
delta Kappa             A propósito de uma frase de George Pólya 

 

Quando era estudante corria que, num exame oral, a um pedido do professor para demonstrar a 

proposição que o aluno tinha acabado de enunciar, o aluno tinha respondido:  

- Mas é evidente! 

Ao que o Professor tinha respondido de imediato: 

- Caro aluno, em Matemática o que é evidente ou é falso ou é o mais difícil de demonstrar. 

Ocorreu-me isto quando li, há tempos, no site do Clube, a seguinte frase de George Pólya: 

“A matemática consiste em provar a coisa mais óbvia da maneira menos óbvia." 

E decidi trazer um exemplo de algo evidente mas muito difícil de demonstrar. Faço-o a pensar em quem não 

está tão familiarizado com a Matemática. 

Trata-se do célebre Teorema da Curva de Jordan que estabelece o seguinte: 

                                                                  Camillle Jordan 

 

Qualquer curva contínua, fechada e simples no plano divide este em duas partes disjuntas e conexas que têm 

como fronteira comum o traço dessa curva. Uma das partes é limitada e a outra é não limitada. 

Para imaginar o que é uma destas curvas pode pensar que desenha a curva no plano, com um lápis, sem o 

levantar, acabando no ponto de partida, e sem passar duas vezes no mesmo ponto. 

Veja… 

 

 

 

                                                                          Figura 1 

 

… e perceba a reação do aluno quando lhe foi pedida esta demonstração! Mais evidente do que isto! Claro 

que nenhum professor, não louco, faria tal pedido, como é óbvio, mas imagine só! 

Pois este Teorema é tão difícil de demonstrar que o próprio Camille Jordan, que o propôs e tentou 

demonstrar no seu Cours d’Analyse, não conseguiu uma demonstração correcta.  

O primeiro a demonstrar o resultado corretamente foi Oswald Weblen, vinte anos depois em 1905.   



Se quiser ter uma pálida ideia da dificuldade da demonstração pense que, num caso como os indicados na 

Figura 2, pode ser muito difícil dizer se o ponto A está dentro ou fora da curva.                                                                                                                

                                                                                  Figura 2 

                                  

Em algumas demonstrações definem-se como “dentro da curva” pontos onde qualquer semirreta com 

origem nesse ponto, que não tem pontos de tangência à curva, a corta num número ímpar de pontos e como 

“fora da curva” quando esse número é par. Veja a Figura 3: 

 

 

 

 

                                                                   Figura 3 

Quando o ponto está “dentro da curva”, caso dos pontos A e B, a semirreta tem de sair da curva e, se entrar 

de novo, tem de voltar a sair até a “abandonar por completo”: tem de a “cortar” um número ímpar de vezes; 

se estiver fora, caso do ponto C, a semirreta cada vez que entra tem de sair: corta a curva um número par de 

vezes. 

Repare ainda que desta forma é fácil reconhecer, no caso da Figura 2 à esquerda, que o ponto A está fora: 

veja a semirreta a vermelho. 

Depois prova-se que o complementar da reunião destes conjuntos, pontos dentro e pontos fora da curva, é 

o traço da curva e que ambos os conjuntos são abertos, isto é, que todo o ponto que não é da curva é centro 

de um círculo onde todos os pontos são do seu tipo, são não vazios e são conexos, ou seja, qualquer desses 

conjuntos não é reunião de duas partes separadas1. 

Se o leitor quiser ver uma demonstração recente, de 1984, devida a Ryuji Maehara, já mais inteligível e 

simples que as anteriores porque, como acontece sempre em Matemática, assenta em proposições 

entretanto demonstradas, pode vê-la aqui … para ter uma ideia da dificuldade da prova, ou, se tem bases de 

Topologia para isso, se deleitar com a demonstração. 

Hoje já há demonstrações deste resultado, para o caso de dimensão N  2, um caso muito mais geral, portanto, 

de apenas duas linhas!  Veja a potência de algumas das atuais teorias.   

No próximo mês apresentaremos um resultado “evidente” que é… falso! 

                                                           
1 Por partes separadas queremos dizer que um ponto, de qualquer dessas partes, é centro de um círculo sem pontos  

  da outra parte. 
2 Para N=3 a curva é substituída por uma superfície que resulta de uma “boa” deformação da esfera. 
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