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Resumo

Évariste Galois (Bourg-la-Reine, 25 de outubro de 1811 — Paris, 31 de maio de 1832) morreu num

duelo de armas de fogo, aos 21 anos e havia uma mulher como motivo. O motivo sem dúvida foi ótimo,

o que não prestou é que já houvessem armas de fogo, se o duelo fosse a socos e ponta-pés certamente

a Matemática não teria perdido o que perdeu com a morte prematura dum matemático francês. Ao

determinar a condição necessária e suficiente para que um polinômio pudesse ser resolvido por raı́zes

, não só resolveu um antigo problema aberto por três séculos como criou dois domı́nios inteiramente

novos da álgebra abstrata: a teoria dos grupos e teoria de Galois.
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Évariste Galois, 25 October 1811 – 31 May 1832) was a French mathematician and political activist.

He determined a necessary and sufficient condition for a polynomial to be solvable by radicals, thereby

solving a problem that had been open for 350 years. His work laid the foundations for Galois theory

and group theory, two major branches of abstract algebra. He was a staunch republican and was heavily

involved in the political turmoil that surrounded the French Revolution of 1830. For reasons that remain

obscure, shortly after being released from a political prison, he fought in a duel, and died of the wounds

he suffered. Mathematics lost a prime mathematician because there were already at this time fire arms.

Have they had dueled with their fists and kicks, Galois would not have died.
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1 Uma vida perdida por uma arma de fogo

Eu copiei da [1, Galois], a pequena introdução que fiz de Galois e deixo que a leitora se informe da

curta história deste incrı́vel matemático francês. O texto da wikipedia termina dizendo que os fragmentos

de sua teoria, produzidos na noite que antecedera ao duelo, “era uma das obras- primas da matemática do

século XIX, criada por um de seus mais trágicos heróis”. E você pode encontrar este texto em português.

Um outro matemático que também morreu cedo, aos 28 anos de tuberculose, Abel, norueguês,

também se havia dedicado às soluções da equações polinomiais que era o fulcro do pensamento de Ga-

lois. Hoje sabemos que não é possı́vel resolver por fórmulas algébricas, ou como ainda se diz, usando-se

“radicais”, como é o caso das equações do segundo e terceiro grau, uma equação que seja de grau maior

ou igual a 5, que foi o último caso que Galois estudou em profundidade e que o levou a descobrir as

relações entre os coeficientes com as quais ele construiu os rudimentos da teoria dos grupos.

A teoria dos grupos é hoje um pilares da Matemática moderna, é difı́cil encontrar um setor da Ma-

temática que não precise desta teoria para o seu desenvolvimento. É uma teoria da Álgebra e Galois a en-

tendia como da Análise. Álgebra, Análise e Geometria eram as divisões clássicas da Matemática à época

de Galois sendo que a Análise era a mais desenvolvida e estudada desta três. E Galois estava criando o

fundamento da Álgebra Moderna ao mesmo tempo que enviava seus manuscritos para matemáticos que

se dedicavam à Análise que tiveram dificuldades em compreender o que ele estava tentando construir,

fora os preconceitos que acompanhavam a história de Galois junto com a sua idade, um garoto.

Galois, e eu sei o seu nome, eu sei sua história e sei dos seus feitos, e nada sei do seu assassino. Galois

sabia que o seu oponente no duelo, em que ele foi assassinado, era um exı́mio atirador e que o duelo e as

armas de fogo eram legais o que mostra como a justiça atende mais aos interesses da classe dominante do

que aos interessas da Humanidade. Morreu, foi assassinado um matemático que ainda hoje, passados mais

de dois séculos do seu assassinato, ainda representa um assunto vivo em Matemática e se você pesquisar

sobre a teoria de Galois vai encontrar centenas de páginas mencionando teorias que usam as ideias de

Galois. O túmulo de Galois se encontra distinguido num cemitério importante da França enquanto que o

seu assassino em breve será totalmente ignorado sendo ainda mencionado porque assassinou Galois.

2 Teoria dos grupos

A teoria dos grupos é o ponto inicial no estudo da Álgebra nos dias de hoje. Galois não lhe deu este

nome porque na verdade estava ainda fazendo as contas num caso mais avançado de grupo e vou começar

lhe mostrando alguns exemplos mais simples para terminar com um muito bonito e já bastante avançado,

mas ainda não no nı́vel em que estava Galois que estava criando o que os matemáticos do século 20

arrumaram a partir do borrão que ele deixou ás vésperas de morrer.

Os inteiros, Z, junto com a adição, (Z,+) é uma estrutura algébrica completa.

1. Existe um elemento neutro, o zero, que somado a qualquer outro inteiro reproduz o outro.

2. Todo número inteiro tem um inverso aditivo, x + (−x) = 0, um par de inversos que somados

produzem o elemento neutro, o zero.

3. A soma é associativa, x + (y + z) = (x + y) + z o que permite estender a adição a qualquer

quantidade de números inteiros.

