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RESUMO

A pesquisa faz parte da área de Geometria Espacial, concentrando-se no Terceiro Problema de Hilbert e em
sua solução. A questão da congruência de áreas por corte foi abordada a �m de introduzir a congruência de vo-
lumes, que levará ao assunto principal. Para tanto, foi necessária a pesquisa bibliográ�ca e revisão das diferentes
demonstrações existentes para este problema, a �m de veri�car possíveis conclusões e sua repercussão em diferen-
tes situações. Também fez parte da pesquisa a manipulação de softwares de geometria, para produção de imagens
e de animações que foram utilizadas para ilustrar os conceitos e que podem ter aplicações em divulgação e em ensino.

Palavras-chave: Hilbert, Congruência, Volume, Imagens, Dehn.

INTRODUÇÃO

O Congresso Internacional de Matemáticos, ocorrido em 1900 na cidade de Paris,foi palco da apresentação de
vinte e três problemas propostos por David Hilbert (1862-1943). Dentre estes, destaquemos o terceiro, que questiona
se a congruência de volumes de poliedros a partir do corte se mantém, de maneira análoga à congruência por corte
das áreas. Max Wilhelm Dehn (1878-1952), orientando de D. Hilbert, respondeu o problema, concluindo que a
a�rmação é negativa e dando origem ao teorema que leva seu nome.

Para compreender o teor do Terceiro Problema de Hilbert, é necessário antes que se entenda o conceito que serviu
de base para sua descrição. A congruência por corte surgiu da necessidade de medição das áreas, especialmente de
terras, na antiguidade. O método inicial, de estabelecer um quadrado padrão (por conveniência, de área 1) e cobrir
um polígono qualquer com réplicas desse quadrado, de modo a aproximar de zero os limites para reduzir a cota
superior (�sobra� dos quadrados), se mostra plausível para medir a área de polígonos, porém, ao lidar com �guras
planas mais irregulares, torna-se inviável. Além do mais, esse método pode envolver processos in�nitos e conceitos
avançados como o de limites. Portanto, é razoável buscar por técnicas mais básicas, e, nesta busca pela simpli�ca-
ção, se apresenta uma única função sobre o conjunto dos polígonos que satisfaz os axiomas de área (Positividade,
Invariância e Aditividade) e que estende-se a fórmulas para o cálculo das áreas de triângulos e retângulos. Dizer
que dois polígonos P e Q são congruentes por corte signi�ca dizer que é possível decompor P em polígonos menores
P1, P2, . . . , Pn e, a partir destes, reconstruir o polígono Q. Dois polígonos que são congruentes por corte possuem
a mesma área e a recíproca é verdadeira (Teorema de Bolyai-Gerwien). A seguir uma demonstração de que todo
triângulo é congruente por corte a um retângulo. Dado um triângulo ABC, seja AH sua altura. O ponto médio
de AH é marcado por M . Construindo um retângulo BCDE, de modo que um de seus lados (DE) intersecta o
ponto M , obtém-se dois novos triângulos, sendo eles CDR e BES. Desta forma, os triângulos AMR e CDR são
congruentes, assim como AMS e BES. Sendo assim, é possível concluir que o triângulo ABC e o retângulo BCDE
são congruentes por corte e, consequentemente, em área.

A princípio, pode-se transformar os axiomas de área em axiomas de volume � seguindo com positividade,
invariância e aditividade. A congruência por corte dos polígonos é similar a dos poliedros; isto é, se de�ne de
modo que um poliedro P possa ser decomposto em poliedros menores P1, P2, . . . , Pn. De fato, de acordo com os
axiomas do volume, em especial as propriedades de aditividade e invariância, é possível a�rmar que dois poliedros
que são congruentes por corte possuem volumes iguais. Após compreender a congruência por corte dos polígonos,
é intuitivo pensar que o conceito pode ser estendido ao espaço. O Terceiro Problema de Hilbert é justamente a
indagação da recíproca, isto é, se vale o equivalente ao teorema de Bolyai-Gerwien no espaço � sendo Bolyai o



primeiro a propor essa pergunta em 1844. Hilbert o apresentou consciente de que a resposta seria negativa e, dois
anos após a apresentação, Dehn trouxe à tona a con�rmação. A base para a demonstração de Dehn foi a construção
de invariantes.

Os invariantes de Dehn são transformações lineares de R visto como Q-espaço vetorial; isto é, são funções
f : R→ R de�nidas de maneira que f(x1 + kx2) = f(x1) + kf(x2), para quaisquer x1, x2 pertencentes ao conjunto
R e k pertencente ao conjunto Q.

Dada uma função real Q-linear, o invariante de Dehn é de�nido como:

Df (P ) =
∑
a∈A c(a) ∗ f(θ(a))

onde P é um poliedro qualquer, A é o conjunto composto por elementos a, que são as arestas de P, c(a) o comprimento
da aresta e θ(a) é o ângulo diedro entre as faces que possuem a como aresta comum. Denota-se XP o conjunto dos
ângulos diedrais do poliedro P e de π.

Calcular os invariantes de Dehn para o cubo e para o tetraedro regular foi o caminho utilizado para resolver o
problema de Hilbert.

Teorema 1. [Teorema de Dehn] Um cubo e um tetraedro regular não são congruentes por corte.

