BC e BD são congruentes. Deste modo, o triângulo ∆CBD é um
triângulo isósceles com base CD . Portanto, os ângulos ∠BDC e
está
e D , ele é um
∠BCD são congruentes. Como B
 entre A 

ponto interior do ângulo ∠ACD e CB está entre CA e CD . Concluímos que ∠ADC = ∠BDC ≅ ∠BCD < ∠ACD ; simplificando,
temos ∠ADC < ∠ACD . O lado AD do triângulo ∆ADC é maior
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que o lado AC porque é oposto a um ângulo maior (Teorema 39).
Segue que AC < AB + BC .
■
C

D
A

B
Figura 6.7

Há pouco, provamos que a soma das medidas de dois ângulos de
um triângulo é menor que 180°. O Teorema de Saccheri-Legendre
fortalece este resultado. Citamos este teorema sem demonstração;
uma vez que adotamos o axioma de paralelas, provaremos um
resultado ainda mais forte, cuja demonstração será extremamente
mais simples que sua demonstração, se fosse apresentada.

Teorema 43. A soma das medidas dos ângulos de um triângulo é menor ou igual a 180°.

Apresentamos, sem demonstração, nosso último teorema da geometria neutra como uma curiosidade para indicar o quanto uma
geometria hiperbólica pode ser estranha.

Teorema 44. Se a soma das medidas de um triângulo é 180°,
então existe um retângulo. Se existir um retângulo, então a
soma das medidas dos ângulos de todos os triângulos é 180°.

No modelo de Poincaré, você pode construir triângulos com a
soma das medidas dos seus ângulos tão pequena quanto quiser;
certamente tem um triângulo com a soma menor que 180°. Conforme o teorema, não existe retângulo algum neste modelo. Caso
esteja curioso, tente construir um para ver o que acontece. Para
ler mais a respeito de geometrias hiperbólicas ou projetivas, veja
Barbosa, Bonola, Coxeter, Martin ou Whicher.
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Exercícios
1) Prove:
a) Se M é um ponto médio do segmento AB , então M está
entre A e B .
b) Se M e N são pontos médios do segmento AB , então
M =N.
2) Prove os seguintes fatos relacionados com comprimentos de
intervalos.
a) Se AB ∩ CD ≠ ∅ , então AB = CD .
b) Cada segmento tem comprimento.
Deste modo, o conjunto de segmentos é repartido em subconjuntos de segmentos do mesmo comprimento e cada
segmento pertence a exatamente um destes subconjuntos.
3) Prove os seguintes fatos a respeito de somas de comprimentos e segmentos.
a) Se AB ≅ CD , então, para qualquer segmento
AB + EF = CD + EF .

EF ,

b) Se AB = CD e EF = GH , então AB + EF = CD + GH .
c) AB + CD = CD + AB .
d) ( AB + CD) + EF = AB + (CD + EF ) .
Os fanáticos pela álgebra podem parar por aqui. Temos que a
soma é bem definida, comutativa e associativa. Infelizmente, não
há elemento neutro, muito menos elementos simétricos. Perguntamos: como é que um segmento, por mais curto que seja, tem
comprimento zero? Por ter esta visualização geométrica de número, os gregos não cogitavam sequer a existência do número
zero. Como a matemática romana foi baseada na grega e toda a
matemática ocidental até 1500 foi baseada na matemática romana,
zero e números negativos são coisas relativamente novas na matemática ocidental. Sem o conceito de zero, era impossível adotar
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um sistema de notação posicional para os números, e os números
romanos permanecerem em uso até o século dezesseis. Já imaginaram calcular MMDCCXLVIII vezes MMMCCLXXXVI?
4) Se AB = CD e EF = GH , então AB < EF se, e somente, se
CD < GH .
5) Prove as seguintes propriedades da soma e comparação de
segmentos.
a) AB + CD < AB + EF se, e somente se, CD < EF .
b) AB + CD = AB + EF se, e somente se, CD = EF .
c) Se AB < CD e EF < GH , então AB + EF < CD + GH .
d) Se AB < CD e CD < EF , então AB < EF .
e) Se AB e CD são comprimentos de segmentos, então exatamente uma das seguintes afirmações é verdadeira.
i) AB = CD .
ii) AB < CD .
iii) CD < AB .
6) Repita os exercícios 2, 3, 4 e 5 para medidas de ângulos.
7) (Proposição 21). Seja D um ponto interno do triângulo ∆ABC .
Prove que ∠ABC < ∠ADC e AB + BC > AD + DC .
8) Seja ∆ABC um triângulo retângulo com ângulo reto em B .
Prove que, se C está entre B e D , então AC < AD .
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Resumo
Foram vistos, neste capítulo, os três últimos axiomas de Hilbert.
Esses axiomas se referem a questões mais profundas do modelo
axiomático que se quer produzir: que possua todas as principais
propriedades da geometria plana. Além desta discussão, mais
abstrata, vimos teoremas envolvendo as definições de ângulos
internos, externos e alternos, bissetriz e mediatriz e medida de
segmento e de ângulo.

Capítulo 7
Axioma das Paralelas e
Áreas

Capítulo 7
Axioma das Paralelas e Áreas
Assumindo agora o Axioma 15 (das paralelas), você deverá demonstrar os Teoremas de 44 a 56. Muitos desses teoremas são equivalentes ao Axioma 15 e, de fato,
foram usados na tentativa de “demonstrar” esse axioma. Também deverá saber usar o modelo hiperbólico de
Poincaré para obter contraexemplos aos teoremas deste
capítulo. Deverá estudar, ainda, as definições de paralelogramo, polígonos convexos e o conceito de conteúdo
que é o que entendemos por área. Aqui você deverá ver
e provar o famoso Teorema de Pitágoras.

Vamos tirar todo o proveito possível do conceito da geometria
neutra; agora adotamos de vez o Axioma 15, que garante a unicidade das paralelas. A seguir demonstraremos uma sequência de
teoremas que são, de fato, equivalentes ao Axioma 15. Muitos destes resultados foram usados nas tentativas de demonstrar o Axioma das Paralelas. Apresentaremos, sem comprovação detalhada,
contraexemplos a cada teorema dentro do modelo hiperbólico de
Poincaré. Para fechar o capítulo, introduzimos o conceito de área
até conseguirmos provar o Teorema de Pitágoras.

Teorema 44 (O Axioma de Paralelas de Euclides). Sejam r
e s retas distintas e t uma reta transversal a elas. Se a soma
das medidas dos ângulos internos de um lado de t é menor
que 180°, então r e s se interceptam naquele lado de t .

Demonstração: Suponha que t intercepta r e s em B e A ,
respectivamente. Sejam C e D pontos incidentes a r e s ,
respectivamente, e pertencentes ao semiplano de t , no qual a
soma das medidas dos ângulos internos é menor que 180. Assim,
DAB + ABC é menor que 180 , ou seja, ∠DAB é menor que
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um suplemento ao ∠ABC . Seja E um ponto no lado de t oposto
ao lado de D , tal que 
os ângulos ∠EAB e ∠ABC são congruentes. Pelo Teorema 31, EA e r são paralelas porque um par de ângulos alternos internos formados pela travessa t são congruentes.
Provaremos que r e s não são paralelas.

E

A

F
t

B

D

C

s
r

Figura 7.1


Suponha que D é incidente à reta EA . Como D e E estão em
lados
 opostos de t , D terá que ser elemento da semirreta oposta a
AE . Assim, ∠BAD é um suplemento a ∠BAE , que é congruente
a ∠ABC , quer dizer, ∠DAB é congruente a um suplemento a
D
∠ABC . Este fato contradiz

a hipótese do teorema. Portanto,
não é incidente a EA , e EA e s são distintas. Como s e EA
passam por A e são distintas, é impossível que s também seja paralela a r . Deste modo, r e s se interceptam em algum ponto, que
denotaremos por F . Falta provar que F está no lado certo de t .
Suponha que C e F estão em lados opostos de t . Assim, ∠FBA é
um suplemento de ∠ABC . Como, por hipótese, ∠DAB é menor que
qualquer suplemento de ∠ABC , ∠DAB < ∠FBA . Mas, se ∠FBA
é um ângulo externo do triângulo ∆ABF e ∠FBA < ∠DAB , temos então uma contradição. Concluímos que r e s se interceptam
num ponto F no lado da reta transversal em que a soma das me
didas dos ângulos internos é menor que 180 .
■
Para construir um contraexemplo ao teorema no modelo de Poincaré, apelamos para o desenho da Figura 7.2. Escolha um arco a
que corta a circunferência limitadora perpendicularmente nos
pontos P e Q que ficam bem juntos. Seja M o ponto médio do
arco PQ e escolha A e B no arco PQ com A entre P e M , e B
entre M e Q . Considere o diâmetro D que passa por M e a reta
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(no sentido usual) r que passa pelo centro da circunferência e é
perpendicular a D . Escolha arcos s e t com centros em r que
passam por A e B respectivamente e determinam retas no plano hiperbólico. Afirmamos que a soma das medidas dos ângulos
formados por a , s e t é sempre menor que 180 e que se aproxima de 0 quando A e B se aproximam de P e Q . Também fica
claro que s e t são paralelas.

P
A

M

Q
B

Figura 7.2

Teorema 45. Sejam r e s retas e t uma reta transversal
a elas. Se r e s são paralelas, então os ângulos de pares
de ângulos alternos internos determinados por t são congruentes.