4. A soma é comutativa

Os números inteiros, junto a multiplicação, falham em ser um grupo pela ausência do inverso multi-

plicativo, e esta falha levou à criação dos conjunto dos números racionais, Q de modo que,

• (Q,+) é um grupo comutativo.
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• (Q∗, ·), o conjunto dos números racionais, eliminado o zero, é um grupo comutativo.

Assim os conjunto dos números racionais é o primeiro conjunto numérico que é algebricamente com-

pleto tanto do ponto de vista da adição como da multiplicação. Depois vêm o conjunto dos números reais

e o conjunto dos números complexos

Nem todos os grupos são comutativos, o que não os impedem de ser uma estrutura valiosa, assim na

Álgebra existem grupos comutativos e grupos não comutativos.

Saindo dos números, e a Fı́sica assim como a Quı́mica precisam dos grupos não comutativos, e um

primeiro exemplo dum grupo não comutativo vem de transformações que podem ser feitas num triângulo

equilátero. Posso aplicar as operações de simetria em torno do centro. Se você considerar um triângulo

equilátero inscrito num cı́rculo, é o centro do cı́rculo que é o centro do triângulo equilátero. As operações

de simetria são em número de seis, e em torno dos três apótemas e permutando circularmente os vértices,

confira a figura (fig. 1), página 2, na qual você vê um triângulo retângulo ABC inscrito num cı́rculo com

os apótemas que se encontram no centro do cı́rculo que é também o centro do triângulo.

A B

C

Figura 1: Simetrias dum triângulo equilátero

Então é possı́vel produzir simetrias que deixam a figura como não tivesse sido movida. Elas são

1. uma rotação de 120 graus em torno do centro, (ABC), e usei a notação que “diz” que A vai em B,

que B vai em C e que C vai em A. Então as letras mudam de posição mas o resultado geométrico

é o mesmo: o mesmo triângulo com um dos lados paralelo ao eixo OX . Esta notação é uma forma

abreviada de representar uma função que transforma o conjunto {A,B,C} nele mesmo de forma

bijetiva, se chama um ciclo, e a letra no fim do ciclo é transformada na primeira letra, assim, aqui,

C é transformado em A.

2. uma rotação de 240 graus em torno do centro, (ACB) que você pode ler da mesma forma como eu

li (ABC), dizendo agora que A vai em C e este vai em B que vai em A.

3. uma rotação de 360 graus em torno do centro, que é a operação “neutra”, Como o zero, na adição,

somado a qualquer outro inteiro “aparentemente nada foi feito”. Eu vou chamar esta rotação

neutra de I, então I(ABC) = (ABC). Você pode verificar que (ABC)(ACB) = I . Estas

duas transformações ou simetrias formam um par de inversos. O produto de simetrias é pura

composição de funções, das funções do conjunto {A,B,C} nele mesmo, ou as permutações das

letras {A,B,C}.



2 GRUPO 3

4. As rotações em torno de cada um dos apótemas, (BC), deixando A fixo, (AB), deixando C fixo e

(AC) deixando B fixo. Você pode verificar que (AB)(AB) = I , (AC)(AC) = I , (BC)(BC) =
I , são “operações” inversas de si próprias.

5. Mas (ABC)(AC) = (AB) e (AC)(ABC) = (BC) portanto (ABC)(AC) 6= (AC)(ABC) e

você tem aqui um exemplo de grupo não comutativo.

Eu não aprendi Quı́mica no Ensino Médio, quando era o momento certo, e como resultado disto eu

quase nada sei desta importante disciplina, mas sei que as simetrias duma pirâmide equilátera tem o que

ver com compostos quı́micos que se você inverter a ordem da composição obtém resultados diferentes. A

natureza não é comutativa, ou melhor, nem sempre a Natureza é comutativa, porque os números racionais

pertencem à Natureza e formam uma estrutura matemática comutativa.

Este último exemplo, chamado de diedral 3 porque se baseia nas simetrias dum triângulo, é mais

difı́cil de se assimilado do que os anteriores que fazem parte do currı́culo do Ensino Médio. E o diedral 3

também deveria fazer, e talvez, se fosse parte do Ensino Médio quando eu estava naquele nı́vel, eu tivesse

tido motivação para aprender Quı́mica que teria deixado de ser apenas memorização da tabela periódica

dos elementos coisa que me aborreceu na época e eu empurrei Quı́mica para o grupo de disciplinas

com nota mı́nima para passar. . . É interessante observar que fiz o mesmo com Matemática e Fı́sica e

hoje sou um matemático. Tive a sorte que Galois não teve porque foi reprovado e nunca fui reprovado

embora tivesse sido um aluno bem medı́ocre nas disciplinas que não me interessavam, como Matemática,

Quı́mica, Fı́sica e Biologia. No Ensino Médio eu me dediquei às linguás, filosofia e história e detestava

as chamadas ciências exatas.

