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Desde a Grécia antiga alguns problemas de construção geométrica desa�-
aram gerações de matemáticos. Estes são conhecidos como os Três Problemas
Clássicos, a saber:

I. A quadratura do círculo: dada uma circunferência, construir um qua-
drado com a mesma área desta circunferência.

II. A duplicação do cubo: dado um cubo, construir um novo cubo com
volume igual ao dobro do volume do primeiro.

III. A trissecção do ângulo: dado um determinado ângulo, construir um
novo ângulo com um terço de sua amplitude.

Tais construções deveriam ser executadas utilizando-se apenas uma régua
sem marcações para desenhar retas e um compasso para desenhar círculos.
Foi a Teoria de Galois que permitiu transcrever esses problemas geométri-
cos para problemas algébricos por meio de conceitos como, por exemplo,
os conceitos de corpos, de extensões de corpos, e de números construtíveis.
Uma questão importante que é provada utilizando-se resultados algébricos é
que nenhum dos Três Problemas Clássicos tem solução utilizando-se apenas
régua e compasso. A busca por uma ferramenta mais e�ciente do que as
construções clássicas (via régua e compasso) que solucione os Três Proble-
mas Clássicos levaram muitos matemáticos a se interessarem por construções
com Origami (uma antiga arte japonesa de dobrar papéis). Mesmo que apa-
rentemente, o Origami seja um produto artístico, ele tem chamado atenção,
devido às suas interessantes propriedades algébricas e geométricas. O mais
intrigante é que os procedimentos realizáveis via dobraduras são capazes de
realizar as mesmas construções feitas com régua e compasso. Ademais as
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construções com Origami constituem uma ferramenta melhor para a resolu-
ção dos problemas geométricos clássicos. Por meio delas é possível trissectar
qualquer ângulo dado e duplicar qualquer cubo dado, o que não é possível
de ser executado com régua e compasso. Já o problema da quadratura do
círculo, mesmo no contexto de Origami, continua insolúvel.

Pretende-se portanto explorar esta surpreendente conexão entre constru-
ções geométricas feitas com Origami e a Teoria de Galois. Assim como as
construções clássicas, as construções com Origami possuem uma interpreta-
ção algébrica por meio da Teoria de Galois, e em ambos contextos ela se
mostra uma poderosa ferramenta geométrica. Neste sentido serão apresen-
tados alguns dos conceitos básicos da Teoria de Galois, além das construções
geométricas feitas com régua e compasso para, posteriormente, analisar e
compreender como as construções geométricas feitas com Origami resolvem
alguns dos problemas clássicos da geometria que são insolúveis via régua e
compasso.
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