Demonstração: Denote por A o ponto de intersecção das retas
s e t . Seja u uma reta que passa por A tal que um dos pares de
ângulos alternos internos determinados por r , u e t é congruente.
Pelo Teorema 31, o outro par de ângulos alternos internos é congruente e r e u são paralelas. Como somente uma reta paralela
a r passa por A , u e s são iguais e os pares de ângulos alternos
internos determinados por r , s e t são congruentes.
■
A Figura 7.2 acima fornece um contraexemplo a este teorema na
geometria hiperbólica. A reta hiperbólica determinada por P e
Q é uma travessa das retas paralelas s e t , mas, num par de
ângulos alternos internos, um ângulo é agudo enquanto o outro
é obtuso.
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Teorema 46. Sejam r e s retas paralelas e t uma reta concorrente a r. Se t é perpendicular a r, então é perpendicular a s.

Demonstração. Seja A o ponto comum a r e t . Como r é paralela a s e ambos r e t passam por A , t não pode ser paralela a
s . Assim, t é transversal a r e s e, pelo Teorema 45, os ângulos
de cada par de ângulos alternos internos são congruentes. Como
um destes ângulos é um ângulo reto, todos são ângulos retos e o
teorema prossegue.
■

Teorema 47. Sejam r e s retas paralelas, u perpendicular
a r e v perpendicular a s. Então, u e v são ou paralelas ou
iguais.

Demonstração: Pelo Teorema 46, u é perpendicular a s . Assim,
ambos u e v são perpendiculares a s e, pelo Teorema 32, ou são
paralelas ou iguais.
■
Um contraexemplo deste teorema no modelo hiperbólico de Poincaré pode ser construído na seguinte maneira. Comece escolhendo duas retas hiperbólicas u e v que se interceptam num ponto
próximo à circunferência limitadora do modelo. Construa duas
retas hiperbólicas t e s cortando perpendicularmente u e v , respectivamente. Se escolhemos t e s suficientemente próximas à
circunferência limitadora, elas serão paralelas. Veja a Figura 7.3.
Estamos prontos para provar o teorema sobre a soma dos ângulos
de um triângulo que anunciamos há bastante tempo. Este teorema
também é equivalente ao Axioma das Paralelas, mas não apresentaremos a demonstração do seu “recíproco”. Para provar que, se temos
os Axiomas de 1 até 13 e o Teorema 48, então o Axioma das Paralelas de Euclides também é verdadeiro, é útil dispor das propriedades
de triângulos semelhantes, o que não tínhamos até agora.

s
u
v
t
Figura 7.3
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Teorema 48 (Proposição 32). A soma das medidas dos ângulos de um triângulo é 180°.

Demonstração: Seja ∆ABC um triângulo
 qualquer. Seja r a única reta que passa por C e é paralela a AB . Escolhemos pontos
D
e E incidentes a r tais que D e B estão no mesmo lado deAC
enquanto
E está no lado oposto. Notamos

 que as retas AC e
BC são travessas das retas paralelas r e AB . Desse modo, os ângulos ∠ABC e ∠BCD são ângulos alternos internos e congruentes. Do mesmo modo, os ângulos ∠BAC e ∠ECA são ângulos
alternos internos da outra travessa e também são congruentes.
Como D , C e E são colineares e C está entre D e E , a soma
das medidas dos ângulos ∠BCD , ∠BCA e ∠ACE é 180 . Daí,
ABC + BCA + BAC = 180° .
■
E

C

A

D

r

B
Figura 7.4

Nos Teoremas 31 e 45, relacionamos a congruência dos ângulos
de um par de ângulos alternos internos e o paralelismo de retas.
Ao examinar a situação de duas retas distintas e uma reta transversal a elas, notamos que há vários outros pares de ângulos. Esses pares são chamados de: ângulos correspondentes, ângulos
colaterais internos, ângulos colaterais externos e ângulos alternos externos.
Incluímos a Figura 7.5 a seguir para ajudar com a notação. Nesta
figura, ficam óbvios quais são estes pares e porque receberam estes nomes. Mesmo assim, somos obrigados a dar uma definição
formal.
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Para facilitar a discussão, adotaremos uma notação fixa até o término da demonstração do Teorema 52. Essa notação está explicitada no desenho a seguir (Figura 7.5).
Sejam r e s retas distintas e t uma reta transversal a elas, interceptando-as nos pontos A e B , respectivamente. Escolhemos
pontos C e D incidentes a r tal que A está entre C e D . Escolhemos um ponto E incidente a s tal que C e E estão do mesmo
lado de t . Escolhemos um ponto F tal que B está entre E e F .
É claro que F é incidente a s . Escolhemos G e H tais que A está
entre G e B e B está entre A e H . Também fica claro que G e
H são incidentes a t .
H

E

B

F
D

C

s
r

A
t

G
Figura 7.5

Definição (Ângulos correspondentes, ângulos colaterais internos e externos e ângulos alternos externos). Usando a notação
acima, diremos que os pares de ângulos ∠HBF e ∠BAD , ∠HBE
e ∠BAC , ∠EBA e ∠CAG e, por último, ∠FBA e ∠DAG são pares de ângulos correspondentes. Diremos que os dois pares de
ângulos ∠EBA com ∠BAC e ∠FBA com ∠BAD são pares de ângulos colaterais internos. Os dois pares de ângulos ∠HBF com
∠GAD e ∠HBE com ∠CAG são chamados de pares de ângulos
colaterais externos. Os pares de ângulos ∠HBF com ∠CAG e
∠HBE com ∠GAD são chamados de pares de ângulos alternos
externos.
Achamos a definição anterior, dada com a ajuda da introdução
dos pontos C até H , bem clara e quase autoexplicativa, mas os
puristas podem querer uma definição que fale somente das retas
e de seus pontos de intersecção. Concordamos que, em cada par
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de ângulos a ser considerado, um dos ângulos tem vértice em A
e o outro em B e que ambos têm uma semirreta em t como um
dos seus lados. Desse modo, dois ângulos são chamados correspondentes se os lados em t apontam na mesma direção e se os
outros lados dos ângulos do par estão no mesmo semiplano delimitado por t . Dois ângulos são chamados ângulos colaterais se
os lados em t apontam em direções opostas e se os outros lados
do par de ângulos são semirretas no mesmo semiplano de t . Se as
semirretas em t contêm os dois pontos A e B , então os ângulos
são chamados de colaterais internos. Se não, eles são chamados
de colaterais externos. Dois ângulos são chamados alternados se
os lados em t apontam em direções opostas e os outros dois lados estão em semiplanos distintos de t . Se os lados em t contêm
os pontos A e B , os ângulos são chamados ângulos alternos internos. Se os lados em t não contêm os pontos A e B , então os
ângulos são chamados ângulos alternos externos.

Teorema 49. Seja r e s retas distintas e t uma reta transversal a elas, então se a soma das medidas dos ângulos de
um par de ângulos colaterais internos é 180°, a soma das
medidas dos ângulos do outro par também é e as retas r e
s são paralelas. Reciprocamente, se r e s são paralelas então a soma das medidas dos ângulos de cada par de ângulos
internos colaterais é 180°.

Demonstração: Suponha que a soma das medidas dos ângulos de
um dos pares de ângulos colaterais internos é 180 . No vértice A ,
encontramos dois ângulos internos ∠BAD e ∠BAC . Ao examinar
a definição de ângulo colateral interno, descobrirmos que um deles
pertence a um dos pares de ângulos colaterais internos e o outro
ângulo pertence ao outro par. Também notamos que estes dois ângulos são suplementos um do outro. Denote por  e  os ângulos
do par, sendo que  tem vértice em A e  em B . Seja  o outro
ângulo interno colateral com vértice em B . Assim:
∠ + ∠ = ∠ + ∠ = 180° .
Daí  =  e  e  são congruentes. Seja  o ângulo colateral interno com vértice em B que não é o ângulo  . Devemos
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provar que  +  = 180 . Como  e  são ângulos internos
distintos com vértice B , eles são suplementos um do outro. Temos
 +  =  +  = 180 .
Isto é, se a soma das medidas dos ângulos de um par é 180 , a
soma das medidas dos ângulos do outro par também é 180 .
■
t
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β
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γ
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r

Figura 7.6

Da demonstração acima, concluímos que  e  são ângulos internos, um com vértice em A e o outro com vértice em B , que
não são colaterais, portanto alternados, mas que são congruentes.
Deste modo, vimos que  e  é um par de ângulos alternos internos congruentes, o que obrigam r e s a serem paralelas.
Suponha que r e s são paralelas. Pelo Teorema 44, os ângulos alternos internos ∠EBA e ∠BAD são congruentes. Como B está entre E e F , ∠EBA e ∠FBA são suplementos um do outro. Assim:
BAD + ABF = EBA + ABF = 180° .

Como a soma das medidas dos ângulos deste par de ângulos internos colaterais é 180°, a soma das medidas do outro par também é.

