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Problema 1:              Resolução – Parte II                    A impossibilidade da trissecção do ângulo           

 

Nota Inicial 

Caro leitor/a, hesitei antes de escrever estas linhas.  Admiti que viesse a criar no conjunto dos leitores desta 

resolução uma partição com dois elementos: o conjunto dos que não conheciam as noções envolvidas e para os 

quais isto seria… “chinês”, ou pior, pois já há quem saiba chinês e seja alheio a estas matérias, e o seu complementar 

cujos elementos teriam, usando a terminologia da primeira ministra Theresa May, a sensação de “déjà vu”… 

Mas decidi admitir que os dois conjuntos não constituíam uma partição e colocar a mim próprio o desafio de 

conseguir manter o interesse dos leitores do complementar da sua reunião ao longo dos passos de uma 

demonstração1 não trivial, e que conduz à prova de um resultado que foi um mistério durante séculos.  

Ponha-se na pele de Indiana Jones caro leitor/a e venha à procura da Arca Perdida…Quem sabe?... ainda se diverte 

e aprende mais qualquer coisa. 

Para não tornar a leitura pesada, remeti o aprofundamento dos passos da demonstração para notas no fim 

dedicadas aos mais interessados. Os outros podem omitir as notas e seguir apenas a linha raciocínio. 

 

1. A linha de raciocínio 

 

Se leu o artigo de Fevereiro do José Carlos Santos (pode lê-lo aqui) percebeu a ideia desta prova: se fizermos 

repetidas transformações num objecto que preservam sempre uma sua propriedade não podemos esperar 

encontrar, no processo, um objecto sem essa propriedade.  

 

Por exemplo: se partir de um natural ímpar e o multiplicar sucessivamente por inteiros ímpares não vai 

nunca obter um inteiro par: a imparidade é preservada nestas transformações. 

 

2. Obtendo pontos por recurso a régua não graduado e compasso 

 

Imagine que tem um conjunto finito de pontos no plano: a azul na figura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pode obter novos pontos a partir destes, e de pontos já encontrados, com recurso a régua não graduada e 

compasso: 

i) Intersectando rectas que passam por esses pontos: a vermelho na figura. 

ii) Intersectando circunferências com centro em pontos já obtidos e que passam por eles: a verde na 

figura. 

iii) Intersectando rectas e circunferências: a laranja na figura. 

 

 

 
1 Esta demonstração aproveita de noções e resultados que aparecem na formulação moderna da Teoria de Galois. 

https://clube.spm.pt/news/uma-temtica-elementar-por-jos-carlos-santos-o-impossvel


3. O corpo das coordenadas 

 

Imagine agora que para cada um dos pontos iniciais, a azul na figura, conhece as duas coordenadas num 

referencial cartesiano. 

E imagine que procura o menor dos corpos de reais ao quais pertencem todas as coordenadas: vamos 

chamar-lhe 𝐾0 (ver Nota 1). 

 

 

4. Extensões simples a partir do corpo das coordenadas 

 

Agora, imagine que começa a sua construção com régua não graduada e compasso.  

Logo que encontrar o primeiro ponto centra-se na sua abcissa x e procura o menor dos corpos de reais 

que contêm  𝐾0 e x.  

Obtém um corpo 𝐾1 que se chama uma extensão simples de 𝐾0: escreve-se 𝐾1 = 𝐾0(𝑥). 

E faz o mesmo para a ordenada y, procura o menor dos corpos de reais que contêm  𝐾1 e y estendendo 

𝐾1  e obtendo: 𝐾2 = 𝐾1(𝑦). 

E continua este procedimento à medida que vai encontrando novos pontos. 

 

 

5. Dimensões das extensões simples 

Acontece que estes subcorpos são espaços vectoriais sobre 𝐾0 cuja dimensão é uma potência de 2  (ver 

Nota 2).  

E mesmo mais, as extensões simples de  𝐾0 que se obtêm acrescentando uma qualquer das coordenadas 

dos pontos que vão sendo encontrados também são espaços vectoriais sobre 𝐾0 cuja dimensão é uma 

potência de 2. 

