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Resumo

O teorema fundamental Álgebra estabelece que um polinômio do grau

n tem exatamente n ráızes sobre o corpo dos números complexos. Sobre o corpo

dos reais tem no máximo n ráızes. Ele é provado como resultado de variáveis

complexas aqui vou mostrar como ele é útil em algum contexto. O artigo lhe mos-

tra uma técnica computacional para verificar fórmulas. palavras chave: aplicação

computacional, demonstração de fórmulas, teorema fundamental Álgebra

This paper shows how to use the fundamental theorem of Algebra to make

proofs that otherwise would be made by induction but now using a few number

of computational tests making the proof rather automatic. The theorem states

that polynomial equation of degree n has at most n roots then with n+ 1 tests

we can makes a simple application of this theorem to prove a formula based on

a polynomial equation of degree n then I am going further to show how to make

computational tests of formulae.
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1 Aplicação do teorema fundamental da Álgebra

1.1 o teorema e o que posso fazer com ele

O teorema fundamental da Álgebra estabelece que um polinômio do grau n

tem exatamente n ráızes sobre o corpo dos números complexos. Sobre o corpo
dos reais tem no máximo n ráızes. Ele é um teorema de existência, quer dizer
ele garante que alguma coisa acontece mas não provê os meios para que de fato
aconteça. Mesmo simples equações algébricas como uma equação do quarto grau
que é posśıvel resolver com fórmulas, são poucas as pessoas que conhecem uma
fórmula para resolvê-las e as Escolas somente ensinam o uso de fórmulas das
equações do segundo e primeiro grau. Para as outras o teorema fundamental

da Álgebra garante a existência e vou mostrar-lhe aqui a importância desta
garantia.

Ele é “facilmente” provado como um resultado de variáveis complexas então
eu não vou fazer sua demonstração aqui. Bem interessante mesmo é dar alguns
exemplos de aplicação deste teorema e mostrar em que contextos ele é útil. Eu
vou mostrar como usar este importante teorema em lugar duma demonstração
por indução finita quando a expressão envolvida for polinomial.

Aplicação muito comum deste teorema é afirmação bem conhecida da geo-

metria euclidiana de que dois pontos determinam uma reta. A equação da reta é
um polinômio do primeiro grau tem uma única raiz, um ponto sobre o eixo OX ,
então, se ela não se confundir com o eixo OX , basta encontrar um ponto fora
deste eixo para determinar o gráfico desta reta ou sua equação. Um polinômio
do primeiro grau precisa de duas condições para que fique determinado. Um
polinômio do grau n fica determinado por n + 1 condições, é uma outra forma
do teorema fundamental da Álgebra.

Uma outra aplicação simples e efetiva do teorema Fundamental da Álgebra

e que me é particularmente agradável, porque eu faço uso dela com frequência,
pode ser a verificação de expressões algébricas usando uma linguagem de com-
putação. Confira o exemplo seguinte em que estou lhe apresentando uma
fórmula que comumente demonstrada usando indução finita mas que vou de-
monstrar usando um programa. Vou apresentar o programa e lhe indicar uma
página de onde você poderá baixá-lo. Na próxima seção eu farei um rápido
comentário sobre o programa e na última seção lhe vou dou dar outro exemplo
mais avançado do uso desta técnica.

Finalmente, um dos objetivos deste artigo, talvez o mais importante, é mos-
trar que o teorema Fundamental da Álgebra “serve para alguma coisa”, uma vez
que ele é inútil para encontrar as ráızes duma equação sendo um teorema de

existência.
É este o plano do trabalho neste artigo.



2 Demonstrando uma fórmula

Suponha que você deseje provar a fórmula da soma das terceiras potências dos
nprimeiros números naturais:

n
∑

k=1

k3 = (1 + 2 + · · ·+ n)2; (1)

Aqui tenho duas expressões, à esquerda uma soma, e à direita a expressão
dum polinômio do quarto grau, porque dentro do parêntesis se encontra um po-
linômio do segundo grau: a soma dos termos da progressão aritmética formada

pelos n primeiros números naturais vale (n+1)n
2 . Então, pelo teorema fundamen-

tal da Álgebra basta que eu exiba cinco exemplos em que a expressão se mostre
verdadeira para provar que ela é sempre verdadeira: basta que eu mostre que
ela vale para as cinco somas:

n
∑

k=1

k3;n ∈ {1, 2, 3, 4, 5} (2)

Observe que a afirmação de a igualdade vale para cinco somas representa
cinco testes ou cinco pontos da expressão algébrica e portanto a determinam.
Você lembra de quantos pontos preciso para determinar uma reta, o que significa
verificar se uma equação determina uma reta, dois, certo, porque a equação da
reta é do primeiro grau então eu preciso de dois testes. Neste caso, como se
trata dum polinômio do quarto grau eu preciso de 5 cinco testes.