Teorema 50. Sejam r e s retas distintas e t uma reta transversal a elas, então se a soma das medidas dos ângulos de
um par de ângulos colaterais externos é 180°, a soma das
medidas dos ângulos do outro par também é 180° e as retas
r e s são paralelas. Reciprocamente, se r e s são paralelas,
então a soma das medidas dos ângulos de cada par de ângulos colaterais externos é 180°.
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Demonstração: Sejam  e  um par de ângulos colaterais externos cujas medidas somam 180 . Seja  o ângulo do par com vértice em A e seja  o ângulo oposto pelo vértice de 
 . Como  é
um ângulo externo, ele
inclui a semirreta oposta a AB ; portanto
 inclui a semirreta AB e é um ângulo interno. Notamos que 
e  abrem por lados opostos da reta t porque suas semirretas em
r são semirretas opostas.
O ângulo 
 é um ângulo
 externo e seu lado em t é a semirreta
oposta a BA . Assim, BA é um dos lados do seu ângulo oposto
pelo vértice  e  é um ângulo interno. Mais ainda,  e  abrem
em lados opostos de t .
Os ângulos  e  são ângulos colaterais, portanto abrem pelo
mesmo lado de t . Como  e  abrem por lados opostos de t , e
 e  abrem por lados opostos de t ,  e  abrem pelo mesmo
lado de t . Assim,  e  são ângulos internos colaterais. Pela hipótese e pela construção de  e  :
180° =  +  =  +  =  + ∠ .
Concluímos que  e  são suplementares.
Resumindo, se a soma das medidas dos ângulos de um par de ângulos colaterais externos é 180 , então os ângulos de um par de
ângulos colaterais internos são ângulos suplementares e as retas r
e s são paralelas. Resta provar que a soma das medidas do outro
par de ângulos colaterais externos é 180 .
B

α

δ
γ

A
β
Figura 7.7

Seja  o outro ângulo externo com vértice em A . Assim,  e 
têm um lado em comum dentro da reta t e lados formados por
semirretas opostas em r . Por isso,  e  são ângulos suplemen-
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tares. Seja  o outro ângulo externo em B . Vimos que  é um
suplemento de  . Deste modo,  e  por serem suplementos de
ângulos congruentes,  e  são congruentes.
Reciprocamente, suponha que s e t são paralelas. Pelo Teorema 49, ∠FBA + ∠BAD = 180° e por B estar entre A e H ,
HBF + FBA = 180 . Assim, BAD = HBF . Como A está
entre G e B ,
GAD + HBF = GAD + BAD = 180°

e os ângulos de um par de ângulos colaterais externos, e portanto
de todos os pares, são congruentes.
■

Teorema 51. Sejam r e s retas distintas e t uma reta transversal a elas. Se os ângulos de um par de ângulos alternos
externos são congruentes, então os ângulos do outro par
também são congruentes e r e s são paralelas. Reciprocamente, se r e s são paralelas, então os ângulos de cada par
de ângulos alternos externos são congruentes.

Demonstração: Inicialmente notamos que os dois ângulos externos com vértice em A , ∠CAG e ∠DAG , são suplementos um do
outro e que os dois ângulos externos com vértice em B , ∠EBH
e ∠FBH , são suplementos um do outro. Suponha que os ângulos
de um par de ângulos alternos externos são congruentes. Os ângulos do outro par também são congruentes por serem suplementos
de ângulos congruentes.
Consideramos que os ângulos alternos externos ∠HBF e ∠GAC
são congruentes. Notamos que os ângulos ∠ECA e ∠BAD formam um par de ângulos alternos internos e que são os ângulos
opostos pelo vértice de ∠HBF e ∠CAG , respectivamente. Assim,
∠ECA e ∠BAD são um par de ângulos alternos internos congruentes e, por consequência, r e s são paralelas.
Reciprocamente, suponha que r e s são paralelas. Suponha que
 e  são um par de ângulos alternos externos, sendo A o vér-
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tice de  e  o vértice de  . Pelo exposto acima, os ângulos
opostos pelo vértice de  e  são ângulos alternos internos e,
como r e s são paralelas, são congruentes. Assim,  e  são
congruentes.
■
Antes de anunciar o Teorema 52, devemos tecer uns comentários a respeito dos pares de ângulos correspondentes. Notamos
inicialmente que pares correspondentes são colaterais e que, em
cada par, um ângulo é interno e o outro é externo. Em seguida,
dividimos os pares de ângulos correspondentes em dois agrupamentos que chamaremos por I e II. Veja a Figura 7.5.
O agrupamento I consiste dos pares ∠DAB com ∠FBH e ∠GAC
com ∠ABE . Observamos que ∠DAB e ∠GAC são opostos pelo
vértice e que ∠FBH e ∠ABE são opostos pelo vértice. Assim, se
os ângulos de um par são congruentes, todos os quatro ângulos
são congruentes.
O agrupamento II é composto dos outros dois pares ∠GAD com
∠ABF e ∠CAB com ∠EBH . Como no caso do agrupamento I,
cada ângulo do primeiro par é oposto pelo vértice de um ângulo
do segundo par e, se os ângulos de um par são congruentes, todos os quatro ângulos são congruentes.
Podemos formar uma relação entre os ângulos de I e os de II da
seguinte forma. Tomamos o par ∠DAB com ∠FBH de I e ∠GAD
com ∠ABF de II. Notamos que ∠DAB e ∠GAD são suplementos
um do outro e que ∠FBH e ∠ABF são suplementos um do outro.
Se os ângulos de um par de ângulos correspondentes são congruentes, todos os quatro ângulos do seu grupo serão congruentes. Mais ainda, os ângulos de um par do outro agrupamento são
congruentes por serem suplementos de ângulos congruentes e
todos os quatro ângulos do outro agrupamento são congruentes.
Em resumo, se os ângulos de um par de ângulos correspondentes
são congruentes, os ângulos de cada par são congruentes e temos
a primeira parte do Teorema 52.
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Teorema 52. Sejam r e s retas distintas e t uma reta transversal a elas. Se os ângulos de um par de ângulos correspondentes são congruentes, então os ângulos de cada par
são congruentes e r e s são paralelas. Reciprocamente, se r
e s são paralelas, então os ângulos de cada par de ângulos
correspondentes são congruentes.

Demonstração: Use como base a Figura 7.5. Suponha que os ângulos de um par de ângulos correspondentes são congruentes. Pelo
exposto acima, os ângulos de cada par são congruentes; em especial, ∠DAB e ∠FBH são congruentes. Notamos que os ângulos
∠DAB e ∠CAG são ângulos opostos pelo vértice, portanto congruentes. Deste modo, o par ∠CAG e ∠FBH de ângulos alternos
externos são congruente e r e s são paralelas.
Suponha que r e s são paralelas. Então os ângulos alternos externos ∠FBH e ∠CAG são congruentes. Como ∠DAB e ∠CAG
são congruentes, os ângulos ∠DAB e ∠FBH , ângulos de um par
de ângulos correspondentes, são congruentes. Recorremos, mais
uma vez, à discussão que antecedeu a este teorema para concluir
que os ângulos de cada par de ângulos correspondentes são congruentes.
■
Terminamos o relacionamento entre pares de ângulos formados
por uma transversal a um feixe de retas e estabelecemos critérios
para determinar se as retas do feixe são paralelas. Estes teoremas
(os Teoremas 31, 49, 50, 51 e 52) aparecem no Livro I dos Elementos como as Proposições 27, 28 e 29. Provavelmente você notou
certa duplicidade de esforços na demonstração desta sequência
de teoremas. De fato, os oito ângulos formados pelas duas retas
r e s com a transversal t se inter-relacionam de muitas maneiras
diferentes fornecendo um sem número de variantes para as demonstrações. (Exercício: tentem achar outras).
Sabemos o que é um triângulo, seus vértices, suas arestas ou seus
lados e seu interior. O que seria um paralelogramo? Bem, ele é
parecido com o triângulo, pois tem vértices e lados, só que tem
quatro lados. Então o paralelogramo  ABCD consiste de quatro
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pontos distintos A , B , C e D , chamados vértices, e quatro segmentos AB , BC , CD e DA , chamados lados ou arestas. E onde
entra o paralelo de paralelogramo? Pares de lados que têm um
vértice em comum, como AB e BC , serão chamados adjacentes e
pares de lados que não têm vértice em comum, como AB e CD ,
serão chamados lados opostos. Para chamar  ABCD um paralelogramo, exigimos que pares de retas determinados por lados
opostos sejam paralelos. É conveniente notar que, num triângulo,
qualquer par de lados é adjacente, mas que na notação deste paralelogramo AB com BC , BC com CD , CD com DA e DA com
AB são os pares de lados adjacentes enquanto AB com CD e
DA com BC são os pares de lados opostos. Estas exigências são
suficientes para produzir figuras no modelo usual do plano que
representam o que queremos chamar paralelogramos?
Definição (Paralelograma). Dizer que  ABCD é um paralelogramo significa que A, B, C e D são pontos distintos, as retas determinadas por A e B e por C e D são paralelas e as retas determinadas por B e C e por D e A são paralelas. Os pontos A , B , C e D
são chamados vértices do paralelogramo e os segmentos AB, BC ,
CD e DA são chamados lados do paralelogramo. Pares de lados
que têm ponto em comum são chamados lados adjacentes; pares
que não têm ponto em comum são chamados de lados opostos.
Há mais uma semelhança entre triângulos e paralelogramos que
podemos usar. Se pegarmos dois vértices de um triângulo, eles
determinam uma reta que chamaremos a base do triângulo. É
claro que esta base não pode passar pelo terceiro vértice; assim,
este vértice determina um semiplano delimitado pela base. Observamos que todos os pontos internos do triângulo pertencem
a este semiplano. No paralelogramo  ABCD , se olhamos para a
reta r determinada pelos pontos A e B , notamos que nem C nem
D estão incidentes à r porque a reta determinada por C e D é
paralela à r . Este paralelismo implica mais ainda, que nenhum
ponto de CD é incidente à reta r . Assim, C e D estão no mesmo
semiplano delimitado por r ; mais ainda, todos os pontos de BC ,
CD e DA salvo A e B estão neste mesmo semiplano. Intuitivamente, todo o paralelogramo está no mesmo lado de r (salvo
AB , é claro). Aproveitamos deste fato para definir o interior do
paralelogramo.
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Definição (Semiplano determinado por um paralelograma). Seja
 ABCD um paralelogramo. Um semiplano determinado pelo paralelogramo é um semiplano delimitado pela reta determinada
por um dos seus lados e que contém os dois vértices não pertencentes
 a esta reta. (Por exemplo, o semiplano delimitado pela reta
AB e que contém os pontos C e D ). O interior do paralelogramo
é a intersecção dos quatro semiplanos determinados pelo paralelogramo.
Optamos definir paralelogramo pelo paralelismo de lados opostos,
entretanto, há várias outras descrições equivalentes. Provaremos
um deles como teorema e incluiremos outros como exercícios.