As matrizes com determinante 1 são grupos não comutativos. Uma matriz 2 × 2 se caracteriza por

quatro entradas a, b, c, d de modo a, b seja a primeira linha e c, d seja a segunda linha. Se m,n, p, q

forem as entradas duma segunda matriz, e as duas tiverem determinante diferente de zero, posso fazer as

seguintes contas com elas

A =

(

a b

c d

)

; ad− bc = 1;M =

(

m n

p q

)

;mq − np = 1; (1)

AM =

(

am+ bp an+ bq

cm+ dp cn+ dq

)

;MA =

(

ma+ nc mb+ nd

pa+ qc pb+ qd

)

;AM 6= MA; (2)

X =

(

x y

z w

)

; (3)

(AM)X =

(

(am+ bp)x+ (an+ bq)z (am+ bp)y + (an+ bq)w
(cm+ dp)x+ (cn+ dq)z (cm+ dp)y + (cn+ dq)w

)

; (4)

A(MX) =

(

a(mx+ nz) + b(px+ qz) a(my + nw) + b(py + qw)
c(mx+ nz) + d(px+ qz) c(my + nw) + d(py + qw)

)

; (5)

I =

(

1 0
0 1

)

(6)

As contas com estas matrizes foi verificada com o programa EvaristGalois02.calc que pode ser

baixado de [3, programas].

A equação (eq.2) mostra que o produto de matrizes não é comutativo mesmo no caso de matrizes

2 × 2. As últimas equações, (eq.4) e (eq.5) mostram que (AM)X = A(MX) e que portanto vale a

associatividade. O elemento neutro no produto de matrizes é a matriz identidade que estou chamando de

I na equação (eq.6) que multiplicada por qualquer outra matriz reproduz a segunda matriz.

E como o determinante de A é diferente de zero então o sistema

AX = I =

(

ax+ bz cx+ dz

ay + bw cy + dw

)

=

(

1 0
0 1

)

(7)
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tem solução única e a solução X é a inversa da matriz A o que mostra que o conjunto das matrizes 2× 2
com determinante diferente de zero é um grupo não comutativo.

Como as matrizes são funções, seus coeficientes são constantes de maneira que elas são funções do

tipo

f(X) = AX ; (8)

em que as matrizesA,X apenas devem satisfazer à condição de que podem ser multiplicadas, o número de

linhas da matriz A deve ser igual ao número de colunas da matriz X então as propriedades da composição

de funções se aplicam ao produto de matrizes o que nos permite “facilmente” generalizar o que eu disse

a respeito das matrizes 2 × 2 para matrizes quadradas n × n com determinante diferente de zero, elas

formam um grupo não comutativo. Obviamente a dificuldade se encontra no cálculo da matriz n × n

inversa de A por culpa de Galois que garantiu que não sabemos resolver equações de grau superior a 5.

Sabemos que é verdade mas não sabemos calcular!

A composição de funções tem a propriedade associativa mas somente existe a inversa duma função

que for bijetiva. É esta generalização a que me refiro para aplicar ao caso das matrizes. As matrizes

quadradas com determinante diferente de zero são funções bijetivas.

Vou terminar esta lista de exemplos apenas acrescentando que tudo que eu disse sobre as matrizes

com determinante diferente de zero vale para o conjunto das matrizes cujo determinante é exatamente

1. Estas matrizes são duma importância fundamental em vários setores da Matemática e são chamadas

matrizes unitárias. Mas vou aguçar sua curiosidade para que você aprofunde mais nesta questão. Uma

matriz é unitária se o determinante for 1, mas isto não obriga que as entradas da matriz sejam formadas

exclusivamente do número 1. Observe o caso das matrizes 2 × 2 como a matria A na equação (eq.1).

Então

ad− bc = 1; a = cos(α); b = sin(α); c = − sin(α); d = cos(α); (9)

ad− bc = 1 = cos2(α) + sin2(α); (10)
(

cos(α) sin(α);
− sin(α) cos(α);

)

(11)

estas matrizes representam o cı́rculo trigonométrico, ou o cı́rculo unitário do plano complexo e elas podem

ser tornadas equivalentes aos números complexos eiα ∈ S1. Isto para as matrizes 2 × 2 para o mesmo

pode ser feito com as matrizes 2n × 2n. Você pode fazer o mesmo que Galois fez, sair aprofundando a

Matemática sozinha, usando os textos de matemática avançada, sem precisar de apoio de professores. Ele

fez isto e teria feito muito mais se não tivesse sido assassinado, se não houvessem armas de fogo!
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REFERÊNCIAS 6

Referências

[1] Wikimedia Foundation. Wikipedia, enciclopédia livre na internet. http://www.wikipedia.org.

[2] David I. Bell Landon Curt Noll and other. Calc - arbitrary precision calculator. Technical report,

http://www.isthe.com/chongo/, 2011.

[3] Tarcisio Praciano-Pereira. Cálculo Numérico Computacional. Sobral Matematica, 2007.
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