
Estrelas de Natal (Parte I) 

Nesta altura do ano, tão especial para a Humanidade, a grande 

maioria das pessoas adora ver as decorações de Natal nas montras 

das lojas dos espaços comerciais e nas ruas da cidade. Uma das 

tradições desta época é a árvore de Natal, decorada com bolas, sinos, 

gambiarras, fitas de várias cores e em especial uma bela estrela, de 

cinco pontas, no seu topo (ver figura 1). 

Uma estrela pode ter varias pontas. Em Portugal, é comum usar a 

estrela de cinco pontas. A razão pretende-se com o facto de lembrar 

o corpo humano: cabeça, braços e pernas. No entanto, as estrelas 

podem ter outros formatos conforme a religião de cada povo. Por 

exemplo, a estrela de seis pontas é um símbolo muito importante para o povo hebreu, 

representativa da força da família como ponte de sucesso pessoal e profissional. Para o 

povo muçulmano, a estrela de oito pontas, formada por dois quadrados sobrepostos, 

onde cada ponta representa um Hiz. O símbolo determina cada quarto do Hizb, na 

prática, é útil para facilitar a recitação do Alcorão (in https://iqaraislam.com/simbolos-

do-islamismo#3_Estrela_de_Oito_Pontas) 

 Como podemos construir uma estrela regular com cinco pontas? A resposta está 

na divisão de uma circunferência em cinco partes iguais, com cinco pontos e unir dois 

pontos não consecutivos, conforme é ilustrado na figura 2. 

 

Figura 2 

 A estrela de cinco pontas contém uma linha geométrica fechada formada por 

cinco segmentos de reta, e por isso a fronteira desta estrela é um GRAFO. Este grafo 

apresenta cinco auto-interseções e por isso podemos visualizar a figura geométrica 

estrela de cinco pontas cuja fronteira é um GRAFO de dez VÉRTICES, (ver figura 3).  

 

Figura 3 

Figura 1 



A estrela de cinco pontas foi construída com os cinco vértices de dois pentágonos 

regulares semelhantes. Assim, com os vértices de dois polígonos regulares semelhantes 

de n lados, com  \ 1,2n , podemos definir uma linha poligonal fechada, fronteira de 

uma estrela regular com n pontas. Na figura 4 estão representadas as estrelas regulares 

com 3, 4, 6 e 7 pontas. 

 

Figura 4 

A visualização de sólidos com tão peculiares faces, torna-se mais fácil em 

programas de Geometria Dinâmica, e ao pesquisar na Internet encontrei o programa 

STELLA em https://www.software3d.com/Downloads.php#small, com uma diversidade 

de opções de trabalho geométrico sobre poliedros (ver figura 5).  

 

Figura 5 

O processo de construção de poliedros estrelados com cotonetes e linha de pesca, 

será tema de um futuro artigo para o ano 2021, no qual desejo-vos sucesso a todos os 

níveis e tenham muito cuidado de preservar a vossa saúde, dos vossos familiares, amigos 

e colegas de trabalho. Bom final de 2020! 
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