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Resumo

Apresento uma demonstração baseada na categoria Ens e do objeto universal desta categoria para

teorema fundamental dos morfismos.

palavras chave: morfismo de grupos, subgrupo normal, teorema fundamental dos morfismos de

grupo.

I am presenting a proof of the fundamental theorem of morphism based on the category Ens and its

universal element.

keywords: fundamental theorem of morphisms morphism of groups, normal subgroup.

∗tarcisio@sobralmatematica.org

1



1 Morfismos

Eu vou apresentar uma demonstração curtı́ssima do teorema fundamental dos morfismos para a qual eu

não encontrei semelhante e as que eu conhecia eram bastantes complicadas. Este artigo surgiu exatamente

desta busca, quando eu quis fazer uma demonstração deste importante resultado e me deu muito trabalho

construir a demonstração, quando repentinamente me veio a ideia fundamental de pensar nas classes de

equivalência do morfismo f como função e comparar com as classes laterais geradas por ker(f).
Obviamente que se trata dum teorema bem conhecido e é quase certo que alguém já produziu uma

demonstração semelhante a que estou apresentando aqui, mas me pareceu interessante publicá-la porque

me parece que se alguém a houver feito, não é fácil de a encontrar. A demonstração que encontrei na [1] é

bem mais longa e complicada deixando de fazer uso da relação de equivalência que uma função qualquer

gera, [2, página 53].

O teorema fundamental dos morfismos, muito conhecido como teorema fundamental dos homomor-

fismos estabelece que o subgrupo ker(f) é um grupo normal, em que

G,G′ grupos ; (1)

G
f
→ G′ morfismo de grupo; (2)

H = ker(f); (3)

Como este teorema fica vazio se o grupo G for comutativo, porque gH = Hg para todo subgrupo de

G, eu vou usar a notação multiplicativa que é o hábito quando se pensa que um grupo não é comutativo.

Teorema 1 (fundamental dos ) morfismos

O núcleo dum morfismo de grupo é um subgrupo normal.

Dem : Considere um grupo G, um morfismo de grupos G
f
→ G′ e H = ker(f) a imagem inversa por f do elemento neutro

de G′. Então H é a classe de equivalência módulo f do elemento neutro, da função f que define o morfismo: H = f−1(1).
Como a multiplicação por g ∈ G é uma permutação de G então (g ∗ H)g∈G descreve uma partição de G em que ocorre a

repetição de classes, por exemplo,

g1 6= g2, g1, g2 ∈ H ⇒ g1 ∗H = g2 ∗H = H; (4)

Como G não é necessariamente abeliano, por isto estou usando a notação multiplicativa, então há dois sistemas de classes,

• classes à direita (H ∗ g)g∈G

• classes à esquerda (g ∗H)g∈G

Pela propriedade já mencionado de que a multiplicação por um elemento do grupo é uma permutação, o conjunto das classes,

à direita ou à esquerda são partições de G. e como

f(g ∗H) = f(g) ∗ f(H) = f(g); f(H ∗ g) = f(H) ∗ f(g) = f(g) (5)

porque a unidade comuta com todos os elementos, isto faz com que as classes laterais à esquerda coincidam com as classes à

direita. As classes são as classes definidas por f como função e as classes à esquerda coincidem com as classes à direita:

(∀g) (H ∗ g = g ∗H) (6)

o subgrupo H é normal e há um único sistema de classes.

q.e.d .
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