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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa compreende em um estudo de Leonhard Euler 

sobre os números pentagonais e o artigo Mirabilibus Proprietatibus Numerorum 

Pentagonalium - E524. Depois de uma breve revisão da vida e obra de Euler, 

analisamos os conceitos matemáticos abordados no referido artigo como também a 

sua contextualização histórica. Para tanto, explicamos o conceito de números 

figurados, mostrando seu modo de geração, bem como suas representações 

geométricas e algébricas. Em seguida, faz-se um pequeno histórico da busca 

euleriana para o Teorema dos Números Pentagonais, perpassando sua 

correspondência sobre o assunto com Daniel Bernoulli, Nikolaus Bernoulli e 

Christian Goldbach. No início, Euler afirma o teorema, porém admite que não sabe 

demonstrá-lo. Finalmente, em uma carta à Goldbach, de 1750, faz a procurada 

demonstração, a qual é publicada em E541, junto à demonstração alternativa. A 

expansão do conceito de número pentagonal é então explicada e justificada, tendo 

em vista a comparação das representações geométrica e algébrica dos novos 

números pentagonais com as dos números pentagonais tradicionais. Em seguida, 

explana-se o Teorema dos Números Pentagonais, isto é, o fato de que o produto 

infinito (1–x)(1–xx)(1–x3)(1–x4)(1–x5)(1–x6)(1–x7) ... ser igual à série infinita 1–x1–

x2+x5+x7–x12–x15+x22+x26– ..., onde os expoentes são dados pelos números 

pentagonais (expandidos) e o sinal é dado como mais ou menos conforme o 

expoente é um número pentagonal (seja tradicional, seja expandido) de ordem par 

ou ímpar. Também mencionamos que Euler, utiliza os números pentagonais e o 

referido teorema sobre outras partes da matemática, como: o conceito de partição, 

funções geradoras, a teoria do produto infinito e a soma de divisores. Finalizamos 

com uma explicação da demonstração do Teorema dos Números Pentagonais. 

PALAVRAS-CHAVES: Leonhard Euler. Números Pentagonais. Teorema dos 

Números Pentagonais. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation  includes a study of Leonhard Euler and the pentagonal 

numbers is his article Mirabilibus Proprietatibus Numerorum Pentagonalium - E524. 

After a brief review of the life and work of Euler, we analyze the mathematical 

concepts covered in that article as well as its historical context. For this purpose, we 

explain the concept of figurate numbers, showing its mode of generation, as well as 

its geometric and algebraic representations. Then, we present a brief history of the 

search for the Eulerian pentagonal number theorem, based on his correspondence 

on the subject with Daniel Bernoulli, Nikolaus Bernoulli, Christian Goldbach and Jean 

Le Rond d'Alembert. At first, Euler states the theorem, but admits that he doesn’t 

know to prove it. Finally, in a letter to Goldbach in 1750, he presents a 

demonstration, which is published in E541, along with an alternative proof. The 

expansion of the concept of pentagonal number is then explained and justified by  

compare the geometric and algebraic representations of the new pentagonal 

numbers pentagonal numbers with those of traditional pentagonal numbers. Then we 

explain to the pentagonal number theorem, that is, the fact that the infinite product(1–

x)(1–xx)(1–x3)(1–x4)(1–x5)(1–x6)(1–x7)... is equal to the infinite series 1–x1–x2+x5+x7–

x12–x15+x22+x26– ..., where the exponents are given by the pentagonal numbers 

(expanded) and the sign is determined by whether as more or less as the exponent is 

pentagonal number (traditional or expanded). We also mention that Euler relates the 

pentagonal number theorem to other parts of mathematics, such as the concept of 

partitions, generating functions, the theory of infinite products and the sum of 

divisors. We end with an explanation of Euler’s demonstration pentagonal number 

theorem.  

 

KEYWORDS: Leonhard Euler, Pentagonal Numbers, pentagonal number theorem. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa é um estudo sobre Euler e os números 

pentagonais, ressaltando o seu artigo Mirabilibus Proprietatibus Numerorum 

Pentagonalium. O referido trabalho, conhecido pelo número de Eneström E5241, 

privilegia os conceitos matemáticos abordados por Euler e a contextualização 

histórica dos seus estudos. 

A escolha por esse artigo se fez porque a área que está incluso (Teoria dos 

Números) é uma área pouco trabalhada, principalmente, em relação à Educação 

Matemática nos dias de hoje, apesar de ser de extrema importância para o 

conhecimento do licenciado, pois busca descobrir e estabelecer relações profundas 

e sutis entre os números. Isto, por sua vez, ainda facilita uma melhor apresentação 

do currículo de matemática, favorecendo a compreensão do aluno, e mostra razões 

para melhoria do conteúdo na construção de conceitos, generalizações e 

procedimentos algébricos. 

Nesta dissertação temos como objetivo uma análise histórico-matemática do 

referido artigo. Além disso, contemplamos o conceito dos números figurados, 

especificamente, os números pentagonais, bem como a expansão do conceito 

desses números feita por Euler. Da mesma forma, fazemos uma análise do contexto 

histórico em que Euler conjecturou o Teorema dos Números Pentagonais e buscou 

sua demonstração. Finalizamos com uma análise matemática do artigo Mirabilibus 

Proprietatibus Numerorum Pentagonalium, privilegiando uma apresentação dos 

números pentagonais e suas propriedades, bem como culminando na essência do 

artigo: o Teorema dos Números Pentagonais. 

                                                           
1
 Essa numeração (E524) é uma tentativa de precisar a ordem de produção desses trabalhos. Em 

alguns casos, contudo, o ano de produção não é conhecido e, nesses casos, a designação do 

historiador sueco Gustav Eneström (1856 – 1923) é apenas um palpite. Ele que catalogou 866 

trabalhos de Euler e sua numeração é uma tentativa de precisar a ordem de produção desses 

trabalhos. Então, no decorrer dessa produção utilizaremos muito esse recurso para designar algumas 

das publicações de Euler. 
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Nossa estratégia metodológica foi feita, primeiramente, a partir de uma 

tradução do latim para português, a qual, posteriormente, foi revisada e comparada 

com a versão em inglês On the remarkable proprirties of the pentagonal numbers, de 

Jordan Bell (2005). Além disso, investigamos historicamente as correspondências de 

Euler com outros matemáticos acerca dos números pentagonais e suas 

peculiaridades. Visto que uma dessas peculiaridades do trabalho de Euler era a 

aplicação de técnicas algébricas no estudo da Teoria dos Números, explicaremos 

detalhadamente seus procedimentos algébricos com referência ao Teorema dos 

Números Pentagonais. 

