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SENHORA COM
CACHORRO
Andrea Vanessa Rocha
Andre Toom
UFPE, Departamento de Estatfstica

o Teorema Fundamental da Algebra, ou abreviadamente TFA, e urn
dos mais importantes teoremas de toda a Matematica. Esse teorema declara 0 seguinte:
Toda equafiio algebrica
n
n-I
11-2
P( Z) = Z +alZ
+a2Z
+...+a/l-Iz+a/l

=0
com grau n > 0 e quaisquer coeficientes complexos tern
pelo menos uma raiz complexa.

Esse famoso teorema tern varias provas diferentes, sendo as ideias de
algumas demonstra<;:oesclassicas (veja [1]) devidas a Gauss. Normalmente as demonstra<;:oesusam ideias bastante avan<;:adas.0 que e pouco
conhecido e que a demonstra<;:aoclassica do teorema tern uma explica<;:ao
tao clara que pode ser apresentada para calouros na universidade ou, ate
mesmo, a alunos do ensino medio se eles conhecerem os m.1meroscomplexos e tiverem interesse pela Matematica. Entre os matematicos russos,
essa explica<;:aoe conhecida como senhora com cachorro.
Seja z nossa variavel que muda no pIano complexo da seguinte maneira: 0 modulo de z e uma constante reo argumento de z varia de
zero ate 2n. Assim, z percorre urn cfrculo no pIano complexo, cujo
centro e 0 ponto 0 e 0 raio e r. Sabemos que geralmente
Iz/ll=lzl/l

e arg(zn)=n.arg(z)

Em nosso caso, 0 modulo de z e r 0 tempo todo, e assim 0 modulo
de z /I e r /I 0 tempo todo. Dessa forma, como 0 argumento de z vai
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de 0 ate 2n, 0 argumento de z n vai de 0 ate n. 2n. Logo,quando
z percoITe
urncirculocomcentro 0 e raio r, z n percoITe n vezes 0
circulo com 0 mesmo centro e raio r n

Imaginemosque

.

zn eumasenhoramuitoorganizada,cujacasae no

ponto r n. Essa senhora sai da sua casa e faz urn passeio saudavel no
pIano complexo, percorrendo n vezes 0 circulo perfeito com centro 0 e
raio rn.

o comportamentodo polin6mio P(z) nesse processoe muito mais
complicado. Imaginemos que esse polin6mio e urn cachoITo alegre que
gosta de visitar muitos lugares, mas esta conectado com a senhora pOl'
uma coleira, como mostra 0 desenho a seguir.

eixo

imaginario

cixo real
->

A senhora, isto e, 0 termo z n, percorre n drculos COlli0 ('('lIfm
e raio rn.

0 cachorro, isto e, 0 polinomio

P(z),

()

percor,.e 111110
('111
WI

complicada, mas durante todo 0 passeio esta refreado pOl' 111110
cO/l'im,

REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMATICA 48,2002

33

o comprimento da coleira e 0 maxima da distancia entre 0 cachorro e

a senhora, isto e, entre P(z) e

z n,

que e 0 maxima do modulo da dife-

ren~aentre0 polinomio P(z) e 0 termo z n :
comprimento da coleira
max I alZ

n-l

+azZ

n-Z

= maxi P(z) -

zn 1=

+...+an-lz+an'

I

Mostremos que, quando r e muito grande, 0 comprimento da coleira
e muito menor que rn. Pot exemplo, se quisermos que 0 comprimento
de coleira seja menor que rn/10, basta tomar
(1)
pois, nesse caso, 0 comprimento da coleira, ou a distancia entre a senhora
e 0 cachorro, satisfaz:
I P(z)-znl

=1 alZn-l +azzn-Z +...+an

I ad.1 zn-11+1 azl.1 zn-zl+"'+1
I ad.rn-l

+1 azl.rn-Z

+"'+1

ani

I:::;

=

ani:::;

(I ad+1 azl+"'+1 anl).rn-l :::;rn/10.
Agora temos a parte mais delicada de nosso argurnento: se 0 comprimento da coleira e menor que rn/10, 0 cachorro tambem tern que fazer
n voltas em tOffiOde zero! Esta conc1usaoinformal e 0 ponto nao rigoroso da argumenta~ao, por isso dizemos que apresentamos uma "explica~ao" e nao uma "prova". Contudo, e possivel fazer a apresenta~ao rigorosa se inc1uirmosdefini~6es e provas, como no livro [2], capitulo 8, pags.
134-136.

Entao,quando r e bastantegrande,0 cachorroda n voltasem tOffiO
do ponto O. 0 que acontecequando r e pequeno? Quando r =0, 0
cachorrofica no ponto an durantetodo0 passeioe, quandor e pequeno, 0 cachorro fica perto desse ponto. Se an = 0, nossoteoremae
evidente,pois z =0 e uma raiz. Logo, podemos supor que an * O.
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Neste caso, quando r e bastante pequeno, 0 cachorro nao da nenhuma
volta em tomo do ponto O.
Agora pensaremos sobre a fun~ao N(r), que fomece, para cada r, 0
numero de voltas do cachorro em tomo do ponto O. Sabemos que:
A fun~ao N(r) e definida s6 quando 0 cachorro nao visita 0 ponto O.
A fun~ao N(r) s6 pode tomar valores inteiros.
Quando r e pequeno, a fun~ao N(r) e igual ao zero.
Quando r e grande, a fun~ao N(r) e igual ao n.
Quando r cresce de urn valor bastante pequeno ate urn valor bastantl'
grande, a fun~ao N(r) tern que crescer tambem. Mas como pode cn:s
cer uma fun~ao que s6 tern valores inteiros? Apenas com saltos: salllllldo
de urn valor inteiro para outro. Quando a fun~ao N(r) salta, l'IlI 1100
esta definida e isso acontece somente quando a trajet6ria do clldu liTO
cruza 0 ponto O. Logo, existe pelo menos urn valor de rIal tlU('0 III
chorro visita 0 ponto O. Mas entao temos uma raiz!
Notas

1. Quem descobriu0 TFA? Como isso aconteceucm v~rios l~sll\j.tlll",
nao ha uma resposta simples. Varios matematicos conlrihufr'lIllI11l'''''!'
teorema, mas e claro que 0 matematico alemao Gauss (I 7'l'1 IH'I~)
foi 0 maior contribuidor. Ele teve bastante intcresse pOI'l'k ('IIItmlll II
sua vida e apresentou varias provas. Mais infornllu;ocssuhre 0 '1'111\('
sua historia podem ser obtidas na Internel IIlrnv,~s do
www.google.com.fazendoumabuscaporFundnnumtnITlat.III.t.1II
of Algebra.
2. Quando urn dos autores deste artigo, a saber A. Toom, I'oi IIlulIOdll
Universidade de Moscou, ouviu este argumcnto como parle do fol
clore entre os alunos e 0 publicou numa revista rLIssa121.0 nOli1"
"senhora com cachorro" foi tornado de urn conto do cscrilOl' rUlIl'lO
Tchekhov.
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