Usando um programa de computador eu posso rapidamente experimentar
as cinco somas e compará-las com o valor da expressão algébrica à direita com-
provando que identidade é verdadeira. Tudo isto pode ser feito em questão de
alguns minutos inclusive para produzir o programa de computador ao passo que
a demonstração por indução é, algumas vezes, bem mais trabalhosa e eu vou
dar-lhe mais a frente um outro exemplo.

Vou usar a linguagem calc porque ela pode ser instalada numa distribuição
LinuX sem nenhum custo, é distribúıda segundo a licença GPL . Também a
sintaxe desta linguagem é bem semelhante a da linguagem C que é praticamente
um padrão universal para sintaxe de linguagens computacionais. Este exemplo
pode ser alterado para substituir calc por python porque esta última é também
uma linguagem funcional em que os menores módulos são funções como ocorre
com calc. Faço referência a python porque é uma linguagem de computação
bem mais conhecida e utilizada do que calc. Escreva a tradução para python

e me envie que eu publico com um programa seu.
Num terminal do calc, ou com um editor de textos, defina:

define f(n) {
return power(n*(n+1)/2.0, 2);

}



mas você pode raspar e colar...
A segunda potência aparece porque a fórmula para calcular a soma dos

cubos é o quadrado da fórmula para somar a progressão aritmética dos números
naturais até nresultando assim num polinômio do grau quatro.

Agora você pode calcular f(1), f(2), f(3), f(4), f(5)que “devem” ser, respec-
tivamente:

1. a soma do primeiro número natural ao cubo: 13 = 1;

2. a soma dos 2 primeiros números naturais ao cubo: 13 + 23 = 9;

3. a soma dos 3 primeiros números naturais ao cubo: 13 + 23 + 33 = 36;

4. a soma dos 4 primeiros números naturais ao cubo:

13 + 23 + 33 + 43 = 100;

5. a soma dos 5 primeiros números naturais ao cubo:

13 + 23 + 33 + 43 + 53 = 225;

A fórmula diz que esta soma tem como resultado f(n), então

f(5) = 13 + 23 + 33 + 43 + 53; (3)

Na figura (fig. 1), página 3,
se encontra a sáıda de dados do pro-

Figura 1: programa

grama.
Para testá-lo, e de acordo com o teo-

rema Fundamental da Álgebra prová-lo,
basta que eu defina a soma usando a lin-
guagem de programação, e neste caso es-
pećıfico faça 5 testes porque se trata duma
expressão do quarto grau (lembre-se, a
reta é do primeiro grau, preciso de dois
testes, dois pontos, para verificar a equação
da reta).

Se estes 5 testes se revelarem positi-
vos, está provada a fórmula pelo teorema Fundamental da Álgebra.

Prosseguindo com o exemplo, defina agora em calc uma função, em calc os
módulos são funções, como em C, para calcular a soma dos cubos.

define Somaf(n) {
local k = 1, soma = 0;
for(k = 1; k ≤ n; k ++) soma+ = power(k, 3); return(soma);

}



Duas funções não compõem um programa em calc e existem pelo menos
duas maneiras de terminar este programa. Uma maneira elegante consiste em
tomar emprestado o método do C ou C++ e criar uma função principal que
chama as outras de forma adequada e eu vou usar este metodologia agora. Vou
definir uma função que vou chamar de administradora, na terminologia da
linguagem C, é a palavra “main” que se usa que em inglês, significa principal ela
é a administradora do programa, terminamos sempre caindo nas mãos de algum
administrador. . .

A definição da administradora é

define administradora(n) {
local k = 1;
for(k = 1;k ≤ n; k ++)

printf(”%d, f(%d) = %d, comparando Somaf(%d) = %d \n”,
k,f(k), k, Somaf(k));

}

Para rodar o programa basta “chamar” a administradora com o parâmetro
5porque quero que ela faça os 5testes necessários para que o teorema Funda-
mental da Álgebra verifique se a fórmula está correta. Coloque esta linha como
última linha do programa, administradora(5); grave, por exemplo com o
nome AlgebraFundamental.calc e digite num terminal

calc <AlgebraFundamental.calc

para ver o resultado que aparece na última figura. De acordo com teorema
Fundamental da Álgebra, se você quiser comprovar uma fórmula expressa por
um polinômio do grau n basta-lhe fazer n+1 testes que sendo positivos provam
que a formula é verdadeira.