Teorema 53. Suponha que r e s são retas paralelas, A e B
são incidentes a r , C e D são incidentes a s e AB e CD
são congruentes. Se BC e DA não
têm
em comum,
 ponto

então BC e DA são congruentes e BC e DA são paralelas e
 ABCD é um paralelogramo.

Antes de começar a demonstração, seria conveniente traçar as linhas gerais da demonstração e examinar as dificuldades
que de
vem ser vencidas. A ideia é traçar a diagonal AC que será uma
transversal às duas paralelas e usar ângulos internos alternos e
LAL. Simples? É bom lembrar que a hipótese BC e DA não tem
ponto em comum e perguntar onde foi usada. Ao descobrir que
não foi usada, devemos começar a nos preocupar; hipóteses não
são incluídas só para ocupar espaço e consumir papel! Apostamos que você fez um desenho para ajudar a organizar uma demonstração e que ele era assim:
D

C

A

B
Figura 7.8
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Nosso problema é justificar nossa afirmação que ∠ACD e ∠CAB
são ângulos alternos. Caso pense que isto é óbvio, considere a Figura 7.9, que satisfaz quase todas as hipóteses do teorema.
C

D

A

B
Figura 7.9


Notamos que a reta AC é sempre uma reta transversal às retas
paralelas r 
e s ; o que não sabemos é que B e D estão em lados
opostos de AC . Se olharmos para o desenho “bom”, notamos que
C é ponto interno do ângulo ∠DAB enquanto no desenho “ruim”
isto não acontece. A mesma situação se repete com o vértice D e
o ângulo ∠ABC . Pensando bem, devemos iniciar a demonstração
provando este fato; o resto cairá naturalmente no lugar.
Demonstração:
Como todos os pontos de DC são incidentes
à


reta s , AB = r e r e s são paralelas a DC e DCe AB não se
cruzam, ou seja, D e C estão do mesmo lado de AB .

Suponha que BC e DA se cruzam no ponto X . Sabemos que X
não está em DA . Como X não é C , X e B estão do mesmo
lado de s . (Note como passamos por vários detalhes que você,
como
 aluno experiente, deve ter fornecido mentalmente. Ora, s e
DA têm o ponto D em
comum.
Como A é incidente à reta r ,

que é paralela à s , s e DA não são iguais. Pelo Teorema 1, existe
um único ponto em comum, D . Se X fosse C , as retas teriam
dois pontos C e D em comum. Novamente, estamos diante de um
problema de quantos detalhes devemos incluir numa demonstração. Esperamos que você tenha condições de fornecer estes detalhes sem dificuldade se, por exemplo, um dos seus alunos perguntasse por que era verdade. Voltemos à demonstração.) Claramente
A e B estão
da
 do mesmo lado de s . Quer dizer, X é elemento

semirreta DA
.Procedemos semelhantemente com r e DA . Se X
for B , r e DA teriam dois pontos A e B em comum; uma contradição. Portanto, X e C estão do mesmo lado de r . Claramente
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X e D
C e D estão do mesmo lado de r . Consequentemente,

estão do mesmo lado de r e X é elemento de DA . Concluímos
que X é um elemento 
de DA , o que contradiz a hipótese. Assim,
concluímos que
 BC e DA não se cruzam e B e C estão do mesmo lado de DA .

Como B e C estão do mesmo lado de DA e C e D estão do
mesmo lado de r concluímos que C é ponto interno do ângulo ∠BAD . Assim,
do Travessão para
 podemos aplicar o Teorema

concluir que AC , e por consequência, AC , corta BD num ponto
X entre B e D . Isto é, B e D estão em lados opostos da reta

AC , que é uma reta travessa das paralelas r e s . Deste modo
∠ACD e ∠CAB formam um par de ângulos internos e são congruentes.
Nos triângulos ∆DAC e ∆BCA , notamos que os lados AB e CD
são congruentes, o lado AC é comum e que os ângulos correspondentes delimitados por estes lados correspondentes são justamente nosso par de ângulos internos alternos congruentes. Portanto,
os triângulos ∆DAC e ∆BCA são congruentes e, logo, DA e BC
são congruentes e ∠DBC e ∠BDA são congruentes.

Notamos que a reta t = AC é uma transversal às retas u , determinada por BC , e v , determinada por DA . Notamos também
que já provamos que B e D estão em lados opostos de t , o que
garante que os ângulos ∠DBC e ∠BDA são ângulos alternos
internos no sistema u , v e t . Como estes ângulos são congruentes,
u e v são paralelas e  ABCD é um paralelogramo.
■
Determinamos o que deve ser considerado um triângulo ou um
paralelogramo, mas não falamos em quadriláteros em geral, muito menos em polígonos com mais que quatro lados. Um polígono
deve consistir de n pontos chamados vértices (n > 2) V1 , V2 ,..., Vn e
n segmentos VV
i i +1 , por i variando de um até n − 1 , e o segmento
VnV1 chamados lados. Mais ainda, devemos poder correr ao longo
dos lados, começando em V1 , passando por todos os vértices até
chegar em Vn e, finalmente fechando a volta, retornando a V1 .
Mas não queremos admitir qualquer tipo de corrida.
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A

B

C

D

Figura 7.10

Notamos que na Figura 7.10 A é do tipo que queremos, mas os
outros não são. Em B dois lados se cruzam num ponto que não é
vértice e cortam a figura em duas partes; em C um lado passa por
um vértice que não é dele, cortando a figura em duas partes; em D
um vértice faz parte de quatro lados e a figura é cortada em duas
partes. Se exigíssemos que dois lados não pudessem se interceptar em um ponto que não é um ponto extremo dos dois lados,
então eliminamos anomalias do tipo B e C. Nossa ideia de correr
os vértices nos indica que devemos chegar ao vértice por um lado,
sair por outro e não voltar mais a este vértice. Deste modo, parece
razoável dizer que cada vértice pertence exatamente a dois lados
e esta exigência elimina anomalias como as da Figura 7.10 D. Formalizamos uma definição.
Definição (Lados e vértices de poligono). Seja n um número natural. Um polígono de n lados, V1 , V2 ,..., Vn , consiste de uma lista
indexada de n pontos distintos e não colineares, chamados vértices do polígono, e o segmento VnV1 juntamente com os n − 1 segmentos VV
i i +1 , onde i varia de um até n − 1 , chamados lados do
polígono, satisfazem as seguintes condições:
a) Se o ponto P é comum a dois lados distintos, então P é um
vértice;
b) Cada vértice pertence a exatamente dois lados distintos.
É praxe chamar polígonos de três ou quatro lados por triângulos
e quadriláteros, respectivamente. Os de cinco ou mais lados retêm seus nomes gregos pentágono, hexágono, heptágono e assim
em diante. Como definimos o interior por triângulos e paralelogramos, seria natural tentar definir o interior dos outros polígo-
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nos de maneira similar. Entretanto, enfrentamos um obstáculo
difícil de ser superado com os recursos disponíveis. Considere o
quadrilátero da Figura 7.11 e tente seguir o procedimento usado
anteriormente. Qualquer um que olhar para o desenho pode ver
o que deve ser o interior e percebe que, quando olhamos para a
reta determinada por BC ou CD , teremos pontos internos nos
dois lados da reta e será impossível definir o interior como uma
intersecção de semiplanos. Devemos nos limitar a estudar o que
chamaremos de polígonos convexos.
D

C
A

B
Figura 7.11

Definição (Poligono convexo). Um polígono é dito convexo
se, dado um lado l do polígono contendo os vértices A e B,
todos os vértices não incidentes à reta estão do mesmo lado da
reta determinada por l .
Definição (Interior e fronteira de um poligono). Seja V1 , V2 ,..., Vn
um polígono convexo. Um semiplano determinado pelo polígono é o semiplano delimitado pela reta determinada por um dos
lados, e que contém todos os vértices não incidentes a esta reta.
O interior do polígono é a intersecção dos n semiplanos determinados pelo polígono. A fronteira do polígono é a reunião dos
pontos dentro dos vários lados do polígono e o exterior do polígono é composto dos pontos que não estão nem na fronteira, nem
no interior.
Como era o caso com um triângulo, um polígono separa o plano
em três pedaços dois a dois disjuntos: o interior I , o exterior E
e a fronteira F . Pela própria definição, fica claro que cada ponto
do plano pertence a um destes conjuntos porque se não está em I
ou F , estará em E . Também notamos que I e F não têm pontos
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em comum com E . Resta só provar que I e F não têm pontos
em comum. Mas se o ponto P está em F , existe um lado l tal
que P pertence a l . Deste jeito, P não pertence ao semiplano determinado por l e não pode estar no interior.
Apresentamos a Proposição 35 do Livro I de Euclides. Esta proposição nos coloca diante de vários conceitos novos.
Paralelogramos que estão na mesma base e entre as mesmas
paralelas são iguais.
Por ordem de aparecimento, temos os conceitos novos base, entre
as mesmas paralelas e um novo conceito de igual.
Inicialmente, consideremos o conceito de base. Na escola grega, a
posição canônica para desenhar paralelogramos era com um par
de lados horizontais. Destes dois lados horizontais, o mais baixo
era chamado de base do paralelogramo. Prosseguindo nesta situação, o conceito de estar entre as mesmas paralelas se tornava
quase autoexplicativo; os lados opostos desta base estão todos na
mesma reta horizontal. Inverteremos a ordem dos conceitos e definiremos que um paralelogramo está entre retas paralelas r e s
se r é a reta determinada por um dos lados do paralelogramo e
s é a reta determinada por outro lado. Diremos que dois ou mais
paralelogramos estão entre as mesmas paralelas se cada paralelogramo está entre as duas retas paralelas. Neste caso, uma base
de um destes paralelogramos será um dos lados dentro de uma
destas paralelas.
Assim, a Proposição 35 alega que, se temos dois paralelogramos
com um lado em comum e seus lados opostos na mesma reta,
então, os dois paralelogramos são iguais. Situação estranha, esta!
Na Figura 7.12, apresentamos duas paralelas horizontais e dois
paralelogramos com a mesma base.
Perguntamos o que têm estes dois paralelogramos em comum?
Seus ângulos não são iguais. Seus lados verticais não são iguais;
os mais claros são nitidamente mais compridos. Que igual é este?
Será que têm áreas iguais? Mas antes de se animar muito, o que
é área?
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Figura 7.12

Heath, nos seus comentários sobre Os Elementos de Euclides, escreve o seguinte:
É importante observar que nesta proposição foi introduzido pela primeira vez um novo conceito de igualdade entre
figuras. Até este momento temos visto igualdade no sentido
de congruência somente quando aplicado a retas, ângulos e
triângulos. Agora, sem qualquer referência explícita a qualquer significado deste termo, figuras são consideradas serem
iguais se possuírem áreas ou conteúdos iguais e não formas
iguais. Nenhuma definição de igualdade é dada em qualquer
lugar por Euclides; somos deixados inferir seu significado de
alguns poucos axiomas sobre “coisas iguais”.

