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As origens do Método de Indução Matemática 
 

Caro leitor/a, se viu a série o Apocalipse de Estaline lembra-se das imagens, reais, filmadas na altura, em 

que Estaline, perante uma multidão tresloucada e eufórica, pronuncia esta frase do diabo: 

- Vamos libertar-vos duma terrível herança burguesa: a consciência moral. A partir de agora sois livres de 

mentir, trair, matar para fazer avançar a Revolução Comunista. 
 

 

Pois foi neste quadro de Terror Vermelho, em que milhões de pessoas foram arrastadas, inocentes, às 

vezes presas de noite sem saberem porquê, para campos de concentração e para a morte, que se 

ergueram, com enorme coragem, alguns gigantes morais. 

Um deles foi Igor R. Shafarevich. 
 

 

Soljenitsin Shafarevitch Sakharov 
 

 
Além de matemático de primeira linha escreveu, apoiado por Soljenitsin e numa altura em que ter 

opinião podia significar a morte, o livro Socialismo Fenómeno Mundial onde, com inteligência suprema, 

identifica o comunismo, na sua versão leninista, com o instinto de morte. 

Foi a respeito dele que Soljenitsin disse que: “representantes das ciências exatas estavam a substituir no 

mundo comunista os irmãos dizimados”. 

https://clube.spm.pt/files/Igor%20Rostislavovich%20Shafarevich(1).pdf


Acontece que Shafarevich era também um professor extraordinário que captava o interesse dos 

alunos dotados pela forma como, com clareza meridiana e enorme segurança, apresentava os 

assuntos muitas vezes enquadrando-os historicamente. 

Pois decidi, caro leitor/a, dar-lhe um cheiro dessas exposições belíssimas, deixando um pequeno 

resumo da forma como, no seu livro Discourses on Algebra, elementar, mas fascinante, apresenta a 

prova de que a raiz quadrada de um natural que não é um quadrado perfeito é irracional… e mostra 

as origens do Método de Indução. 

 

Começa por mostrar que √2 e √3  são irracionais notando o paralelismo dos métodos de prova. 

Nota, de imediato, que isto leva a pensar que este método se pode estender à raiz de qualquer 

natural que não seja um quadrado perfeito… para logo de seguida lembrar que o caminho seguido 

nestas provas já tinha sido trilhado pela humanidade no passado referindo que a Escola de Pitágoras 

 tinha provado a irracionalidade de √2 (pode ver a prova à frente). Posteriormente a irracionalidade 

de √𝑛 tinha sido provada para alguns valores de 𝑛 pequenos como vamos ver de seguida. 

 

E relata que o problema geral tinha sido abordado cerca de 400 anos AC num encontro do célebre 

filósofo Sócrates com o matemático Theodorus de Cyrene que o recebeu acompanhado do seu 

talentoso jovem discípulo Theaetetus que tinha uns 14 ou 15 anos. 

 

Theodorus Diálogos de Sócrates com Theaetetus 
 
 
 

Na altura Theodorus descreveu a habilidade deste jovem nos termos seguintes: “Ele aborda os seus 

estudos e investigações com leveza, suavemente, com precisão, tão calmamente como o azeite flui da 

talha – e eu fico surpreendido com o que se consegue atingir nesta idade”. 

Theodorus conta a Sócrates que Theaetetus lhe tinha referido a incomensurabilidade entre o lado de 

um quadrado e a unidade se a área do quadrado fosse um inteiro, mas não o quadrado de um 

inteiro. Theodorus tinha provado este resultado para 𝑛= 2, 3,…até 17. 

Theaetetus ficou entusiasmado com o resultado geral e provou-o em conjunto com o seu amigo 

Sócrates. 

E é depois de dar o quadro histórico em que a prova foi pensada, introduzindo os personagens e a 

forma como colocaram o problema, que Shafarevitch a apresenta essencialmente tal como Euclides a 

escreveu e que é análoga à de Theaetetus.  