3 Algumas palavras sobre o programa

Vou tecer alguns comentários sobre o programa pensando na leitora que não
tenha grande experiência computacional, apenas para que não se sinta intimi-
dada com um programa que apareça num artigo de Matemática. Aliás, para
reduzir o impacto, conto-lhe que quando fiz minha graduação em Matemática
não consegui aprovação da disciplina programaç~ao que felizmente era optativa
do contrário eu talvez não tivesse me graduado. . . e fui aprender a programar
aos 40 anos quando era professor da Universidade Federal de Goiás, usando os
computadores da universidade. Portanto se você tiver 20, 40 ou 70 anos, sempre
poderá terminar uma programadora ex́ımia.

O programa se constitui de três funções e uma linha de comando, ao final,
chamando a função principal. Esquematicamente, o programa é

define f(n)

define Somaf(n)

define administradora(n)



administradora(5)

As três primeiras linhas fazendo referência às três funções que foram definidas
no programa e nelas eu copiei somente o cabeçalho de cada função, a primeira
linha.

A última linha é o comando que roda o programa, chamando a função
administradora(5), com o parâmetro 5, para sejam feitos 5 testes.

Entendo que o único comando estranho nas funções é o printf() que apa-
rece na administradora(). Os outros comandos vou supor que sejam mais ou

menos corriqueiros e repito, não se intimide, porque mesmo tendo começado
a programar aos 40 anos, eu, hoje, aos 75 anos, sou um ex́ımio programador
depois de 35 anos, continuados, de prática com programação. E você facilmente
pode também chegar no ponto em que cheguei ou me ultrapassar como fizeram
diversos alunos meus.

Esta afirmação “isto é trivial” é uma das afirmações mais violentas e mais
comuns no ensino, sua tradução é “haveria aqui algum imbecil que não compre-

endeu isto?”, sendo uma forma de intimidação, ou num linguajar mais atual,
um claro assédio moral, com que os professores evitam que alunas façam per-
guntas. Portanto não se intimide, e pergunte a alguém para obter mais detalhes
sobre o programa.

Mas, a função printf() é uma das muitas joias da linguagem C. Com ela
você escreve uma frase como você gostaria que ela fosse escrita:

‘‘k, f(k) = f(k), comparando, Somaf(k)= Somaf(k) \n’’
depois substitua os dados numéricos com o śımbolo %d que será sucessiva-
mente substitúıdo pelos valores convenientes que devem ser fornecidos como
parâmetros à esta matriz de formatação. Então a função aparece assim:

printf(”%d, f(%d) = %d, comparando Somaf(%d) = %d \n”,
k,k, f(k), k, Somaf(k));

Experimente você mesma,

• escreva uma frase contendo números,

• depois substitua os números pelo śımbolo “%d”,

• transforme a frase numa matriz de formatação colocando todo entre aspas
e depois das aspas, v́ırgula,

• acrescente os números na mesma ordem em que eles devem aparecer ao
final, separados por v́ırgulas.

• A matriz de formatação é o primeiro parâmetro da função printf(), e
cada número é mais um parâmetro, termine fechando o parenteses.

• e rode o comando num terminal do calc.



Experimente até entender como funciona. Quando escrever na forma de-
finitiva, como os śımbolos “%d”, não se esqueça de passar os parâmetros, na
ordem certa, depois da matriz de formataç~ao que é o primeiro parâmetro. O
printf(), linhas acima, que é o mesmo do programa, tem 6 parâmetros:

• um parâmetro, o primeiro, é a matriz de formataç~ao,

• os outros cinco parâmetros são k,k,f(k), k, Somaf(k)).

Haviam vários erros, nesta seção, que foram corrigidos.

4 Usando o teorema num caso mais complicado

Nesta seção lhe dou um exemplo que na verdade deveria ser trabalhado
dentro dum programa de computação algébrica. O problema é que a com-
putação algébrica ainda está muito rudimentar apesar dos notáveis avanços que
já alcançou mas a dificuldade básica ainda é de comunicação: como traduzir
computacionalmente uma fórmula. Esta dificuldade vai ser descrita aqui.