A estrutura desse trabalho está dividida em três capítulos. No primeiro 

capítulo apresentaremos uma pequena biografia do matemático Leonhard Euler, 

falando um pouco de sua vida e dos seus feitos matemáticos. No segundo capítulo 

faremos explicações acerca do conceito de números figurados, mostrando seu modo 

de geração, bem como suas representações geométricas e algébricas. Faremos 

ainda um pequeno histórico da busca euleriana para o Teorema dos Números 

Pentagonais, passando por sua correspondência sobre o assunto com Daniel 

Bernoulli, Nikolaus Bernoulli, Christian Goldbach e Jean Le Rond d’Alembert. Já no 

terceiro capítulo, abordaremos aspectos utilizados na demonstração do Teorema 

dos Números Pentagonais e alguns conceitos que norteiam a ideia da demonstração 

desse teorema (como, por exemplo, o conceito de partição, funções geradoras, a 

teoria do produto infinito e a soma de divisores), fazendo uma expansão do conceito 

de número pentagonal.  
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2 VIDA DE EULER 

 

 

No presente capítulo iremos expor uma pequena biografia da vida de Euler, 

perpassando por tempos vividos na Basileia, São Petersburgo e Berlim. Também 

privilegiaremos as suas contribuições científicas, que se totalizam em 886 produções 

nas mais diversas áreas da matemática, física, entre outras áreas. 

 

2.1 Primeiros Anos 

 

Leonhard Euler nasceu no dia 15 de abril de 1707, na cidade de Basileia, na 

Suíça. Ele era o primeiro filho de Paul Euler (um ministro evangélico calvinista) e 

Margaretha Brucker (filha de um pastor de mesma denominação evangélica).  

Em junho de 1708, pouco tempo depois de seu nascimento, a família de Euler 

se mudou para a cidade de Riehen-Bettinger, pois Paul Euler havia sido designado 

pastor nessa localidade. Riehen foi o lugar onde Euler passou grande parte de sua 

infância, e lá nasceram os irmãos Anna Marie (1708), Maria Madgalena (1711) e 

Johann Heinrich (1719).  

Os Euler eram uma família de boa estrutura financeira. Seus ascendentes 

foram pastores evangélicos e esse também era o futuro que Paul Euler queria para o 

seu primogênito.  

Assim, um ano após o nascimento de seu irmão Johann, Euler foi introduzido 

no Ginásio da Basileia para dar continuidade aos seus estudos, os quais tiveram 

início dentro do modelo de criação adotado por sua família. Euler teve em seus pais 

seus primeiros professores. Sua mãe orientava-o sobre a tradição familiar e 

humanística e ao estudo dos clássicos gregos e romanos. Já a sua instrução em 

matemática foi conduzida por seu pai, que lhe apresentou primariamente o universo 

matemático, explicando sobre notações e fundamentação das operações básicas. 
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Mapa 1. Mapa da Suíça. 

Fonte: Portal São Francisco (2001)  

 

 

Euler era uma criança talentosa e a matemática se tornou a sua paixão. As 

aulas que seu pai lhe dera foram uma forte influência em seu fascínio por esta 

ciência. Porém, Euler fora para o Ginásio de Basileia não para estudar matemática, 

mas, sim, para seguir carreira religiosa, a exemplo de seus ascendentes. 

Nessa instituição pouco aprendeu sobre Matemática, pois a escola era 

voltada para uma visão mais humanista. De fato, seus estudos principais eram 

Teologia e Hebraico. Entretanto, seu gosto pela Matemática era tão grande que ele 

passou a estudar sozinho diversos assuntos matemáticos. Quando soube disto, seu 

pai fez de tudo para que ele se dedicasse aos estudos teológicos e abandonasse a 

matemática e assim, em 1720, Euler, então com 14 anos, se encontrava matriculado 

na Faculdade de Filosofia, da Universidade de Basileia. 

Durante seu curso universitário, Euler realizou alguns exames por iniciativa 

própria. Em um desses exames, Johann Bernoulli (1667-1748) descobriu seu 

potencial para a matemática e até ministrou algumas aulas particulares para ele. Em 

consequência, Euler se tornou amigo dos seus dois filhos, Nikolaus (1695-1726) e 

Daniel (1700-1782).  
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Foto 1. Johann Bernoulli. 

Fonte: Guia para História do Cálculo (20-??) 

 

 

Em outubro de 1723, Euler havia finalizado todos os seus créditos para 

receber o título de mestre, faltando apenas a dissertação. Seu pai queria que ele se 

dedicasse mais aos estudos de grego, hebreu, teologia protestante e humanismo 

clássico, pois logo se tornaria um pastor e necessitaria obter estudos cada vez mais 

avançados para sua área de formação.  

Dessa maneira, em junho de 1724, já com 18 anos, acatado o desejo de seu 

pai, Euler escreveu uma dissertação que comparava e contrastava as ideias 

filosóficas de René Descartes (1596-1650) e Isaac Newton (1642-1727) e, com isto, 

recebeu o grau de mestre em Filosofia.  

Nesse meio tempo, Euler estudava matemática por gosto e teologia por 

vontade paterna. A proximidade com a família Bernoulli perdurava e isso fez com 

que Johann Bernoulli observasse cada vez mais o exímio talento de Euler para a 

matemática e interveio junto ao pai do Euler para que deixasse o seu filho seguir as 

suas próprias inclinações, pois teria uma grande carreira a ser seguida na 

Matemática. 

A intervenção de Bernoulli teve sucesso e, segundo Calinger (2007), Euler 

deu prosseguimento aos seus estudos, obtendo seu título de doutor, em 1726, pela 

Universidade de Basileia. Dentre as obras mais estudadas por ele nesse tempo 

encontram-se textos de Pierre Varignon (1654-1722), René Descartes, Isaac 
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Newton, Galileu Galilei (1564-1642), Frans van Schooten (1615-1660), Jacob 

Bernoulli (1654-1705), Jacob Herman (1678-1733), Brook Taylor (1685-1731) e 

Peter Wallis (1661-1703). 

Também deu início em 1726 às suas produções, tendo como primeira 

publicação um trabalho sobre as curvas isócronas em um meio resistente.2 Em 

1727, Euler participou do Grande Prêmio, de 1727, da Academia de Paris3, sendo 

que o problema em questão era encontrar a melhor maneira de dispor os mastros de 

um navio. Nesse ano, ele tirou o segundo lugar, perdendo somente para Pierre 

Bouger (1698-1758). Este, posteriormente, ficou conhecido como “pai da arquitetura 

naval”. Durante sua vida, Euler ganhou doze vezes o Grande Prêmio. 