 

6. Não se consegue trissectar o ângulo 
𝝅

𝟑
 

 

Se conseguisse trissectar um ângulo poderia partir dos pontos (1,0) e (0,1) trissectar o ângulo recto definido 

por estes pontos com vértice na origem, e depois trissectar o ângulo 
𝜋

3
  conseguindo, com régua e 

compasso, obter o ponto 𝑃0 = (𝑐𝑜𝑠
𝜋

9
, 0) … ver figura.  

Acontece que a extensão simples ℚ (𝑐𝑜𝑠
𝜋

9
 )  tem dimensão 3 !!! (ver Notas 3 e 4)    QED 
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                                                                                Notas finais 

Nota 1  

Um corpo de números reais é um subconjunto de ℝ, não vazio e diferente de {0}, onde é possível adicionar, subtrair, 

multiplicar e, ainda, dividir por números diferente de 0 sem sair do conjunto.  

O mais pequeno dos corpos de reais é o conjunto ℚ  dos números racionais. Desafio: quer verificar? 

O menor dos corpos de números reais (subcorpo de ℝ)  que contém um certo conjunto de números é o menor2 dos 

subcorpos de ℝ que contém esse conjunto. 

Exemplos:  

O menor dos corpos de reais que contém {√2} é o conjunto {𝑝 + 𝑞√2: 𝑝, 𝑞 ∈ ℚ}. Desafio: Consegue encontrar os 

inversos? 

O menor dos corpos de reais que contém {√2, √3} é o conjunto {𝑝 + 𝑞√2 + 𝑟√3 + 𝑠√6: 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠 ∈ ℚ}.  

Nota 2 

Dizer que 𝐾 é num espaço vectorial de dimensão N sobre 𝐾0 significa que podem encontrar-se em 𝐾 N elementos 

𝑎1, … , 𝑎𝑁  tais que qualquer elemento de 𝐾 se pode escrever, de forma única, da forma  

                                                           𝑐1𝑎1 + ⋯ + 𝑐𝑁𝑎𝑁   3                   com os 𝑐𝑖 ∈ 𝐾0  

O que se prova é que, neste caso, para as extensões simples que vão sendo encontradas à medida que vão sendo 

acrescentadas as coordenadas de novos pontos obtidos pela construção com régua e compasso, N é sempre uma 

potência de 2 (ver Nota 3). 

E mais, ao obter mais uma extensão acrescentando uma coordenada a, a dimensão de 𝐾0(𝑎) também é uma 

potência de 2 (ver Nota 4). 

Nota 3 

Se, para uma extensão simples 𝐾(𝑎), 𝑎 é raiz em 𝐾(𝑎) de um polinómio com coeficientes em 𝐾 irredutível em 𝐾 

de grau N então 𝐾(𝑎) tem dimensão N como espaço vectorial sobre 𝐾.  

Sendo as coordenadas soluções de equações do primeiro ou segundo grau com coeficientes no corpo anterior, 

intersecções de rectas e circunferências, ou pertencem ao corpo dos coeficientes ou dão origem a extensões de 

dimensão 2. 

Nota 4 

Ora:    𝑐𝑜𝑠3𝜃 = 4𝑐𝑜𝑠3𝜃 − 3𝑐𝑜𝑠𝜃  e  para 𝜃 =
𝜋

9
  e fazendo  𝑡 = 2 cos

𝜋

9
   vem     𝑡3 − 3𝑡 − 1 = 0 

O polinómio 𝑡3 − 3𝑡 − 1 é irredutível em ℚ logo ℚ (2cos
𝜋

9
) e, portanto, ℚ (cos

𝜋

9
) tem dimensão 3. 

Nota 5 

Se K, L e M são corpos de reais e L é uma extensão de K de dimensão m e M é uma extensão de L de dimensão n, 

então M é uma extensão de K de dimensão m x n. 

Ora K é uma extensão de 𝐾0 de dimensão 2𝑁, que é o produto da dimensão de 𝐾0(𝑎) sobre 𝐾0 pela dimensão 

de K sobre 𝐾0(𝑎),  ambas, portanto, uma potência de 2. 

Bibliografia - Resolução com base no livro Galois Theory de Ian Stewart 

 
2 De facto, é a intersecção de todos os subcorpos que contêm esses pontos. 
3 Chama-se uma combinação linear dos  𝑎𝑖 com coeficientes em 𝐾0 sendo os 𝑎𝑖 uma base do espaço. 