Quando obtive a fórmula que aparece no artigo [2] eu tive que fazer uso de
calc para verificar os cálculos das potências de convolução da função carac-
teŕıstica χ[0,1]. Não conheço nenhum programa, fora o meu, que seja capaz de
fazer estes cálculos. A maioria das rotinas para o cálculo da convolução são
feitas com o caso discreto que no fundo é produto de polinômios em oposição
aos cálculos desenvolvidos em [2] que seria a convolução cont́ınua, pese que esta
terminologia não é usada, existem os dois casos, a convolução discreta e a con-

volução cont́ınua. Eu tive que testar as contas a cada passo. O programa se
encontra aqui [4, convolution power.calc] e com ele você pode calcular qual-
quer potência de convolução da função caracteŕıstica χ[0,1]. Infelizmente, neste

programa desapareceu o uso do teorema fundamental da Álgebra mas eu vou
mostrar-lhe agora um exemplo da técnica usada na construção deste programa
como muitos outros que fiz.

Os exemplos podem ser extremamente complicados, e aliás, é isto que torna
válido escrever este artigo, entretanto, mostrar um exemplo complicado não
seria pedagógico portanto eu vou mostrar um exemplo que entra no termo médio
entre complicado e interessante para que a técnica fique viśıvel.

A minha escolha de dificuldade intermediária vai ser a quarta potência por
convolução da função χ = χ[0,1] que eu vou chamar de f = χ4∗. O suporte desta
função é a soma repetida quatro vezes do suporte de χ resultando no intervalo
[0, 4] isto já me dá apoio para o resultado final.

O programa convolution power03.gnuplot contém os cálculos a que estou
fazendo referência aqui e pode ser baixado da página [4, convolution power03.gnuplot].
Procure o comentário “primeira, segunda, terceira derivadas da quarta potência

de convolução” porque neste programa estão trabalhadas tanto a terceira como
a quarta potência por convolução.

A seguinte sequência de equações contém os cálculos que vou precisar veri-
ficar. Vou representar derivada com a letra d, dd significa a segunda derivada



e assim por diante. Esta notação tanto serve para lidar com LATEX como para
traduzir os cálculos para uma linguagem de programação.

dχ = δ0 − δ1; f = χ4∗; (4)

df = (δ0 − δ1) ∗ χ
3∗; (5)

ddf = (δ0 − δ1) ∗ (δ0 − δ1) ∗ χ
2∗ = (δ0 − 2δ1 + δ2) ∗ χ

2∗; (6)

dddf = (δ0 − 2δ1 + δ2) ∗ (δ0 − δ1) ∗ χ = (7)

(δ0 − 3δ1 + 3δ2 − δ3) ∗ χ; (8)

dddf = χ− 3χ1 + 3χ2 − χ3 =
3
∑

p=0
(−1)pCp

nχp;n = 4− 1; (9)

Conclusão mais importante desta sequência de equações é que a terceira
derivada de f = χ4∗ é uma combinação linear de translatadas de χ em que
aparecem os coeficientes binomiais anti-simétricos (−1)pCp

n neste caso com n =
4− 1, deixe n genérico e você terá a derivada de ordem n− 1 de f = χn∗.

Antes de prosseguir, observe que f = χ4∗ é um 2-splines a suporte compacto
cuja integral vale 1, é um núcleo que alguns preferem chamar de sinal. Mais
genericamente, χn∗, a e-nésima potência de convolução de qualquer função ca-
racteŕıstica dum intervalo é um n− 2−splines, ver [2]. O caso f = χ[0,1], χ

2∗ é
um 0-splines.

1. Na equação (eq.4.4) você tem a diferença de duas medidas de Dirac con-
centradas nos pontos 0, 1 ou a medida de Dirac e sua translação para o
ponto 1, como você preferir. É a derivada da função caracteŕıstica.

2. Na equação (eq.4.5) eu obtive a derivada de f usando a propriedade
d(f ∗ g) = df ∗ g que vou seguir usando nas demais equações.

3. Na equação (eq.4.6) eu apliquei d(f ∗g) = df ∗g para obter nova diferença
de translações da Dirac.

4. Na equação (eq.4.7) eu fiz a convolução das translações da Dirac que são
novas translações e é mais fácil do que calcular a convolução da função
caracteŕıstica.

5. Na equação (eq.4.8) eu simplifiquei os cálculos anteriores.

6. Na equação (eq.4.9) está feita a convolução do produto de diferenças das
Dirac com a função caracteŕıstica me dando dddf .

Estas equações não foram obtidas sem trabalho e eu tive que verificar se es-
tavam corretas. Aqui não se trata dum uso do teorema fundamental da Álgebra
mas está dentro do espirito das seções anteriores: uso de programas de compu-
tador para verificar se as equações estão corretas. Logo lhe vou passar a fonte
dos cálculos com um link de onde você poderá baixar os programas e rodá-los.
Como não tenho expressões polinomiais, a sáıda é experimentar seus valores



com um laço fazendo uma centena de testes. Se todos se verificarem válidos eu
tenho probabilidade zero de erro para a amostragem feita. . .