 

 

2.2 São Petersburgo 

 

No início do século XVIII, a Academia de São Petersburgo4, na Rússia, 

buscava novos colaboradores e nesse período, o jovem Euler procurava um 

emprego.  

De forma prematura, em julho de 1726, seu amigo Nikolaus, filho de Johann 

Bernoulli, morreu em decorrência de uma apendicite. Daniel, irmão de Johann, 

assumiu a cadeira que ele ocupava na Academia de Ciências de São Petersburgo e 

recomendou a sua vaga, na mesma Academia, de Fisiologia à Euler, de quem era 

amigo.  

 

 

                                                           
2
  Para maiores detalhes ver Acta Eruditorum Mensis Augusti A. MDCCXXVI. (p.361-363).  

3
   A Academia de Paris também conhecida como Acadèmie dês Sciences é uma academia 

científica fundada por Luís XIV da França, em 1666, por sugestão do ministro Jean-Baptiste Colbert, 

para promover a investigação científica francesa. Esta academia esteve na vanguarda dos 

desenvolvimentos científicos na Europa do séculos XVII e XVIII. Para maiores informações, ver: 

www.academie-sciences.fr/  

4
    Academia de São Petersburgo, atual Academia de Ciências da Rússia. Esta academia foi 

fundada em São Petersburgo (antiga capital russa) por Pedro, o Grande, e implementada pelo 

decreto do Senado de 28 de janeiro de 1724. A mesma foi criada tendo como base os modelos das 

academias ocidentais – mas diferentemente delas tem autonomia com relação ao Estado. Para 

maiores informações, ver http://www.ras.ru/ . 

http://www.academie-sciences.fr/
http://www.ras.ru/
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Mapa 2. Mapa da Rússia.  

Fonte: Edukbr (1997-2011?) 

 

Como o objetivo de Euler era a cadeira de Física na Universidade de Basileia, 

recusou a vaga, pois, se a aceitasse, não teria tempo para estudar os tópicos do seu 

novo trabalho. Candidatou-se para a cadeira de Física, escrevendo um artigo sobre 

acústica, de grande qualidade, porém por causa da pouca idade, não foi escolhido.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2. Euler jovem. 

Fonte: Fasanelli (2007). 
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Como não conseguiu a vaga pretendida na Universidade de Basileia, Euler 

aceitou a proposta de Daniel para ministrar as disciplinas de fisiologia e anatomia no 

departamento de Medicina da Universidade de São Petersburgo. Ele pôs-se a 

estudar tais disciplinas e começou a fazer a análise da função auditiva, culminando 

em uma série de pesquisas relativas ao som, numa visão físico-matemática. Além 

disso, Euler também trabalhou, paralelamente, como tenente médico na Marinha 

russa. 

 A Academia de São Petersburgo tinha como objetivo melhorar a educação 

russa e fechar a lacuna existente entre o conhecimento científico russo e o da 

Europa Ocidental. Com isso, a academia buscava enfatizar as pesquisas e oferecer 

aos docentes tanto disponibilidade de tempo como o livre exercício referente às 

questões científicas. Euler era o tipo de docente que buscava as diversas questões 

de cunho científico para se trabalhar. Assim, ele cresceu rapidamente dentro da 

academia e alcançou o que ele queria: ser professor de Física. 

 Em 1733, Daniel Bernoulli deixou a Academia de São Petersburgo para 

regressar a Basileia. Euler assumiu a vaga de Daniel, tornando-se, aos 26 anos, o 

principal matemático da academia, melhorando de vida financeiramente e podendo 

se dedicar às pesquisas na área de matemática. Com melhores condições, Euler se 

casou em 7 de novembro de 1734 com Katharina Gsell (1707-1773), filha do pintor 

George Gsell, professor do ginásio associado à Academia. Eles tiveram 13 (treze) 

filhos, mas apenas 5 (cinco) sobreviveram. 

 Nesse mesmo tempo na academia havia a edição periódica de uma revista 

científica chamada Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, 

na qual Euler publicou inúmeros artigos. Dentre esses trabalhos, ele ficou famoso 

com o artigo “Problema de Basileia” 5 (1735), o qual consistia em somar a série 

infinita dos inversos dos quadrados. Já no período de 1736-1737, publicou o seu 

livro Mechanica, no qual apresentou extensivamente a dinâmica newtoniana na 

forma de análise matemática pela primeira vez. Euler demonstrou um novo método 

analítico para lidar com o problema, o que permitiu somar todas as séries infinitas do 

                                                           
5
  Para maiores detalhes ver: 

http://www.southernct.edu/~sandifer/Ed/History/Preprints/Talks/NYU%20Basel%20Problem%20Paper

.PDF 

http://www.southernct.edu/~sandifer/Ed/History/Preprints/Talks/NYU%20Basel%20Problem%20Paper.PDF
http://www.southernct.edu/~sandifer/Ed/History/Preprints/Talks/NYU%20Basel%20Problem%20Paper.PDF
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mesmo tipo em que o expoente é um número par, dispondo assim o fim ao formato 

geométrico da mecânica e introduzindo a análise matemática, ou melhor, as 

equações diferenciais. Também alientamos que essa obra foi a produção que iniciou 

Euler nos caminhos de um trabalho matemático mais incisivo. 

 

 

2.3 Berlim  

 

Por volta de 1740, Euler, por ganhar por três anos consecutivos o prêmio 

anual da Academia de Paris, começou a ganhar fama em toda a Europa. Essa 

competição científica era a mais notável do século XVIII, e Euler foi quem mais 

apresentou trabalhos, sendo, ao todo, 18. 

Euler produziu trabalhos fundamentais nas mais diversas áreas das ciências 

exatas, tais como: teoria dos números, séries, cálculo de variações, mecânica, teoria 

dos grafos, entre outros. Vale destacar também que ele realizou importantes 

contribuições para a matemática moderna referentes à notação, especialmente para 

a análise matemática. 

Como se pode ver, Euler nunca teve problemas em produzir trabalhos nas 

mais diversas áreas e até escreveu livros-texto para escolas russas. Mesmo tendo o 

alemão como língua materna, Euler geralmente escrevia em latim e, às vezes, em 

francês. 

Toda essa atuação de Euler chamou a atenção da Academia de Berlim6, mais 

especificamente, de Frederico, o Grande (1712-1786), da Prússia. Ele convidou 

                                                           
6
 Academia das Ciências de Berlim, antiga Academia de Ciências da Prússia, hoje conhecida por 

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, é uma sociedade científica com sede em 

Berlim.  Ela foi fundada em 11 de julho de 1700 em Berlim, inicialmente denominada Kurfürstlich-

Brandenburgische Societät der Wissenschaften, pelo então Frederico I da Prússia, em 1701, a 

academia passou a ser denominada Königlich Preußische Sozietät der Wissenschaften. 