Antes de prosseguirmos com as proposições de Euclides, teremos
de dar sentido à frase “os polígonos têm a mesma área”. Na realidade, trabalharemos somente com triângulos e quadriláteros.
É claro que triângulos congruentes devem ter a mesma área e
igualmente claro que, se dois polígonos são recortados em triângulos congruentes, eles devem ter a mesma área. O que não
é tão claro é como podemos recortar estes polígonos. A seguir,
apresentamos uma maneira de deixar claro estes conceitos por
polígonos convexos.
Definição (Suporte de um poligono convexo). O suporte de um
polígono convexo é a reunião do seu interior com todos os seus
lados.
No modelo usual do plano, ao falar da área de um polígono, na
realidade estamos falando da área deste suporte. Também, ao recortar o polígono, estamos recortando seu suporte.
Definição (Partição triângular de um polígono). Seja P um polígono convexo. Uma partição triangular de P é uma coleção finita S de triângulos tais que:

The thirteen books of the
elements, traduzido por
Sir Thomas Heath, com
introdução e comentários,
Dover Publications, Nova
Iorque, 1956. Este texto em
português é uma tradução
livre do autor.
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1) se A e B são triângulos em S cujos suportes não são disjuntos, então eles se interceptam ou num vértice ou num lado
comum;
2) a reunião dos suportes dos triângulos em S é o suporte de P.
Qualquer um aceita que o polígono P é a soma dos triângulos da
sua partição, sem se preocupar com o que significa esta soma. Ele
simplesmente visualiza o processo de juntar polígonos ao longo
de arestas, apagar as arestas comuns e ficar com as arestas externas. É difícil explicitar formalmente uma definição de soma
de polígonos, mas podemos definir o que significa dizer que um
polígono convexo é a soma de dois polígonos convexos.
Definição (Soma de polígono convexo). Sejam P = V1 , V2 ,..., Vn
e Q = U1 , U 2 ,..., U m −1 , U m dois polígonos convexos com V1 = U1 e
V2 = U m em comum. Se R = V2 ,..., Vn , V1 , U 2 ,..., U m é um polígono
convexo, então R é a soma de P e Q .
Hilbert ofereceu as seguintes definições para tentar formalizar a
ideia de área.
Definição (Conteúdo igual de polígono convexos). Dois polígonos convexos têm conteúdos iguais se é possível somar polígonos
divisivelmente equivalentes a eles de modo a produzir polígonos
divisivelmente equivalentes.
Definição (Divisivelmente equivalentes para polígonos convexo). Dois polígonos convexos são divisivelmente equivalentes se
há partições deles em triângulos satisfazendo as seguintes propriedades:
a) há uma correspondência biunívoca entre os triângulos das
duas partições;
b) triângulos correspondentes são congruentes.
Estas definições refletem bem o espírito da geometria grega. Se
dissesse a eles que um polígono tinha área a 2 , eles exigiriam que
você cortasse o polígono em pedaços e os reagrupasse de modo a
preencher o quadrado de lado a . Com estes poucos comentários,
estamos em condições de provar o teorema.
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Teorema 54 (Euclides 34). Se  ABCD e  ABEF são paralelogramos e os lados CD e EF determinam a mesma reta,
então os paralelogramos têm o mesmo conteúdo.

Demonstração: Esta demonstração será dividida em três casos:
i) CD e EF têm um ponto extremo em comum;
ii) EF e CD se interceptam num subintervalo próprio;
iii) EF e CD não têm ponto em comum.
No primeiro caso, se F = D , os paralelogramos são iguais e não
há nada para provar. Portanto, nós nos restringiremos a considerar
F = C (o caso E = D é idêntico). Nosso primeiro objetivo é provar que os triângulos ∆ACD e ∆BEF são congruentes.
O segmento AC é simultaneamente uma diagonal do paralelogramo e um lado do paralelogramo (convexo!)
  ABEC . Deste modo,
D e B estão em lados
 opostos de AC enquanto B e E estão
do mesmo
lado de AC . Assim, D e E estão em lados opostos

de AC e C está entre D e E . Com isto, podemos afirmar que
os ângulos ∠ACD e ∠BEC são congruentes por
serem
ângu
los correspondentes
determinados
pelas
paralelas
AC
e
BE
ea

transversal CE . Lembrando que lados opostos de paralelogramos
são congruentes, aplicamos o critério LAL e obtemos a congruência
desejada.
D

A

C=F

E

B
Figura 7.13

Sejam S = {∆ABC , ∆ACD} e T = {∆ABC , ∆BEF } . Provaremos
que S e T são partições de  ABCD e  ABEF , respectivamente, e que cada triângulo de S é congruente ao triângulo correspondente em T . Na realidade, esta segunda afirmação já foi
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provada. Ora, ∆ABC é congruente a ele mesmo e o objetivo do
parágrafo anterior era provar que ∆ACD ≅ ∆BED = ∆BEF . Resta
provar que S e T são partições, quer dizer, provar que o suporte
de  ABCD é a união dos suportes de ∆ABC e ∆ACD .

Você se lembra do significado
desta expressão? Será que você
compreende por que não há
perda de generalidade no que
está sendo assumido?

Seja P um ponto no suporte de  ABCD . Se P pertence a um dos
segmentos AB , AC , BC , CD ou DA , então P está na união
dos suportes de ∆ABC e ∆ACD . Consideremos que P não pertence a qualquer um destes segmentos.
Assim, P é ponto interno

de  ABCD 
e não é incidente a AC . Como B e D estão em lados
opostos
de AC , ou P e B ou P e D estão do mesmo lado de

AC . Sem perda 
de generalidade, assumimos que P e D estão do
mesmo lado de AC . Como Pé ponto interno de  ABCD , P e
C estão
 do mesmo lado de AD e P e A estão do mesmo lado
de DC . Portanto, P é ponto interno de ∆ACD .
Suponha agora que P pertence à união dos suportes de ∆ABC
e ∆ACD . Assim, P pertence ao suporte de pelo menos um destes dois triângulos. Sem perda de generalidade, assumimos que P
pertence ao suporte de ∆ABC . Se P pertence a um dos segmentos AB , AC ou BC , então P claramente pertence ao suporte de  ABCD . Assumimos, assim, que P é ponto interno de
ponto
interno de ∆ABC que P
∆ABC . Temos da definição de 

e C estão do
mesmo lado de AB
 e que P e A estão do mesmo lado de BC . Notamos que CD não pode cortar AB e corta
AC e BC somente
 no ponto
C . Se B e P não estivessem do
mesmo lado de CD , então CD teria que cortar BP num ponto
no interior do ∆ABC e, por consequência, cortar um dos lados de
∆ABC num ponto diferente
 de C . Como isto é impossível, B e P
estão do mesmo
lado de CD . Da mesma maneira, C e P estão do
mesmo lado de AD . Assim, P está no interior de  ABCD .
Consideremos o segundo caso em que CD e EF têm intersecção
não trivial. Neste caso, ou F está entre C e D ou E está entre
C e D . Examinaremos somente o subcaso em que F está entre
C e D (o outro subcaso é idêntico — troca C por E e D por F ).
Como F está entre D e C , FC e FD são menores que DC .
Se E estivesse entre D e C , DC seria congruente a um subsegmento dele mesmo, que é impossível. Suponha que D está entre
E e C . Como BF e AE são diagonais de  ABEF , eles se interceptam num ponto P entre A e E e entre B e F . Como F está
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entre D e C , C e F estão do mesmo lado de AD . Assim, F , C ,
B e
todos os pontos de BF , incluindo P , estão do mesmo 
lado
de AD . Do outro lado, E e C estão em lados opostos de AD .
Portanto,
 todos os pontos de AE , salvo A , estão no lado oposto
de AD de C . Assim, P está no lado oposto de P — um absurdo.
Desta maneira, somos forçados a concluir que C está entre D e E .
Como F está entre C e D , C está entre F e E como queremos
(a colocação dos pontos no nosso desenho está fundamentada).
D

A

F

C

E

B
Figura 7.14

Sejam S = {∆ADF , ∆AFC , ∆ABC} e T = {∆BCE , ∆AFC , ∆ABC} .
Afirmamos que S e T são partições de  ABCD e  ABEF ,
respectivamente, nas quais triângulos
correspondentes
são con
gruentes. 
Inicialmente
das
 notamos que FC é uma
transversal

paralelas AD e BC , bem como das paralelas AF e BE . Como
C está entre D e E , ∠ADC e ∠BCE são ângulos correspondentes e, portanto, congruentes. Como F está entre D e
E , ∠AFD e ∠BEC são ângulos correspondentes e, portanto,
congruentes. Aplicando o critério AAL, concluímos que ∆ADF e
∆BCE são congruentes. Deixamos como atividade provar que os
suportes são iguais. Feito isso, concluímos que os paralelogramos
são divisivelmente equivalentes e têm o mesmo conteúdo.
No terceiro caso, temos que CD e EF não têm ponto em comum.
Em especial, nem E nem F podem estar entre C e D . Deste
modo, ou C está entre D e E ou D está entre C e E . Consideramos
 a primeira possibilidade.
 Neste caso, ou F é elemento
de CD ou Fé elemento de CE . Considere a possibilidade de F
pertencer a CD . Como CD e EF não têm ponto em comum, F
não é elemento de CD e D teria que estar entre F e C . Deste
modo CD seria um subsegmento
de EF , o que é impossível. Concluímos que F é elemento de CE . Temos que confirmar mais um
fato que é óbvio no diagrama – que F está entre C e E .
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C F

D

A

E

B
Figura 7.15


Como C está entre D e F , D e F estão
em
lados
opostos
de
BC .

