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A teoria de representação de grupos trata sobre como podemos identificar um
grupo como um grupo de matrizes. Além de possuir belos e interessantes resultados
por si só, ela nos permite dar descrições apuradas de grupos particulares, assim
como obter resultados gerais da teoria de grupos.

Uma das mais famosas aplicações da teoria de representação de grupos é o Teo-
rema de Burnside. Demonstrado em 1904 por William Burnside, o teorema afirma
que grupos de ordem paqb, com p e q primos e a+b ≥ 2 não são simples. Obtém-se,
como consequência, que tais grupos são solúveis.

Foi apenas depois de estudar a teoria de representação de Frobenius que Burn-
side foi capaz de exibir uma prova. Muitas tentativas de obter uma demonstração
que evitasse o uso de representação fracassaram até que, décadas depois, uma foi
descoberta por David Goldschmidt em 1970, para grupos de ordem ı́mpar, por Hel-
mut Bender em 1972, para grupos de ordem par, e por Hiroshi Matsuyama em
1973, que simplificou as provas anteriores. Entretanto, essas provas são significati-
vamente mais longas e menos elementares.

Nosso objetivo será o de coletar as noções e resultados fundamentais para apre-
sentar a demonstração do Teorema de Burnside por meio de representação de grupos
finitos.

No pôster, serão dadas as definições de representação linear de grupos e de ca-
racter de uma representação, em conjunto com a decomposição em representações
irredut́ıveis e um exemplo de tabela de caracteres.

Também será apresentada a noção de inteiro algébrico e alguns resultados básicos,
importantes para a demonstração do teorema principal.

Após coletarmos os fatos principais sobre cada assunto, passamos ao processo de
demonstração, começando com um lema.

Lema. Seja χ o caracter de um grupo finito G e s ∈ G. Então |χ(s)/χ(1)| ≤ 1 e,
se

0 < |χ(s)/χ(1)| < 1

então χ(s)/χ(1) não é um inteiro algébrico.

Seguimos então para os teoremas principais da apresentação. Deduziremos o
Teorema de Burnside a partir de outro teorema, também devido a Burnside. Nele
será feita a maior parte do trabalho.

Teorema. Seja p um número primo e r ≥ 1 inteiro. Suponha que G é um grupo
de ordem finita com uma classe de conjugação com pr elementos. Então G não é
simples.

Seguimos diretamente para o objetivo, demonstrando o
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Teorema. (Burnside) Sejam p e q número primos, e sejam a, b inteiros não
negativos, com a+ b ≥ 2.

Se G é um grupo de ordem paqb, então G não é simples.

Não apenas simples, mas com o Teorema de Burnside em mãos podemos mostrar
que os grupos de ordem paqb são solúveis.

Teorema. Todo grupo de ordem paqb é solúvel.

O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de
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Processo Número 149294/2016-6.
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