Diferentemente das demais academias, até 1809 esta Academia não foi financiada pelo Estado. Teve 

sua abertura oficial em 1711, onde teve um estatuto que estabeleceu a divisão dos membros da 

academia em quatro classes, duas de ciências naturais e duas de ciências humanas. Essa divisão 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Frederico_I_da_Prússia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia
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Mapa 3. Mapa da Alemanha. 

Fonte: Folha Online (2005) 

Euler para assumir um cargo na Academia de Ciências de Berlim. Inicialmente, Euler 

recusou o convite. Depois de um tempo, porém, ele viu que a vida na Rússia para os 

estrangeiros não estava fácil, devido às turbulências políticas existentes e depois de 

reconsiderar o convite, deixou São Petersburgo em 19 de junho de 1741, chegando 

em Berlim em 25 de julho do mesmo ano. 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
não era muito comum entre as academias existentes, pois muitas se limitavam a determinadas áreas 

científicas, ou seja, a academia da Prússia foi a primeira que trabalhou de forma igualmente tanto nas 

áreas das ciências naturais quanto humanas. Para maiores detalhes ver: 

http://www.bbaw.de/akademie/chronik/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prússia
http://www.bbaw.de/akademie/chronik/
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Mapa 4. Mapa da Antiga Prússia.  

Fonte: Tom Noir (2010) 

 

Com sua chegada em Berlim, Euler manteve-se produtivo. Em 25 (vinte e 

cinco) anos nessa cidade, escreveu 380 (trezentos e oitenta) artigos, 3 (três) livros 

de análise matemática e uma publicação científica popular intitulada Cartas de Euler 

sobre diferentes assuntos da Filosofia Natural para uma princesa alemã7. 

                                                           
7
   Segundo Calinger (2007) este livro foi escrito no período em que Euler foi tutor da princesa 

Anhalt-Dessau, sobrinha de Frederico II, o Grande. Com essa tutoria ele escreveu 200 cartas 

dirigidas à princesa, as quais mais tarde resultaram nessa publicação, que expunha sobre o 

desenvolvimento de questões sobre os mais variados assuntos da matemática e da física, como 

também eram apresentadas as perspectivas religiosas e a personalidade do próprio autor. Esta obra 

foi traduzida para várias línguas. 
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Ele também servia à comunidade e à Academia em diversos assuntos, como 

por exemplo: 

 enviava artigos a jornais, com o intuito de introduzir as ciências para o público 

em geral; 

 supervisionava o observatório e o jardim botânico; 

 selecionava pessoal e gerenciava várias questões financeiras da instituição; 

 coordenava a publicação de mapas geográficos e de trabalhos científicos; 

 foi responsável pelo comitê da biblioteca da academia; 

 foi conselheiro do governo em diversos temas (como seguros, anuidades, 

pensões e capitalizações). 

 Euler começou a ter problemas de saúde, embora fosse muito dinâmico. 

Segundo Fuss8 (1783), os problemas de saúde foram uma constante. Febres 

emocionais, infecções, entre outras doenças, se tornaram costumeiras. As febres 

emocionais foram oriundas das perdas de seus filhos, ainda na infância. Isso fez 

com que ficasse perturbado emocionalmente e, de vez em quando, sofria de febres 

altíssimas. A primeira febre de que se tem conhecimento ocorreu em São 

Petersburgo, no ano de 1735.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
  Nicolas Fuss era suíço e trabalhou diretamente como assistente matemático de Euler entre 

os anos de 1773 à 1783. 

Foto 3.  Pintura à óleo de Handmann (1718-1781), de 1753. 

Fonte: Fasanelli (2007). 
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Com a saúde enfraquecida pelas constantes febres, dores de cabeça, 

estresse e desagradável indisposição, ele ainda sofria com problemas de visão. Seu 

olho direito infeccionou, abrindo um abcesso e aumentando gradualmente a perda 

da visão, segundo Fuss (1783). Se observarmos as Foto 3 e Foto 4, podemos ver 

uma deficiência em seu olho direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ano de 1746 foi um ano muito importante para a Academia de Berlim, que 

passava por reformulação e deveria se basear na Academia de Paris. A transição 

fez com que o rei Frederico confirmasse Maupertius9 (1698-1759) como presidente 

da Academia de Berlim, enquanto Euler foi nomeado membro da diretoria da 

Academia.  

 

                                                           
9
   Pierre-Louis Moreau de Maupertius foi um filósofo e matemático francês. Ele foi diretor e o 

primeiro presidente da Academia de Ciências de Berlim, a convite de Frederico, o Grande. 

Foto 4.  Pintura à óleo de Handmann, de 1756. 

Fonte: Fasanelli (2007). 
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Foto 5. Maupertius. 

Fonte: MacTutor (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

  

 

Embora o cargo dentro da Academia de Berlim consumisse bastante do seu 

tempo, Euler conseguia conciliar com os estudos referentes à análise infinita e a 

mecânica. Também desenvolveu a parte mais importante de sua pesquisa em 

astronomia, óptica e balística, bem como estudos sobre eletricidade e magnetismo.10 

Outro marco de Euler durante sua residência em Berlim foi a publicação do 

livro intitulado Methodus inveniendi lineas curvas maximi mininime proprietate 

gaudentes (1744). Nesse livro, ele apresentou o cálculo de variações clássicas em 

seu estágio inicial, onde determinou a busca pelo máximo e o mínimo do 

comprimento das curvas no plano, caso existissem, para quaisquer valores da 

integral11.  

Ao finalizar o Methodus inveniendi, o interesse de Euler convergiu para a 

mesma Teoria dos Números estudada por Pierre de Fermat12 (1601-1665).  De 

                                                           
10

  Ver maiores informações sobre estes estudos em BRADLEY, Robert E. ; SANDIFER, 

Edward. (2007).  

11
  Estes, posteriormente foram chamados de funcionais. 

12
  Matemático e cientista francês. Fermat fez contribuições importantes para o cálculo 

geométrico e infinitesimal como também para teoria das probabilidades. Ver contribuições referentes 

a teoria dos números em WEIL (2001). 



28 

 

acordo com Suzuki (2007), Euler começou a trabalhar com a Teoria dos Números 

através das conjecturas de Fermat13, realizando assim a demonstração do Pequeno 

Teorema de Fermat. Sua demonstração foi apresentada no artigo intitulado 

Theorematum quorundam ad numeros primos spectantium demonstratio (E54). 

