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 Sophie Germain, nascida em Paris, França, em 1 de abril de 1776, mostrou 

desde cedo um grande interesse pelos estudos, aproveitando a necessidade de ficar 

em casa, devido a Revolução Francesa, para estudar os livros da biblioteca do pai. 

Germain teria começado a se interessar pela Matemática após ler, entre esses 

livros, a história de como Arquimedes morreu assassinado por um soldado por estar 

mais preocupado com seu estudo em geometria do que com o ataque. 

 Mas, se ainda hoje as mulheres enfrentam dificuldades para entrar no meio 

acadêmico, na época de Sophie Germain, era por demasiado ousado imaginar uma 

mulher estudando assuntos científicos em profundidade. Os pais, a princípio, a 

proibiram de estudar e as instituições não aceitavam mulheres. Mas Sophie persistiu 

até obter a aceitação dos pais e usou um pseudônimo masculino em seus trabalhos 

e comunicações com outros matemáticos, inclusive Lagrange e Gauss, que 

posteriormente descobriram sua real identidade e continuaram a apoiá-la. 

 Entre seus estudos mais notáveis se encontra um dos casos do Último 

Teorema de Fermat, que afirma que xn + yn = zn não possui nenhuma solução no 

conjunto dos números inteiros positivos, quando n>2, com n inteiro, demonstrado 

finalmente nos anos 90 por Andrew Wiles. Sophie Germain deu uma das primeiras 

contribuições para a demonstração desse teorema, mostrando que ele era válido 

para o caso n = p, quando p e 2p + 1 são primos. Devido a isso, os números primos 

p tais que 2p + 1 também é primo, como por exemplo 3 e 7, 5 e 11, 23 e 47 etc, são 

chamados primos de Sophie Germain. Não foi demonstrado oficialmente que os 

primos de Sophie Germain são infinitos, mas também nunca foi provado o contrário, 

sendo assim, conjectura-se que existem infinitos números primos de Sophie 

Germain. 

 Tendo em vista a grande quantidade de tempo desde que esses números 

foram apresentados, e suas contribuições na Teoria dos Números, o presente 

                                                           
1 Cursando Licenciatura em Matemática no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

– IFMG campus Formiga. E-mail: franciellysbento@gmail.com  



estudo objetivou investigar tentativas de avanços na demonstração de sua infinitude 

e o porquê de não se concretizarem. Em meio a esses estudos foi encontrada uma 

suposta demonstração, realizada por Germán Andrés Paz, na Argentina, com quem 

foi feito contato, e que ele próprio afirmou, sem maiores explicações, que sua 

demonstração foi recusada. 

 Paz apresenta os principais conceitos elementares que usa na sua 

demonstração, tais como números primos e compostos e divisibilidade. Em seguida, 

ele utiliza então de um intervalo [n, 9(n+3)/8], denominado Intervalo de Breush onde, 

segundo ele, pode-se garantir a existência de pelo menos um número primo. Para 

provar essa afirmação, o autor, em um outro documento, se baseia na 

demonstração feita por Iwaniec e Pintz em um trabalho denominado "Primes in Short 

Intervals", publicado em Monatshefte für Mathematik, 1984, que garante que no 

intervalo [n-n23/42, n] existe pelo menos um número primo. A partir desse intervalo, e 

de manipulações algébricas, ele prova que existe pelo menos um intervalo de 

Iwaniec e Pintz dentro do intervalo de Breusch para qualquer inteiro n ≥ 648 e faz as 

operações para os inteiros 1 ≤ n ≤ 647, concluindo que sua afirmação é válida. 

 Voltando a sua demonstração da infinitude dos primos de Sophie Germain, o 

autor menciona o Postulado de Bertrand, que afirma que sendo n um inteiro tal que 

n>1, sempre existe um primo entre n e 2n, e dá início à investigação sobre a partir 

de qual n existirão dois primos entre n e 2n, usando o intervalo de Breusch, e 

concluindo que isto ocorre para n>14 e mostrando que também funciona para n=4 e 

6≤n≤15. A partir daí, ele duplica o intervalo [n, 2n], passando a utilizar [2n, 4n] e 

mostrando que nesse intervalo existe ainda um número 2p, um semiprimo (formado 

pela multiplicação de dois primos) par, sendo p primo. Portanto no intervalo utilizado 

existe pelo menos uma dupla semiprimo par e primo. Seguindo por raciocínios 

semelhantes, o autor conclui nessa parte que sendo n um número pertencente ao 

conjunto dos inteiros, no intervalo [n, 2n] existe pelo menos uma dupla primo-

semiprimo par quando n=4, n=6 ou n>7, e existe pelo menos uma dupla primo-

semiprimo quando 4≤n≤6 ou n>7. 

 Até este ponto da demonstração, não são identificados problemas sérios em 

seu desenvolvimento. Mas, a partir daí, Paz utiliza um resultado desconhecido, onde 

supostamente foi demonstrado por Carlos Giraldo Ospina a existência de infinitos 

pares de primos gêmeos, que são aqueles com diferença igual a 2, e além disso, 

que existem infinitos pares de primos com diferença igual a k, sendo k um inteiro 



positivo par. O documento não está mais disponível, mas foi feito contato com o 

autor para obtê-lo. Desse ponto em diante, Paz utiliza de um raciocício semelhante 

ao de Ospina para concluir que existem infinitos primos de Sophie Germain, o que 

foi crucial para comprometer sua demonstração, já que ele parte de um resultado 

inválido matematicamente e se baseia nele no restante de sua demonstração. 
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