Mas A e D estão do mesmo lado de
BC
 , o que nos diz que A e F
em lados opostos desta reta. Assim, BC e, consequentemente, BC
 ,
corta AF num ponto que chamamos por G . Além disso, a reta AF
corta o segmento
BC
 neste mesmo ponto G entre B e C . Pelo Teorema de Pasch,AF
 tem
 que cortar um dos outros lados do triângulo
∆BCE
 . Mas AF e BE são paralelas. A única possibilidade
 restante
é AF cortar CE num ponto entre C e E . Como s e AF têm um
único ponto em comum, F , este tem que estar entre C e E .
Consideremos os triângulos ∆ADF e ∆BCE . Sabemos (do Exercício 1) que AD e BC são congruentes e, também, que AF e BE
são congruentes. Notamos que os lados DF e CE são, respectivamente, as somas dos segmentos DC com CF e FE com FC .
Mas FE e DC são congruentes a AB e, portanto , um ao outro.
Assim, pelo axioma de somas de segmentos, DF e CE são congruentes. Deste modo, aplicamos o critério LLL para concluir que os
triângulos são congruentes.
Afirmamos que o trapézio  ABED é simultaneamente a soma do
triângulo ∆ADF e o paralelogramo  ABEF e a soma do triângulo ∆BCE com o paralelogramo  ABCD . Deixamos os detalhes
da comprovação disto a você. Provamos que, se começarmos com
os nossos paralelogramos, podemos somar triângulos congruentes,
um a cada paralelogramo, e obter o mesmo trapézio como resultado. Está comprovado que  ABCD e  ABEF têm o mesmo
conteúdo. O outro subcaso em que D está entre C e E é deixado
para você (é só trocar C por E , F por D e A por B e repetir
os argumentos acima).
■
Notamos que a demonstração de um teorema tão simples quanto
este leva várias páginas. O que complica as coisas é a tentativa
de seguir o espírito do sistema grego, pois dizer que áreas eram
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iguais significava que podiam ser recortadas em pedaços congruentes, ou algo semelhante, sem se aproveitar de atalhos que
envolvessem assumir fatos baseados somente em desenhos específicos. Não pretendemos continuar nesta linha com demonstrações detalhadas; simplesmente indicaremos os objetivos dos próximos teoremas de Euclides.
Os Teoremas de 34 até 41 do Livro I de Euclides têm por objetivo
provar que a área de um paralelogramo ou um triângulo depende
somente do comprimento da base e da altura, sendo que um paralelogramo tem o dobro da área de um triângulo com a mesma base
e altura. O único teorema adicional envolvendo áreas que pretendemos provar é o Teorema de Pitágoras (Teorema 47). Antes disto,
devemos observar que existem quadrados de qualquer tamanho.

Teorema 55 (Teorema 46 fortalecido). Sejam AB
, ACe
AD segmentos tais que AB ⊂ AD , AC < AD e AB e AC
são perpendiculares.
 Então existe um par de pontos P e Q
no semiplano de AB que contém P tal que  APQD é um
quadrado e AC ⊂ AP .

Demonstração: Sejam r e s retas perpendiculares a AB passando por A e D , respectivamente. Sejam P e Q pontos incidentes
a r e s , respectivamente,
tais que D , Q e P estão no mesmo

semiplano de AB
e AD ≅ AP ≅ DQ . Notamos que r e s são retas
paralelas e que AQ é uma transversal. Notamos também que os ângulos ∠DQA e ∠QAP são alternos internos, portanto, congruentes. Aplicamos o critério LAL para concluir que os triângulos ∆DQA
e ∆PAQ são congruentes. Assim, AD ≅ PC , ∠APQ ≅ ∠ADQ e
∠DAQ ≅ ∠AQP , o que garanta que todos os lados são congruentes e todos os ângulos são retos. Isto é, temos um quadrado.

Notamos que r e AC são a mesma reta o que coloca P e C na
mesma semirreta dela emanando de A . Como AC < AD ≅ AP ,
temos que C está entre A e P e AC ⊂ AP .
■
Finalmente, podemos anunciar e provar o Teorema de Pitágoras.
Informamos que a demonstração apresentada a seguir em nada
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se assemelha à demonstração nos Elementos de Euclides. Ele usa
fatos estabelecidos nos Teoremas de 35 a 41 que não estão disponíveis para nós, nem podem ser alcançados sem o uso do Axioma
da Continuidade.

Teorema 56 (Teorema de Pitágoras – Teorema 47). Suponha que ∆ABC é um triângulo retângulo com ângulo reto
∠BAC . Então existem partições P , Q e R dos quadrados
com lados AB , AC e BC , respectivamente, tais que há uma
correspondência biunívoca entre P ∪ Q e R tais que triângulos correspondentes são congruentes.

Se denotarmos os comprimentos de AB , AC e BC por a , b e c,
respectivamente, e acreditarmos que a área de um quadrado de
lado a é a 2 , então esta declaração puramente geométrica (mas
meio enrolada) se transforma na declaração aritmética e simples
a 2 + b 2 = c 2 que estamos acostumados a ver. Na demonstração a seguir, consideremos que a < b e tentaremos justificar a informação
visual no diagrama abaixo; o quadrado a + b por a + b é subdividido em duas maneiras diferentes: quadrados a por a , b por b e
dois retângulos a por b ou quatro triângulos retângulos com lados a , b e c e um quadrado c por c . Mostraremos como construir
uma partição do quadrado c por c cujos pedaços coloridos podem
ser reagrupados para cobrir os quadrados a por a e b por b . Deixamos para o leitor resolver o caso em que a e b são iguais.
K C

B

B

D

K

D

R
H
A

P

G

Q

L

A

I

E

F

M

Q

Figura 7.16
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Demonstração: Seja ∆ABC um triângulo retângulo sendo
 ∠BAC
o ângulo reto. Seja Q o ponto da semirreta oposta à AB tal que
AQ e BC são congruentes.
Sejam D e M pontos do semiplano

determinados por AB que contém C , tais que  BDMQ é um
quadrado com BC ⊂ BD . Observamos que, por construção, A
está entre B e Q . Como BC < BD ≅ DM ≅ MQ , existem pontos
E e F entre D e M e entre M e Q , respectivamente, tais que
DE e MF são congruentes a BC . Alegamos que  ACEF é um
quadrado.
Inicialmente observamos que, pelo teorema de subtração de segmentos, QF , ME , CD e AB são todos congruentes. Assim, os
quatro triângulos ∆ABC , ∆CDE , ∆EMF e ∆FQA são triângulos
retângulos com um dos seus catetos congruente a AB e o outro
congruente a BC . Como estes triângulos são congruentes, concluímos que AC , CE , EF e FA são todos congruentes. Falta provar
que um dos ângulos deste paralelogramo é um ângulo reto.
Denote
F e é perpendicular
 por r a reta que passa por 
 à reta
QM . Como r é perpendicular
 à reta QM , é paralela à QB , sendo
obrigada a interceptar BD num ponto que denotaremos por K .
Tudo isto prova que  BKFQ é um retângulo e BK , AB e QF
são congruentes. Agora,deixe
r denotar
reta

 a
 que passa por A e
é
perpendicular
à reta BQ . Como KF e DM são paralelas à reta