E aqui vemos como o jovem Theaetetus usou a indução matemática muito antes dos Axiomas de 

Peano.  Em lugar de provar, usando provas paralelas, que √18, √19, … são irracionais argutamente 

provou que é possível dar o salto: se √2, √3, … ,√𝑐  são irracionais então a raiz do inteiro 

imediatamente superior a 𝑐 que não é um quadrado perfeito é irracional. 

     



Vejamos então essa prova1. 

Notas iniciais: 

i)      Um número real positivo 𝑥 é chamado de racional se, e só se, se puder escrever 𝑥 =  
𝒎

𝒏
 

onde 𝑚 e 𝑛 são naturais; 

 
ii) Se um natural é um quadrado perfeito aparece, na sua decomposição em fatores primos, 

como produto de primos cada um deles elevado a um expoente par: 

 

𝑁2  = 𝑝1
2𝑛1  × … × 𝑝𝑘

2𝑛𝑘 

 

Assim se o primo 𝑝 divide 𝑁2 então 𝑝 divide 𝑁 e 𝑝2 divide 𝑁2. 
 

 

Teorema:   √2  é irracional. 

Prova: 
 

Se fosse racional podia escrever-se √2 =
𝑚

𝑛
  com 𝑚 e  𝑛 naturais sem divisores comuns, como fração 

irredutível. 

Então 𝑚2 = 2𝑛2 e 2 dividiria 𝑚2, logo 22 dividiria 𝑚2, 2 dividiria 𝑛2, logo dividiria 𝑛… e 𝑚 e 

𝑛  teriam um divisor comum! 

 

Caro leitor/a reconhecerá, de imediato, que o teorema e a prova manteriam a validade se 

substituíssemos 2 por um qualquer primo 𝑝, pelo que fica provado  

 

Teorema: Se 𝑝 é primo √𝑝 é irracional. 

  

Agora vejamos o caso geral: 
 

 

Teorema: Se 𝑐 é natural e não é um quadrado perfeito √𝑐 é irracional. 

 

Considerando o resultado provado para todos os valores pequenos de 𝑐 vamos ver como Theaetetus 

se move de um inteiro para outro imediatamente superior. 

Começamos por notar que podemos escrever 𝑐 = 𝑝𝑓, com 𝑝 primo e 𝑓 natural inferior a 𝑐. 
 

 Admitindo que √𝑐  é racional podíamos escrever 𝑐 =
𝑚2

𝑛2  com 𝑚 e 𝑛 naturais sem fatores primos    

comuns e, portanto, 𝑚2 = 𝑝𝑓𝑛2. 
 

 Assim 𝑝 dividiria 𝑚2 logo 𝑝  dividiria 𝑚 e 𝑝2 dividiria 𝑚2. 
 
 
  
 

1 Alteramos um pouco a prova, mantendo a essência do raciocínio, para a tornar mais sucinta. 



 

 

 

 

Então: 
 
 
 Se 𝑝 não divide 𝑓 divide 𝑛2 logo divide 𝑛 e, então, 𝑚 e 𝑛 teriam um divisor comum!  É um raciocínio 
análogo ao que tínhamos feito para provar a irracionalidade de √2… 
 

 Se 𝑝 divide 𝑓, ou seja, se 𝑓 = 𝑝𝑔 com  𝑔 > 1, então  

 𝑚2 = 𝑝2𝑔𝑛2, onde 𝑔 < 𝑓 < 𝑐    e   

ou  𝑔 é um quadrado perfeito e 𝑐 = 𝑝2𝑔 é um quadrado perfeito, 

 

ou, como 𝑔 é inferior a 𝑐, √𝑔 seria irracional (cá está, Theaetetus usa aqui a hipótese de indução…)  

logo √𝑐 seria irracional pois se √𝑐 =
𝑚

𝑛
 seria √𝑔 =

𝑚

𝑛𝑝
 , portanto, racional! 

 

 

 
 