O importante é ter uma expressão para f = χ4∗, que é um tipo de núcleo,
tem integral 1, é a suporte compacto, é um 2-splines. Como tenho sua derivada
de ordem 3 vou calcular sucessivamente três integrais usando sempre a condição
inicial zero. E agora, sim, vou fazer uso do teorema Fundamental da Álgebra.
Vou usar neste caso uma alternativa mais simples: vou calcular as integrais
das funções polinomiais por pedaços usando como condição inicial da próxima
integral o valor final da integral anterior: é a condição para colagem cont́ınua dos
gráficos. Neste caso um simples gráfico com gnuplot é suficiente para verificar
se as contas estão corretas. Mas eu insisto, estou dentro do espirito do artigo, eu
poderia verificar se os dois polinômios que se sucedem, tem os mesmos valores
nas extremidades dos intervalo e inclusive de suas derivadas a partir de ddf .

Calculei estas equações, a primeira sendo a terceira derivada de f , é des-
cont́ınua sendo a combinação linear translatadas de χ então a segunda são
funções do primeiro grau por pedaços, integrais de funções constantes usando a
condição inicial (ak, yk)

Pk(x) = yk +

∫

ak

χak
(t)dt; t ∈ [ak, ak+1] (10)

em que (a0, y0) = (0, 0); yk+1 = Pk(ak+1). A condição inicial yk) é o valor da
primitiva no extremo final do intervalo anterior. Então os cálculos começam
com ddf

dddf(x) =































x ≤ 0 ⇒ 0;
x ≤ 1 ⇒ χ(x)
x ≤ 2 ⇒ −3χ(x− 1)
x ≤ 3 ⇒ 3χ(x− 2)
x ≤ 4 ⇒ χ(x− 3)
x ≥ 4 ⇒ 0

(11)

ddf(x) =































x < 0 ⇒ 0;
x < 1 ⇒ x;
x < 2 ⇒ 1.0 +−3 ∗ (x− 1);
x < 3 ⇒ −2.0 + 3 ∗ (x− 2);
x < 4 ⇒ 1− 1(x− 3);
x > 4 ⇒ 0;

(12)

df(x) =































x < 0 ⇒ 0;
x < 1 ⇒ 3x2;
x < 2 ⇒ 0.5 + (x− 1)− 3(x− 1)2;
x < 3 ⇒ −2(x− 2) + 3(x− 2)2;
x < 4 ⇒ −0.5 + (x− 3)− (x− 3)2;
x > 4 ⇒ 0;

(13)



f(x) =































x < 0 ⇒ 0;
x < 1 ⇒ x3;
x < 2 ⇒ 1

6 + 0.5(x− 1) + (x− 1)2 − 3(x− 1)3;
x < 3 ⇒ 2

3 − 2(x− 2)2 + 3(x− 2)3

x < 4 ⇒ 1
6 − 1

2 (x− 3) + (x− 3)2 − (x− 3)3;
x > 4 ⇒ 0;

(14)

O teste computacional neste caso se resume a traduzir para gnuplot este
sistema de equação e verificar se o gráfico confere com o significado que as
funções assumem. E devo registrar que dificilmente eu consegui obter o resultado
correto na primeira tentativa o que me levou a calcular as equações, uma por
uma afim de reduzir os erros nas seguintes. A tradução para gnuplot destas
equações, copiadas de convolution power03.gnuplot se encontram na figura
(fig 2), página 9. A notação deste programa foi adaptada para refletir a notação
deste artigo.

Observe que a condição inicial (ak, yk)

Figura 2:

aparece na forma dos números bnk em
que b0k são os números combinatórios
assimétricos, (−1)pCp

3 = B(3, p) de-
finidos no programa. A derivada de
ordem n − 2 de f = χnx, a enésima
potência por convolução da função ca-
racteŕıstica do intervalo [0, 1] é uma
combinação linear das translatadas de
χ com os números combinatórios as-
simétricos B(n− 2, p).

O código se encontra aqui [4, con-
volution power*.gnuplot], é um pouco
confuso pois é o resultado do processo
de descoberta das equações. Rode pri-
meiro os programas para ver como funcionam, depois os leia. Deixei neles o
que espero que sejam comentários em quantidade suficiente para torná-los au-
todidáticos. Vou me concentrar no programa convolution power03.gnuplot

que eu deixei especialmente comentado para usar como complemento para este
artigo. Nele estou calculando a quarta potência por convolução da função ca-
racteŕıstica.
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