BQ , r as corta em pontos que denotaremos por I e L , respecti
vamente. Denotamos porJ o ponto no qual a perpendicular a AL
que passa por C corta AL .
Considere os triângulos ∆CJA e ∆FQA . Sabemos que CA e
AF são congruentes. Sabemos também que AQ ≅ BC ≅ AJ
e que QF ≅ BK ≅ JC . Assim, podemos aplicar o critério LLL
para provar que os triângulos são congruentes. Lembramos que
∠QAI = ∠QAF + ∠FAI é um ângulo reto. Como ∠JAC ≅ ∠QAF ,
∠FAC = ∠FAJ + ∠JAC é um ângulo reto e  ACEF é um quadrado — o segundo dos três que nos interessam. O terceiro é o
quadrado  ILMF . Deixamos para você verificar se realmente é
um retângulo.
Neste momento, desejamos identificar os triângulos que serão usados nas partições dos três quadrados. A maioria destes triângulos já está identificada, mas para completar as partições devemos
identificar os pontos G , H , P e R que aparecem no desenho.
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Começamos com G e H . Lembramos que AJ e BC são congruentes e que AB é menor que BC . Portanto, existe um ponto
G entre A e J tal que GJ e ABsão
 congruentes. Agora denote por r a reta perpendicular
a BD que

passa
por G . Como
r é perpendicular
a BD , ela é paralela a BA e CJ e é obrigada

a cortar BD num ponto entre B e C . Pelo Teorema de Pasch, r
corta AC num ponto H entre A e C . Para identificar o ponto
P , observamos que DL < DE , ou seja, 
L está entre D eE . Por
isso, D e E estão em lados opostos de AL e CE corta AL num
ponto P . Como GH < AB , existe um ponto R entre K e I tal
que GH e KR são congruentes.
Alegamos que S = {∆FME , ∆FEI , ∆IEP, ∆PEL} é uma partição do quadrado  ILMF , T = {∆AIR, ∆ABK , ∆AKR} é uma
partição do quadrado  ABKI e U = {∆AGH , ∆GHC , ∆CJG,
∆CJP, ∆PEI , ∆EIF , ∆FIA} é uma partição do quadrado  ACEF .
Provaremos que U é uma partição de  ACEF , que é a mais complicada, e deixaremos para o leitor a verificação das outras duas
alegações.
Inicialmente notamos que os pontos usados como vértices de triângulos em U são A , C , E , F , G , H , I , J e P . Ora, A , C ,
E e F são vértices do quadrado e elementos do seu suporte. Os
pontos H e P pertencem aos lados AC e CE e são elementos
do suporte do quadrado. Por último, notamos que G , I e J são
elementos do segmento AP ; como A e P pertencem ao suporte
do quadrado convexo, todos os pontos do segmento que os unem
pertencem ao seu suporte também. Lembrando, mais uma vez, que
o suporte de  ACEF é convexo e sabendo que os vértices dos
triângulos de U também pertencem a este convexo, sabemos que
os suportes dos triângulos são subconjuntos dele. Falta provar que
o suporte de  ACEF é um subconjunto da união dos suportes dos
triângulos em U , a parte demorada e chata.
Seja X um elemento do suporte de  ACEF . Se X pertence a
um lado de qualquer um dos triângulos de U , nosso trabalho está
completo. Notamos que AF e FE são lados de triângulos em U
e que AC = AH ∪ HC e CE = CP ∪ PE . Assim, não precisamos
nos preocupar com pontos nos lados do quadrado. A seguir, assumiremos que X é um elemento do interior de  ACEF que não
pertence a um lado de qualquer um dos triângulos em U .
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Notamos que B e Q estão em lados opostos da reta AL e determinam os dois semiplanos delimitados por esta reta. Denotamos o
semiplano
contém
B por W e
aquele
que contém Q por Z .
 que


Como BD e QM são paralelas a AL , B , K , C e D pertencem
a W e Q , F e M pertencem a Z . Como H está entre A e C ,
H pertence a W . Sabemos que LD ≅ AB < BC ≅ DE , o que nos
dá DL < DE , ou seja, L está entre D e E . Por isto, E pertence
a Z . Também sabemos que X é um ponto no interior
 de  ACEF
e por isto X , E e F estão
 do mesmo lado de AC , X , A e F
estão
 do mesmo lado de CE , X , A e C estão
 do mesmo lado de
FE e X , C e E estão do mesmo lado de AF .
Consideremos
que X pertence ao semiplano Z . Se X é incidente

a FI , então X pertence a FI e nosso problema está resolvido.

Caso contrário, está num dos semiplanos delimitados por FI .

Suponha que X está no semiplano de FI que contém A . Como
I eX são pontos internos do quadrado, eles estão no semiplano
de FI que contém C . Deste modo, X está no interior, portanto
suporte do triângulo ∆AIF de U .

Suponha
que
X
está
no
semiplano
que
não
contém
A
.
Como
FI ,
 

QB e MD são paralelas e Q e M estão
em lados opostos de FI ,
Q , A e B estão em um semiplano de FI , enquanto M , E eD
estão no outro semiplano junto com X . Se X é incidente a EI ,
então X pertence a EI e nosso trabalho
está concluído. Senão,
X pertence a um dos dois semiplanos de EI .

Suponha que X e F estão no mesmo semiplano de EI . Como X
eI são pontos internos do quadrado, eles estão do mesmo lado de
EF . Assim, X está no interior e suporte de ∆FIE .

Suponha que X e F estão em lados opostos de EI 
. Como I está
entre F e K , K e F estão de lados opostos de EI e X e K
estão do mesmo lado. Como EI é composto de pontos internos
(salvo E ) e KC é composto de pontos da borda do quadrado,
 eles
não se interceptam, e F e C estão do mesmo lado de EI
 . Como
P está entre E e C , P e C estão do mesmo
lado de EI . Deste

modo, X e P estão do mesmo
 lado
 de EI . Já sabemos que X e
I estão do mesmo
ladode

 EC = EP e que X e E estão do mesmo lado de AL que é IP . Isto é, X está no interior e suporte de
∆ECP . Com este último caso, comprovamos que todos os pontos

229

do interior do quadrado que estão no semiplano Z pertencem ao
suporte de um dos triângulos em U .
Considere
 que X pertence ao semiplano Z . Se X é incidente à
reta JC , então X pertence ao segmento JC e, consequentemente ao suporte de ∆JPC de U . Por isto,
nós podemos nos restringir
aos dois semiplanos delimitados por JC .

Suponha que X está no semiplano delimitado por JC que contém P . Neste caso, X está no interior e suporte de ∆CJP .

Suponha que X pertence ao outro semiplano delimitado por JC .
Como J está entre G
e P , G é elemento deste outro semiplano.
Se X é incidente a GH , então X pertence ao segmento GH e
ao suporte de ∆AGH . Consideremos
 que X pertence a um dos
dois semiplanos delimitados por GH .
Se X pertence ao semiplano que contém A , então X pertence
ao interior e suporte de ∆AGH
. Suponha que X pertence ao ou
tro semiplano delimitado por GH , aquele que contém J . Lembra
mos que X pertence a Z , ao semiplano delimitado por JC que
contém G e ao interior do quadrado. Deste modo, X pertence ao
suporte do trapézio GJCH e, portanto, ao suporte de um dos
triângulos ∆GCH ou ∆GCJ .
Finalmente, completamos todos os casos e confirmamos que o suporte de  ACEF é igual à união dos suportes dos triângulos em
U . Mostraremos uma correspondência biunívoca entre os elementos de U e os elementos da união de S e T tais que triângulos
correspondentes são congruentes.
Triângulo de U

Triângulo de S ∪ T

∆EIF

∆EIF

∆PEI

∆PEI

∆FIA

∆FME

∆AGH

∆ELP

∆CJP

∆AIR

∆CJG

∆ABK

∆CGH

∆AKR
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Notamos que os dois primeiros pares de triângulos são congruentes no sentido mais forte possível – são iguais. Passamos ao terceiro par. Notamos que FE e FA são lados do quadrado  ACEF ,
portanto congruentes, que FI e FM são congruentes a BC ,
portanto um ao outro e que AI e EM são congruentes a AB ,
portanto um ao outro. Aplicamos o critério LLL e obtemos a congruência desejada. Para ∆AGH e ∆ELP , lembramos que AJ e
DE são congruentes e que GJ e LD são congruentes. Pela subtração de segmentos, AG e LE são congruentes. Por construção ∠HGA é um ângulo reto. Pelo teorema de ângulos alternos
internos, ∆HGA e ∆PLE são o par ∆CJP e ∆AIR . Como KR é
congruente a GH , que por sua vez é congruente a PL , sabemos
que FR e AP são congruentes. Mas AJ e FI são congruentes
e temos que JP e IR são congruentes. É óbvio que CJ e AI
são congruentes e temos triângulos retângulos com seus catetos
congruentes. Isto estabelece a congruência dos triângulos. Considere, neste momento, os triângulos ∆CJG e ∆ABK . Por construção GJ e AB são congruentes. Consequentemente, os quatro
catetos destes triângulos retângulos são congruentes e os triângulos também. O último par é composto de ∆CGH e ∆AKR .
Sabemos que KR e GH são congruentes e que CG e AK são
congruentes. Também sabemos que os ângulos ∠BKR e ∠JGH
são ângulos retos e congruentes. Pela congruência de ∆CJG e
∆ABK temos que ∠JGC e ∠BKA são congruentes. Aplicamos o
critério LAL para obter a congruência dos triângulos.
■
Apesar de pararmos aqui, esta demonstração ainda não está terminada. O leitor tem que verificar que S e T são partições e considerar o caso em que AB e BC são congruentes. Felizmente, este
caso é bem mais simples que o caso apresentado. Para começar, L
e E coincidem, bem como C e K . Por isto, J e I são iguais e G é
A . De imediato, isto nos livra de dois triângulos ∆PLE e ∆AGH .
Além destes, perdemos mais dois quadriláteros que aparecem na
decomposição de  ACEF , se tornam triângulos e não necessitam
ser partidos em triângulos. Com tudo isto, a partição de U de
 ACEF é composta de quatro triângulos retângulos isósceles e
congruentes e S e T de dois triângulos cada, congruentes a estes.
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Neste momento, terminamos nosso estudo de áreas. Simplesmente não temos como continuar nesta linha com os recursos que
temos. Há três caminhos pela frente. Podemos adotar o estilo intuitivo de Euclides neste assunto, mas estaríamos violando todos nossos princípios com o rigor matemático. Podemos considerar área como uma palavra primitiva e introduzir axiomas para
disciplinar o uso desta palavra – uns quarenta, nos trabalhos da
maioria dos autores. A alternativa mais viável é associar um número a cada comprimento e usar estes números para associar um
número à medida de uma área. Infelizmente, esta alternativa requer o uso generoso do axioma de continuidade.
Felizmente, nossos estudantes não precisam passar por estas
dificuldades hoje em dia. No século XV, os matemáticos, principalmente Descartes, notaram que era possível coordenar o plano
(ou um modelo dele, se quiser) e reformular os axiomas e termos
primitivos neste sistema, com a vantagem de poder aplicar todo
o poder da recém-desenvolvida álgebra para prover teoremas e
resolver problemas. Na redução da complexidade de decomposição, o uso da Geometria Analítica é de tal tamanho (o Teorema
54 pode ser demonstrado em duas ou três linhas e o Teorema 56
é uma definição) que a geometria clássica se torna quase obsoleta,
a não ser por servir para o fornecimento das ideias que norteiam
a construção da geometria analítica.