Conjuntamente com esse estudo, também fez avanços importantes na área de 

óptica e mecânica. 

No decorrer dessas produções, em virtude do falecimento de Maupertuis, em 

1759, Euler assumiu a função de presidente da academia, embora nunca tenha 

empossado formalmente o cargo. 

 

2.4 Retorno a São Petersburgo 

 

De acordo com Hoffmann (2007), durante todo o tempo em que esteve em 

Berlim, Euler sempre produziu e trabalhou em prol da academia. Porém, em 1762, a 

política existente na Rússia começava a mudar com a ascensão ao trono da 

imperatriz Catarina II (1729-1796), também conhecida como Catarina, a Grande. A 

atmosfera na sociedade russa melhorou drasticamente quando a imperatriz 

implantou o regime absolutista. Ela estava em busca de pessoas que pudessem 

contribuir para um aperfeiçoamento, desenvolvimento e evolução da sua sociedade. 

Nessa época, ela até aumentou o orçamento da Academia de São Petersburgo em 

60.000 rublos por ano para poder conseguir atrair o que havia de melhor para a 

Rússia.14 

 Com esse pensamento, Catarina II tentou atrair Euler de volta para São 

Petersburgo e assim, lhe ofereceu: importante cargo no departamento de 

matemática, inclusão como membro na conferência de cúpula da instituição e um 

alto salário. 

                                                           
13

  As conjecturas (no total são três cartas) foram provadas por Euler. As conjecturas de Fermat 

em questão são:”  é sempre primo” e “se  é primo e  um inteiro, então  é divisível 

por ”. 

14
  Este orçamento era muito maior do que o da Academia de Berlim. 



29 

 

Segundo Hoffmann (2007), Catarina II ainda instruiu, de forma perspicaz, um 

representante seu em Berlim para que concordasse com Euler, sobre todos os 

termos que porventura ele questionasse. 

 Assim, em 1766, Euler retornou a São Petersburgo, quando descobriu que 

estava perdendo a visão do olho esquerdo, em virtude de uma catarata. Embora 

pudesse pensar que esse fato o privaria de seus afazeres, isso não ocorreu. Euler 

começou a se preparar para a sua cegueira, treinando formas de escrever seus 

trabalhos através de ditados feitos aos seus filhos Johann Albrecht (1734-1800) e 

Christoph (1743-?), ao seu assistente, Nicolas Fuss e contou também com o auxílio 

dado por membros da academia, como W. L. Krat (?-?) e A. J. Lexell (1740-1784). 

 Segundo Fuss (1783), Euler chegou a fazer uma cirurgia de catarata, que foi 

bem sucedida, chegando a restaurar a visão do matemático. Infelizmente, não houve 

um cuidado maior durante o pós-operatório, acarretando na perda total da visão.  

 Mesmo com isso, Euler foi capaz de continuar seus trabalhos referentes a 

óptica, álgebra e movimento lunar, por causa de sua memória notável e do apoio 

das pessoas que estavam á sua volta. Foi nesse retorno a São Petersburgo que ele 

produziu quase metade de suas obras.  

 De acordo com Condorcet (1783), o ano de 1771 foi muito conturbado. Além 

da perda da visão, ocorreu um grande incêndio que destruiu cerca de 500 

(quinhentas) casas, inclusive a de Euler. A sua biblioteca e seus móveis se 

perderam no fogo, mas seus manuscritos foram salvos. 

 Em 1773, Euler sentiu outra decepção, Katharina Gsell veio a falecer, e Euler 

tornou-se viúvo aos 66 anos. Sua perda foi enormemente sentida, não só no lado 

emocional como também no lado funcional, pois Katharina era responsável por tudo 

dentro de casa e Euler não sabia lidar com os afazeres domésticos. Ainda mais, 

suas limitações domésticas foram exacerbadas pelos problemas de visão. Dois anos 

depois, Euler falou sobre um segundo casamento com Salome Abigail, meia-irmã de 

Katharina, a qual seus filhos se opuseram.  Euler acabou casando, em julho de 

1776, em uma cerimônia de acordo com as tradições do calvinismo, instituição 

protestante a qual Euler fazia parte. 
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Segundo Fuss (1783), os últimos anos de Euler foram calmos e pacíficos. 

Apesar das doenças advindas por causa da idade avançada, ele dedicou o resto de 

sua vida aos seus estudos científicos e à sua família, que o acompanhou até os 

últimos dias de vida. No dia 18 de setembro de 1783, aos 73 anos, Euler veio a 

falecer em São Petersburgo, depois de sofrer um acidente vascular cerebral. Ele foi 

enterrado junto da sua esposa no Cemitério Luterano de Smolensk, em Vasilievsky 

Island. 

 

2.5 Contribuições científicas de Euler  

 

Euler era uma pessoa entusiasmada e perspicaz em suas pesquisas. Ele 

estudou as mais diversas áreas da matemática: geometria, cálculo, álgebra, 

trigonometria e teoria dos números; bem como da física, astronomia e outras áreas. 

Ele foi um dos mais produtivos de todos os tempos. A lista de suas obras contém 

886 publicações, entre artigos e livros, e foi superado apenas pelo matemático 

húngaro Paul Erdös (1913-1996), que publicou um total de 1.500 artigos envolvendo 

Foto 6. Pintura de Darbes (1747-1810) feita em 1778. 

Fonte: Fasanelli (2007). 
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problemas de análise combinatória, teoria de grafos, teoria dos números, análise 

clássica, entre outros temas. 

Segundo Fuss (1783), após a morte de Euler, em 1783, a Academia de São 

Petersburgo continuou a publicar seus trabalhos inéditos. Alguns deles podemos ver 

a seguir.  

 

2.5.1 Notação Matemática 

Segundo Bradley e Sandifer (2007), dentre as muitas pesquisas, Euler fez 

muitas contribuições para a matemática moderna no que se refere à notação e 

terminologia. Ele introduziu o termo função e foi o primeiro a escrever f(x) para 

denominar a função f aplicado a x. Também estabeleceu a notação moderna para as 

funções trigonométricas, a letra  para denominar a base do logaritmo natural, a 

letra grega ∑ para somatórios e a letra  para representar a unidade imaginária. 

Ainda mais, popularizou o uso da letra grega  para designar a razão da 

circunferência de um círculo ao seu diâmetro, embora não tenha sido ele que 

originou o uso desse símbolo. 