Demonstração. Sendo C um cubo de arestas l, XC = {π2 , π}. Dessa forma, para qualquer função Q-linear onde
f(π) = 0, Df (C) = 12sf(π2 ) = 0. Para um tetraedro regular T , pode-se veri�car que o ângulo diedro é τ = arccos 1

3 .
Sendo assim, XT = {τ, π}. Caminhando por indução, conclui-se que cos(nτ) = an

3n , para todo n ∈ N e an é
um número inteiro e não múltiplo de 3. Nota-se que cos(nτ) 6= ±1. Este fato prova que τ e π são linearmente
independentes sobre Q, pois, caso contrário, existiriam a, b ∈ Z, b > 0 tais que: τ = a

bπ ⇒ bτ = aπ ⇒ cos(bτ) = ±1.
Então, pode-se considerar uma função Q-linear onde f(τ) = 1 e f(π) = 0 Sendo t a aresta de T , Df (T ) = 6tf(τ) 6= 0.

Assim, �ca concluído que um tetraedro regular e um cubo de mesmo volume não podem ser congruentes por
corte, já que possuem invariantes de Dehn diferentes.

OBJETIVOS DESEJADOS E RESULTADOS OBTIDOS

O principal objetivo deste projeto foi estudar os fundamentos e as de�nições de poliedros, congruências no plano e
no espaço, invariantes e teorema de Dehn; que constituem a base para compreensão e resolução do terceiro problema
de Hilbert � o foco da pesquisa. As respostas negativas para a questão proposta, tal como suas consequências em
toda a geometria, são de igual importância no estudo e �zeram parte dos pontos de dedicação. Também pretendia-
se, como consequência dos resumos e demonstrações, construir algumas imagens e animações que poderiam ser
usadas para diversos �ns, como, por exemplo, divulgação e ensino.

O projeto iniciou-se com a pesquisa teórica, que incluiu tópicos como:

� História;

Vida e obra de David Hilbert;

David Hilbert (1862 − 1943), um dos mais recentes grandes nomes da história da matemática, foi um ma-
temático alemão nascido em Königsberg e conhecido por sua in�uência em diversas áreas, como geometria,
física e topologia. Foi membro estrangeiro da Sociedade Real de Matemática. Participou do congresso de
matemáticos em Paris em 1900 e lá apresentou uma lista de problemas que acreditava que ditariam o rumo
da matemática no século que se iniciava.

Vida e obra de Max Dehn;

Max Dehn (1878− 1952), nascido em Hamburgo, na Alemanha, foi orientando de David Hilbert. Resolveu o
terceiro problema da lista apenas dois anos depois de sua apresentação, utilizando invariantes que levam seu
nome.

O congresso de matemáticos em Paris (1900).
O Congresso Internacional de Matemáticos ocorre a cada quatro anos e é o maior congresso da matemática.
No ano de 1900 sediou a apresentação dos problemas de Hilbert.



� Conceito de invariantes;

Como o próprio nome já diz, os invariantes são características que permanecem em determinada operação. No
caso dos invariantes de Dehn, são considerados os ângulos e as medidas das arestas, uma vez que, ao aplicar
um corte em uma das grandezas, a outra permanece igual.

� Congruências por cortes.
A congruência por corte é a propriedade que dois objetos possuem em comum, que permite, através de cortes
retos que intersectam pontos especí�cos (vértices e arestas) montar um através do outro.

Parte do projeto objetiva a produção de imagens e de vídeos que ilustrem os conceitos utilizados no problema.
Um pequeno conjunto de vídeos foi produzido, seguindo uma sequência pensada para o ensino de congruência nas
escolas de nível médio.

� Vídeo 1 - Teorema de Wallace�Bolyai�Gerwien

Breve vídeo produzido no software GeoGebra sobre o Teorema de Wallace�Bolyai�Gerwien (que a�rma que
quaisquer polígonos de mesma área são equidecomponíveis entre si). O vídeo ilustra as "deformações"em polígonos
transformando-os em quadrados de mesma área.

Capturas de tela do primeiro vídeo.

� Vídeo 2 - Tangram

A animação trata, também, da equidecomponibilidade dos polígonos, apelando para o recurso visual do tangram.
Foi desenvolvido no Syn�g. O objetivo principal desse vídeo é mostrar como a matemática segue uma sequência
lógica em sua construção, além de relacionar o que se aprende no nível mais básico de ensino com a matemática
avançada e construída por grandes nomes da história.

Capturas de tela do segundo vídeo.



� Vídeo 3 - Por que os prismas são equidecomponíveis?

O primeiro vídeo que trata da equidecomponibilidade em poliedros e também foi feito no software Syn�g.
Partindo do vídeo 1 (onde os polígonos podem ser transformados em quadrado de mesma área), as bases e os lados
do prisma se deformam até que se obtenha um hexaedro regular com mesmo volume do poliedro inicial.

Capturas de tela do terceiro vídeo.

Os vídeos apresentam uma clara evolução de qualidade, pois os softwares foram estudados e testados mais a
fundo com o passar dos meses.

Ao decorrer do semestre de pesquisa, também foi montado um plano de aula baseado no currículo do estado de
São Paulo, que visa utilizar os conceitos e bases do terceiro problema de Hilbert para ensinar sobre equidecomponi-
bilidade, áreas, volumes, semelhanças, invariantes, cortes e também sobre o GeoGebra. Esse plano de aula contou
com o apoio da professora Marta Ramos, de Sumaré-SP. O objetivo principal na abordagem proposta é promover
a interdisciplinaridade dentro da própria matemática, além de instigar o pensamento indutivo e crítico e mostrar
aos alunos que o que move sua construção é a curiosidade, objetivando, por assim, desmisti�car e aproximar ainda
mais os alunos da matemática.

A principal di�culdade encontrada foi em relação à aplicação da pesquisa no ensino. Era esperado que os concei-
tos e o material visual pudessem ser utilizados em sala de aula durante um dos estágios obrigatórios da graduação;
porém, por motivos referentes à diretoria acadêmica não foi possível estagiar no momento desejado. Outro ponto de
atenção é a divulgação desse mesmo material, que foi adiada por conta de falhas na comunicação com uma página
do instituto.
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