Exercícios
1) Seja  ABCD um quadrilátero. Prove que as seguintes afirmações são equivalentes:
a)  ABCD é um paralelogramo;
b) ∠A = ∠C e ∠B = ∠D ;
c) A + B = 180º ;
d) AB ≅ CD e BC ≅ DA ;

e) as diagonais AC e DB se interceptam num ponto M que
é o ponto médio das duas diagonais.
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2) Diz-se que um quadrilátero é um losango se seus lados são
congruentes. Prove que as seguintes afirmações a respeito
do quadrilátero  ABCD são equivalentes:
a)  ABCD é um losango;
b)  ABCD é um paralelogramo com os lados congruentes;
c) as diagonais AC e DB se interceptam perpendicularmente e são bissetrizes dos ângulos;
d)  ABCD é um paralelogramo e as diagonais se interceptam perpendicularmente;
e)  ABCD é um paralelogramo e as diagonais são as bissetrizes dos ângulos.
3) Diz-se que um quadrilátero é um retângulo se todos seus
ângulos são retos. Prove que as seguintes afirmações a respeito do quadrilátero  ABCD são equivalentes:
a)  ABCD é um retângulo;
b)  ABCD é um paralelogramo com ângulo reto;
c)  ABCD é um paralelogramo cujas diagonais são congruentes.
4) Um conjunto C de pontos é chamado de conjunto convexo
se dados pontos distintos A e B em C o segmento AB é
um subconjunto de C .
a) Prove que o suporte de um triângulo é um conjunto convexo;
b) Dê exemplo de um conjunto não convexo e justifique sua
escolha;
c) Prove que a intersecção de conjuntos convexos é um conjunto convexo;
d) Determine se a união de conjuntos convexos é um conjunto convexo;
e) Prove que um polígono P é convexo se, e somente se, seu
suporte é um conjunto convexo.

Neste momento, temos
uma das raras oportunidades de estudar Matemática, História e Sociologia do Feminismo, tudo
ao mesmo tempo! Pesquise a história da palavra e a
figura losango!
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5) Suponha que P e P′ são polígonos divisivelmente equivalentes e que Q e Q′ são polígonos divisivelmente equivalentes. Se P e Q podem ser combinados para formar o polígono convexo R e se P′ e Q′ podem ser combinados para
formar o polígono convexo R′ , então R e R′ são polígonos
divisivelmente equivalentes. Se P pode ser retirado de Q
deixando um polígono convexo R e P′ pode ser retirado de
Q′ deixando um polígono convexo R′ , então R e R′ têm o
mesmo conteúdo.
6) Se dois polígonos são divisivelmente equivalentes a um terceiro polígono, são divisivelmente equivalentes um ao outro. Se eles têm o mesmo conteúdo de um terceiro, então eles
têm o mesmo conteúdo.
7) Sejam r e s retas paralelas, A e B pontos incidentes
 à reta
r e C e D pontos incidentes à reta s. Prove que
se
 BD corta

AC então BD corta AC . É verdade que se BD corta AC
então BD corta AC ?
8) Refaça as demonstrações apresentadas neste capítulo apresentando mais detalhes onde você achou alguma dificuldade em entender.

Resumo
Neste capítulo, você estudou os Teoremas de 44 a 56 e suas demonstrações. Aqui assumimos inteiramente o Axioma 15 das paralelas. Vimos contraexemplos retirados do modelo hiperbólico
de Poincaré. Além disso, estudamos as definições de paralelogramo, polígonos convexos e o conceito de conteúdo que é o que
entendemos por área. Também provamos o famoso Teorema de
Pitágoras.

Capítulo 8
O Mundo é Plano?

Capítulo 8
O Mundo é Plano?
Perguntamos: em que direção devemos concentrar nossos estudos? De fato, há várias direções interessantes.
Podemos continuar a estudar áreas de figuras planas. Concordamos que o desenvolvimento deste assunto é vital para o desenvolvimento da Geometria, entretanto estamos desanimados com
os esforços mais recentes. Sofremos por uma demonstração do
Teorema de Pitágoras, que ocupou uma dezena de folhas. O que
teremos no futuro?
Podemos estudar o Teorema de Tales e a semelhança de triângulos. Infelizmente, um bom estudo deste assunto requer um relacionamento biunívoco entre segmentos e números positivos – o
uso pesado do Axioma de Continuidade.
Notamos que nosso desenvolvimento da Geometria está quase
desprovido de construções de figuras geométricas; por exemplo,
não apresentamos (nem podemos, no momento) uma construção
de um triângulo equilátero. Podemos provar os conceitos de continuidade linear e continuidade circular e avançar nesta área.
Há um fato comum em todos estes assuntos. O uso pesado do
Axioma de Continuidade e a quase automática coordenação do
plano. Uma vez que aceitamos coordenadas cartesianas e a força total da álgebra que acompanha a Geometria Analítica, a demonstração de teoremas extensos da Geometria Euclidiana, como
o Teorema de Pitágoras, se reduz a exercícios simples.
Antes de ir mais em frente, devemos notar que a disciplina tem
por objetivo aprimorar seu uso da lógica e ensinar um pouco de
Geometria também. Talvez devamos olhar para o raciocínio lógico para achar um novo caminho.
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Os gregos e a Igreja tinham umas ideias interessantes a respeito
do céu e da Terra. A Terra era um plano enorme e o céu era uma
esfera que rodopiava ao redor da Terra. Para os gregos, o inferno
era um buraco na Terra (Hades) e, para a Igreja, era o abismo abaixo da Terra. A Terra é plana?
Newton desenvolveu a Mecânica Clássica que reinou absoluta na
física por quase quatro séculos, até Einstein apresentar a Teoria
da Relatividade. A Relatividade reinará, conforme Einstein, até
que alguém descubra um contraexemplo.
Você já viu uma situação que constitua uma contradição à mecânica clássica? É claro que não. Para ver uma, teria que ser muito
pequeno ou muito rápido, mas alguns cientistas desenvolveram
experimentos em que os efeitos da relatividade se manifestam.
Talvez devamos dar o mesmo benefício aos gregos.
Então, porque os gregos consideraram que a Terra era um plano?
É bom lembrar que eles herdaram muitas coisas interessantes,
mas também muitas bobagens de outras culturas e tiveram um
período de tempo relativamente curto para sanar todos os enganos. Note que a primeira carta celeste boa apareceu após o ano de
1500 a.C. Perguntamos como eles não perceberam que a Terra não
era chata. Perguntamos: como você sabe que a Terra não é chata?
O que você fez ou observou pessoalmente para convencer-se de
que não é chata? Não valem fotos da lua. Deve ser algo que você
fez. Ou melhor, deve ser algo que eles podiam ter feito com a tecnologia disponível na época.
Perguntamos: por que você, agora, neste momento, acha que a
superfície da Terra é uma esfera? Talvez seja porque pessoas especializadas no assunto falam constantemente que ela é uma esfera. Eles são autoridades no assunto, devem ter razão; e de tanto
ouvir, você acreditou. O grego escutou especialistas dizerem que
era chata e acreditou.
Acabamos de ver um defeito na confiabilidade do conhecimento obtido através de autoridades. Antes de ficar tão orgulhoso do seu conhecimento, informamos que a superfície da Terra não é uma esfera.
Seu formato geral é de uma pêra, com a parte mais grossa na semies-

239

fera sul. Além disso, temos as rugas provocadas pelos continentes e
montanhas. O modelo verdadeiro é mais complicado ainda.

Um modelo novo e axiomas novos
Se afirmarmos que a Terra não é plana, devemos apontar defeitos
entre dados observados e dados previstos pelos axiomas da Geometria Plana. Optamos por olhar para um barco à vela se afastar
da orla da praia. Do jeito que o barco se afasta ele aparenta diminuir de altura. Após um tempo observamos um fenômeno novo, o
casco do barco desaparece por baixo do horizonte, permanecendo
somente o mastro. Notamos que o mastro também diminui, até
finalmente desaparecer, apesar do uso de telescópio potente. Este
comportamento é o que é previsto pelos axiomas da geometria
plana? É compatível com um modelo esférico?
Deixamos para você a tentativa de descobrir outras anomalias
deste tipo. Deixamos uma tarefa ainda mais ambiciosa: examinar
os Axiomas da Geometria Plana para ver quais se aplicam a este
modelo. Tente arrumar substitutos para alguns e eliminar outros
para obter seu sistema de axiomas. Compare seu sistema com sistemas dos seus colegas e de informações já disponíveis em livros.
Para facilitar sua vida, concordaremos que a superfície da Terra
é uma esfera. É sua tarefa desenvolver os termos primitivos e
axiomas para este modelo. Tente sozinho ou até com a ajuda
dos colegas; procure ajuda de qualquer lugar, salvo listas de
axiomas de um livro de geometria esférica. Tudo funciona na
esfera? Você conseguiria provar os fatos importantes da esfera
a partir destes axiomas?
Seguramente, você começou seu trabalho pensando que não seria tão difícil, mas imaginamos que, depois de um bom número
de horas de esforço, você estará desesperadamente atolado, sem
poder avançar. Quando dizemos que a grande façanha de Euclides foi a de confeccionar axiomas, falamos não no sentido de
menosprezar, mas no sentido de elogiar. Casar um modelo com
um sistema de axiomas não é tarefa fácil.
Onde estão seus axiomas e comentários?
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