 

2.5.2 Análise 

O desenvolvimento do cálculo foi a vanguarda da investigação matemática do 

século XVIII e a família Bernoulli influenciou Euler para o estudo do cálculo. Na 

análise, Euler ficou conhecido por usar frequentemente e por desenvolver as séries 

de potências, tais como: 
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Euler descobriu a expansão das séries de potências para série  e a inversa 

da função tangente. O uso dessas séries de potências permitiu que Euler pudesse 

resolver o problema de Basileia chegando ao seguinte resultado: 

 

 

 

Bradley e Sandifer (2007) expõe que Euler exprimiu o caminho para 

investigação analítica das funções exponencial e logarítmica como também notou 

maneiras variadas para expressar as funções logarítmicas usando séries de 

potências. Ele também obteve uma definição de logaritmos para números negativos 

e complexos, expandindo, assim, as aplicações matemáticas de logarítmicos. 

Também deu sentido à função exponencial para números complexos, relacionando-

a com as funções trigonométricas.  

Euler afirmou que a fórmula  é um caso especial, de: 

 

onde     e   é o número de Euler ( da base de logaritmos naturais),   é a unidade 

imaginária que satisfaz       e    é a razão entre a circunferência de um círculo 

para com o seu diâmetro. 

Esta fórmula foi eleita por Euler como a mais bela fórmula matemática, pois 

integra  e , que são básicos no nosso sistema numérico e três tipos de operações 

matemáticas – adição, multiplicação e potenciação – os dois números irracionais 

notáveis  e  , e ainda , a base dos números imaginários. 

 

2.5.3 Teoria dos Números  

Em muitas pesquisas iniciadas por Euler sobre a Teoria dos Números teve-se 

como base as obras de Fermat. Euler relacionou a natureza da distribuição dos 
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números primos com as ideias da análise. Provou que a soma dos inversos dos 

primos diverge. Então ele descobriu uma relação entre a função zeta de Riemann 

com os números primos, que hoje em dia é conhecida como a fórmula do produto de 

Euler para a função zeta de Riemann. A ligação entre os números primos e a função 

zeta descoberta por Euler, comprovaram a seguinte identidade: 

 

 

onde, por definição, o lado direito é um produto infinito que se estende para todos os 

números primos  (tais expressões são chamados produtos de Euler): 

 

... 

 

Ambos os lados da fórmula do produto de Euler converge para maior que 1. A prova 

da identidade de Euler usa apenas a fórmula para a série geométrica e o teorema 

fundamental da aritmética. 

Já mencionamos que Euler provou a generalização do Pequeno Teorema de 

Fermat. Também provou que todos os números perfeitos pares são apresentados na 

estrutura dada por Euclides (330 a.C. - 260 a.C.). A partir dessas duas últimas 

investigações, Euler deu continuidade aos estudos de Teoria dos Números, e assim, 

em 1747, publicou na Nova Acta Eruditorum, o primeiro de 3 (três) trabalhos 

dedicados aos números amigáveis, mesmo depois de apontar para o insucesso dos 

seus predecessores, Fermat (com somente dois pares desses números) e Descartes 

(com apenas um par). Ele supôs que houvesse uma infinidade de pares de números 

amigáveis15, porém isso é uma questão ainda em aberto. Desenvolveu um 

procedimento que geraria pares de números amigáveis, o que foi publicado, de 

forma resumida no artigo De numeris amicabilis, na Nova Acta Eruditorum e, assim, 

Euler descobriu 61 novos pares de números amigáveis. 

                                                           
15

 Para maiores informações ver LEÔNCIO (Trabalho em andamento). 
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Euler também trabalhou com a teoria dos números figurados, mais 

especificamente com os números pentagonais. Ele propôs uma expansão do 

conceito desse número – veremos isto de forma mais detalhada no próximo capítulo 

– e que resultou no artigo (E542) Mirabilibus Proprietatibus Numerorum 

Pentagonalium, trabalho em que Euler expôs de forma detalhada suas pesquisas 

sobre os números pentagonais. 

 

2.5.4 Teoria de Grafos 

Não há como falar de Teoria de Grafos e não falar em Euler. Para Sampaio 

(1997?, p. 2), um grafo é uma figura constituída de um número finito de arcos (ou 

curvas), chamadas “arcos” ou “arestas” do grafo, cujas extremidades são chamadas 

de “vértices” do grafo. Um mesmo vértice pode pertencer a vários arcos, e dois arcos 

só podem ter em comum um ou dois vértices de suas extremidades. As duas 

extremidades de um arco podem coincidir dando lugar a um único vértice. 

Em 1736,  Euler  lançou as bases da teoria dos grafos. Segundo Sampaio 

(1997?, p. 1), tudo começou quando os habitantes de Königsberg, na Prússia, 

propuseram um desafio. Este desafio era fazer um passeio, passando pelas sete 

pontes da cidade, porém passando apenas uma vez sobre cada uma. Esse 

problema matemático foi resolvido por Euler. 

Sampaio (1997?, p. 1) supôs que Euler teria pensando da seguinte maneira: 

“Este é um tipo de problema no qual as distâncias envolvidas são irrelevantes. O 

que importa é como as várias porções de terra estão interligadas entre si”. Euler 

queria dizer que esse problema pode ser pensado, geometricamente, da seguinte 

maneira: há quatro porções de terra envolvidas, separadas umas das outras pelas 

águas do rio Pregel, como na Figura 1. O resultado foi um diagrama que representa 

as várias interligações entre essas porções de terra, que é um exemplo de grafo. 

Com essa ideia, Euler provou que não existia caminho que possibilitasse tais 

restrições, e criou uma teoria que se aplica a vários problemas desse tipo. 
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Figura 1. (a) Mapa de Königsberg + (b) Esquema das pontes + (c) Grafo estilizado das pontes 

Fonte: Produção própria
16

 

 

A solução do problema das sete pontes de Königsberg17 é considerada o 

primeiro teorema da teoria dos grafos.  

 

 

2.5.5 Matemática Aplicada 

 

Alguns dos famosos trabalhos de Euler foram em Matemática Aplicada. 

Temos como exemplo: 

 Relacão do cálculo diferencial de Leibniz (1646-1716) com Método de 

Newton, dentro do contexto da mecânica. 

 Desenvolvimento de  ferramentas facilitadoras da aplicação do cálculo 

para problemas físicos. 

 Desenvolvimento das aproximações de Euler, que resultou no método de 

Euler e na fórmula de Euler-Maclaurin.18 

Euler teve grande interesse da aplicação de ideias matemáticas na música. 

Tanto que escreveu o Tentamen musicae theoriae novae (1739), na esperança de 

                                                           
16

  Este esquema é uma produção própria, porém as figuras que formalizam esse esquema são 

oriundas do site Wikipédia. 

