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Problema 1:                   Uma resolução no País das Maravilhas 

Quer o leitor/a saber que a Alice apareceu mesmo em casa do Professor Antunes intrigada com o 

problema que ele lhe tinha proposto em sonhos! Ele há cada coisa … 

A mulher do nosso professor não queria acreditar, mas lá a mandou sentar, chamou o marido e vejam só 

qual foi a conversa. 

 

Alice (A): - Professor, sabe que sonhei que me tinha posto um problema que envolvia Kepler, Sólidos 

Platónicos e Sistemas Planetários. 

Professor Antunes (PA): - Não acredito! 

A: - E sabe que gostei! Percebi que há 120 formas diferentes de sequenciar os cinco sólidos platónicos.  

Também percebi que se, na sequência de sólidos e esferas encaixados, trocar um cubo por um octaedro, 

ou o contrário, o quociente dos raios das esferas adjacentes não se altera, e claro o mesmo se passa para 

o dodecaedro e o icosaedro.  

Mas não estou a ver como é que isso se reflete na redução do tal número 120. 

PA: - Então imagina uma dessas sequências de sólidos e esferas encaixados uns nos outros: esfera de 

Mercúrio, sólido, esfera de Vénus, sólido, etc. Se trocares as posições do cubo e do octaedro a posição 

das esferas fica inalterada, mantém-se o sistema planetário, portanto.  

E o mesmo se passa se trocares as posições do dodecaedro e do icosaedro. 

A: - Ou se fizer as duas trocas ao mesmo tempo. 

PA: - Percebeste perfeitamente. Isso que dizer que cada quatro sequenciações dos sólidos correspondem 

a um mesmo sistema planetário. 

A: - Estou a ver, tenho que ver quantas vezes 4 cabe em 120. 

PA: - Nem mais, isso equivale a … 

A: - Dividir 120 por 4 o que dá 30. 

PA: - E chegaste ao resultado que te estava a pedir. Como vês foi muito fácil.  

Foi então que o Professor Antunes se lembrou… 



PA: - Já estudaste combinações? 

A: - Já, até tenho feito exercícios. 

PA: - Então torna-se tudo ainda mais fácil. Para contar as sequências relevantes basta contar as formas 

diferentes de escolher, entre as cinco possíveis, as duas posições para o cubo e para o octaedro, 

independentemente da ordem, ou seja, basta calcular as combinações de cinco dois a dois e, depois, 

multiplicar pelo número de formas de escolher a posição do tetraedro que é uma das três restantes, uma 

vez que as posições do dodecaedro e do icosaedro ficam de imediato determinadas.  

E aí tens: (
5
2
) × 3 = 30.  

A: - Muito mais fácil de facto. O nosso Professor costuma dizer que se desenvolve a teoria para conseguir 

resolver mais problemas e resolver problemas já resolvidos de forma mais simples.   

E como é que sei que os quocientes entre os raios das esferas circunscritas e inscritas são o mesmo? 

PA: - Para o cubo e o octaedro é muito fácil ver. Imagina um cubo cuja aresta mede 2, repara na figura: 

 

 

 

 

 

O raio da esfera inscrita é a distância do centro C à face, ou seja, metade da aresta, 1 portanto. 

O raio da esfera circunscrita … 

A: - … estou a ver, é o comprimento do segmento CV que obtenho aplicando duas vezes sucessivas o 

Teorema de Pitágoras: uma para obter o comprimento de OV e outra para obter o valor que queremos.  

E escreveu, não poupando no lápis: 

                                                           𝐶𝑉̅̅ ̅̅ = √(12 + 12) + 12 = √3 

A distância ao vértice é √3 logo o quociente dos raios é √3. 

PA: - Muito bem Alice. Para o octaedro é igualmente fácil. Vamos “repousar” os vértices de uma das 

suas faces nos pontos de um sistema de eixos cartesianos à distância 1 da origem. 

O raio da esfera circunscrita é…  

 

 

 

 

 

A: - 1 claro, a distância da origem aos vértices! 
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PA: - E o da inscrita é a distância da origem ao centro da face. Ora a perpendicular ao centro da face tirada 

a partir da origem toca-a num ponto P equidistante dos vértices: nota que os triângulos formados pela 

origem, por P e por cada um dos vértices são iguais.  

Podes olhar para esse ponto como sendo o “centro gravidade” de um sistema formado por três esferas 

pontuais de massa 1 colocadas nos vértices.  

A: - E isso sei eu calcular, aprendi na aula de Física com a Professora Manuela: multiplico os vetores de 

posição dos pontos pela massa aí colocada, adiciono os vetores e divido pela massa total, neste caso 3.  

E escreveu:           (1,0,0) + (0,1,0) + (0,0,1) = (1,1,1) 

Logo o “centro de gravidade” é o extremo do vetor (
1

3
,
1

3
,
1

3
) e a distância à origem é o seu comprimento, 

ou seja, 
1

√3
 . Tem razão o quociente dos raios é também 

1
1

√3

= √3. 

PA: - Para o dodecaedro e o icosaedro os cálculos são bastante mais complicados, mas não requerem 

matemática mais sofisticada. 

 

Foi então que a Manuela, ela própria Professora de Física, e professora da Alice, apareceu com um 

tabuleiro com bolos e café preparada para uma conversa a três sobre a importância da descoberta da 

gravidade no esclarecimento dos movimentos planetários.  

Claro que o Nome do grande Isaac Newton veio à baila, e não poucas vezes. Sabem que o Professor 

Antunes não resistiu a referir que, no seu livro Explicar o Mundo, Steven Weinberg1 introduzia Newton 

com esta frase desconcertante:” Mas que ave rara para um papel tão histórico”. 

A Professora Manuela fartou-se de falar sobre a vida e a estranha personalidade de Newton o que deixou 

a Alice fascinada.  

E falou sobre como a ideia de setazinhas aplicadas nos planetas, apontadas umas às outras, 

representando as suas atrações recíprocas, explicara, como que por magia, os movimentos planetários 

que tinham, literalmente, partido a cabeça aos gigantes do passado, da escola Platónica a Copérnico. 

 Uma tarde única que pode bem ter-lhe moldado o futuro… 

 

 

Caro leitor/a, a propósito de Newton e de Weinberg, não resistimos a transcrever uma frase lapidar deste 

último: 

“O esforço para compreender o universo é uma das poucas coisas que eleva a vida humana um pouco acima 

do nível da farsa e lhe dá um pouco da graça da tragédia.” 

 
1 Steven Weinberg ganhou o Prémio Nobel da Física em 1979. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