17
   Maiores detalhes ver: http://ensino.univates.br/~chaet/Materiais/passeios_Euler.pdf 

18
  Colin Maclaurin (1698 – 1746) matemático escocês. 

http://ensino.univates.br/~chaet/Materiais/passeios_Euler.pdf
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integrar teoria musical como parte da matemática. Porém, esse trabalho não teve 

grande repercussão no meio matemático. 

Além disso, Euler também trabalhou na área de cartografia, no período em 

que foi nomeado diretor da seção de geografia, da Academia de São Petersburgo. 

Durante esse período, resultou em um atlas russo (1745), composto de 20 mapas.19 

 

2.5.6 Física e Astronomia 

Suas contribuições físicas foram variadas20. Euler fez importantes 

contribuições na ótica, também teve trabalhos nas áreas de teoria ondulatória da luz, 

teoria do movimento lunar, entre outras áreas da física. 

Euler ajudou a desenvolver a equação de viga de Euler-Bernoulli21, que se 

tornou um marco da engenharia. Ele aplicou suas ferramentas analíticas para os 

problemas na mecânica clássica e aos problemas celestiais. Seu trabalho em 

astronomia foi reconhecido por cientistas, ganhando uma série de prêmios da 

Academia de Paris, com realizações que estão incluídas na astronomia, 

determinando as órbitas de cometas e outros corpos celestes, compreendendo a 

natureza dos cometas e o cálculo da paralaxe do sol. 

Além disso, de acordo com Fiolhais22 (2008, p. 5) o livro Mechanica foi uma 

obra notável por unificar pela primeira vez os trabalhos principais de Newton e de 

Leibniz nessa área da física.  

                                                           
19

   Segundo Fuss (1783), esse trabalho colocou os russos bem antes de os alemães na arte da 

cartografia. 

20
  Maiores detalhes ver Fiolhais (2008). 

21
  A teoria da viga de Euler-Bernoulli é um modelo físico-matemático para o comportamento de 

uma viga. Constituída de uma equação diferencial parcial linear de quarta ordem, a equação de 

Euler-Bernoulli modela a evolução no tempo do movimento transversal de uma viga. Foi desenvolvida 

pelos matemáticos Leonhard Euler e Jakob Bernoulli. 

22
 Disponível no site: 

https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/bitstream/10316/12378/1/O%20g%C3%A9nio%20de%20Euler%20n

a%20Matem%C3%A1tica%20e%20na%20F%C3%ADsica_2.pdf 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelos_f%C3%ADsicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_%28matem%C3%A1tica%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equa%C3%A7%C3%A3o_diferencial_parcial
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Essas são algumas das contribuições da extensa bibliografia de Euler, que foi 

um matemático que amou a Matemática nas suas variadas áreas. Foi um agente 

propulsor não só da matemática, mas também da física e da astronomia. Agora, 

voltaremos nossa atenção para os números figurados. 
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3 ALGUNS ASPECTOS HISTÓRICOS DA INVESTIGAÇÃO DE 

LEONHARD EULER SOBRE OS NÚMEROS PENTAGONAIS 

 

 

Neste capítulo objetivamos fornecer subsídios ao leitor para a melhor 

compreensão do conceito do número figurado, também conhecido como número 

poligonal, privilegiando a Teoria dos Números estudada por Euler. Também 

introduziremos o conceito dos números figurados, dando ênfase aos números 

pentagonais e à investigação de Euler pelo Teorema dos Números Pentagonais. 

 

3.1 Uma breve história sobre os números figurados 

 

É na Grécia que primeiro identificamos a teoria dos números figurados, foram 

os pitagóricos, aproximadamente em 600 a.C., que estudaram as relações entre 

esses números. 

Os números figurados é uma classificação dos números naturais de acordo 

com a sua representação por certas configurações geométricas. Segundo Gundlach 

(1992, p. 37), “a representação física ou geométrica dos números por pontos (ou 

seixos) em um plano e a investigação de suas propriedades eram um estudo natural 

para os antigos pitagóricos”. 

Os pitagóricos tinham como marca a investigação intensiva dos números. 

Para eles, eram considerados “os princípios do mundo”, cuja interpretação, segundo 

Bornheim (1967), pode ser atribuída à seguinte frase do pitagórico Filolau de Crotón 

(470 a.C.-385 a.C.): “É certo que todas as coisas conhecidas têm números, pois, 

sem eles nada se pode pensar ou conhecer”. Ou seja, a partir dos números 

poderíamos ter o princípio de todas as coisas, visando assim a explicar tudo através 

deles. Uma interpretação semelhante se vê no seguinte trecho:  
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Assim cada numero possuía uma interpretação: o número da razão era o 
número um, era o início de tudo, ou melhor, era o gerador dos números; o 
dois era o número feminino ou número par; o três era o número masculino 
de verdade, simbolizava a harmonia, pois era composto da unidade e da 
diversidade (que respectivamente eram os números um e dois); o quatro 
tinha a ver com um ajuste de contas, também era o número da justiça e da 
retribuição; cinco simbolizava  a união, pois é a junção do número 
verdadeiramente feminino (2) e do número verdadeiramente masculino (3), 
isto é, o número do casamento; e seis o número da criação; o dez a figura 
da soma de todas as dimensões geométricas... (ALMEIDA, 2003, p. 40) 

 

Sobre os números figurados, Almeida (2003) ressalta que é possível que o 

seu surgimento tenha ocorrido através de figuras formadas por arranjos de 

contadores (calculi) em colunas de ábacos, as quais eram, em seus primórdios, 

meros traços na areia. Caso sua origem tenha ocorrido dessa forma, então não 

temos esperanças de encontrar achados arqueológicos antecedentes, mas sabemos 

que existem arranjos que eram bidimensionais, ou seja, eram trabalhados no plano. 

Assim, com essa informação, podemos chegar aos números triangulares, 

quadrados, pentagonais, entre outros.23 

Outra referência que temos sobre esses números se encontra na obra 

Introdução à Aritmética, de Nicômaco de Gerasa (60? a 120 ?). Gundlach (1992, 

p.37) salienta que a obra de Nicômaco é a mais completa discussão acerca dos 

números figurados, expondo de forma clara e concisa definições e afirmações de 

princípios gerais, utilizando como recurso muitas ilustrações e explanações. 

 Vários outros matemáticos gregos estudaram problemas sobre a teoria dos 

números figurados, dentre os mais importantes está Diofanto (200 ?-284 ?). Ele em 

seu trabalho, Aritmética, escrita por volta de 250, Diofanto questiona que dado um 

número, achar de quantas maneiras ele pode ser um número poligonal. 

Desse modo, segundo Gundlach (1992), o número 55 é tanto um número 

triangular como um número heptagonal; 81 é um número quadrado e heptagonal; 6 

é um número triangular e hexagonal. Isso mostra mais uma vez as relações 

existentes entre esses números figurados. 

                                                           
23

 Na seção 2.3 termos maiores detalhes a cerca desses números. 
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Embora os números figurados tenham sido estudados por outros autores 

gregos e de outras nacionalidades, esses caíram no esquecimento, sendo somente 

retomados no período de 1621 a 1636, com o francês Pierre de Fermat que adquiriu 

uma cópia do texto Aritmética e apaixonou-se pela Teoria dos Números, resultando 

em aplicações à soma de certas séries. 

Euler também estudou sobre os números figurados. Ele fez um trabalho 

sistemático sobre o número pentagonal, o qual originou o Teorema do Número 

Pentagonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Friedrich Gauss (1777–1855) também teve sua participação no estudo 

dos referidos números figurados. De acordo com Sanz (2000), isso ocorreu quando 

dentre as suas anotações, Gauss conseguiu demonstrar um caso particular do 

teorema que diz: Todo número inteiro é uma soma, de no máximo, n números  

n-gonais, onde n é um número natural .  

Assim, o caso que Gauss estudou foi para os números triangulares, o qual diz 

que: Todo número inteiro é uma soma de três números triangulares. Ainda mais, 

Foto 7. Gauss.  

Fonte: MacTutor (2008) 
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Gauss nos apresenta não só esta demonstração, mas também fala que todo número 

inteiro é uma soma, de no máximo, quatro números quadrados24. 

Assim, depois deste breve resumo da história dos números figurados, 

voltaremos atenção para o conceito desses números. 

 

3.2 Números Figurados 

   

Os números figurados são, essencialmente, sequências de números que 

podem ser modelados por figuras geométricas. A modelação é feita através de 

pequenos seixos, ou outro material semelhante, que estão dispostos na forma da 

figura em questão. Graficamente, os seixos podem ser representados, por exemplo, 

por pontos ou pequenos círculos.  Segundo Almeida (2003), a primeira classificação 

desses números é a seguinte tricotomia: números lineares, números planos e 

números sólidos (ver figura 2).25 

 

                                                           
24

   Para maiores informações ver GAUSS, F. Disquisitiones Arithmeticae,(1801). 

25
  Ressaltamos que a Figura 2 foi elaborada através da ideia de classificação de Almeida(2003) 

para a tricotomia dos números figurados. 

Figura 2. Tipos de Números figurados.  

Fonte. Produção própria 
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Os números lineares começam com o 1 e avançam  pela adição de um a um 

na mesma dimensão. Os números planos, de acordo com Nicômaco de Gerasa, são 

aqueles que formam figuras geométricas quando os seixos são dispostos no plano.  

Já os números sólidos também formam figuras geométricas, porém são dispostas 

em três dimensões. 

Em nosso trabalho nos ateremos aos números planos. Esse tipo de número 

figurado é um número que pode ser arranjado como um polígono regular 

(LAUDARES; MOURA. 2006, p. 2). Esses números figurados podem ser dispostos 

como: triangulares, quadrados, pentagonais, hexagonais, entre outros.  

Aqui, iremos expor até o número pentagonal. Embora, segundo Gundlach 

(1992), apresentou o resultado, aqui enunciado de forma moderna, sobre o n-ésimo 

número k-gonal.26 

 

 

3.2.1 Números triangulares 

 

Figura 3. Segmento inicial dos números triangulares.  

Fonte: COTA; FOSSA. (2011) 

                                                           
26

 Maiores detalhes ver o Quadro 4 que mostra uma reprodução atual dessa conceituação, que foi 

dada  por  Hipsicles. 
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Um número triangular, denotado por , é um número figurado que pode ser 

modelado por um triângulo equilátero, conforme é apresentado na Figura 3.   

O número 1 inicia todas as sequências de números modelados por figuras 

regulares e, assim, poderá ser concebido como exemplares degenerados dessas 

figuras. 

 

O número de pontos em cada número triangular formado é uma soma de 

termos de uma progressão aritmética e a parte abaixo da linha pontilhada de cada 

número na Figura 3 é chamada gnômon; representa o que tem de ser acrescentado 

para obter o número a partir do seu predecessor. Assim, convencionamos, no 

Quadro 1, que  representa o -ésimo elemento da sequência dos números 

triangulares. Desta forma, a relação entre qualquer número triangular e seu 

predecessor é dada por tn+1 = tn+n+1. É também fácil mostrar que tn = .  

Informamos que o simbolismo adotado é, de fato, muito conveniente, no entanto, 

devemos observar que é um recurso que Euler não usava. (ver Quadro 1) 

Quadro 1. Esquema para obter a generalização de um número triangular. 

Fonte: Produção Própria 
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3.2.2 Números quadrados 

Um número quadrado é um número figurado que pode ser modelado por um 

quadrado, conforme pode ser visto na Figura 4. 

 

Figura 4. Segmento inicial dos números quadrados.  

Fonte: COTA; FOSSA. (2011). 

 

Nesse caso também temos um número de pontos que resulta na soma de 

termos de uma progressão aritmética. Aqui o gnômon consiste em  seixos, 

pois               . Usando  para representar o -ésimo elemento da 

sequência, como podemos ver no Quadro 2. 

 

 

Quadro 2. Esquema para obter a generalização de um número quadrado. 

Fonte: Produção Própria. 
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3.2.3 Números pentagonais 

 

Os números pentagonais são números figurados que representam 

pentágonos. Na Figura 5, mostramos os cinco primeiros números pentagonais, 

destacando, em cada caso, seu gnômon.  

É fácil mostrar que o -ésimo número pentagonal, , é dado pela fórmula 

 (como podemos ver no Quadro 3) e que o seu gnômon terá  

seixos.   

Figura 6. Segmento inicial dos números pentagonais.  

Fonte: COTA; FOSSA. (2011) 

Quadro 3. Esquema para obter a generalização de um número pentagonal. 

Fonte: Produção própria. 

Figura 5. Segmento inicial dos números pentagonais. 

Fonte: Produção própria 
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Assim, para construir uma sequência de números figurados temos que ter em 

mente a unidade, pois esta é o princípio gerador desses números, apresentando 

assim a primeira forma, que poderia ser triangular, quadrado pentagonal, 

heptagonal, entre outras. Depois, é necessário agregar a essa unidade um gnômom, 

que fará surgir o próximo número figurado. 

Com essa ideia, podemos generalizar os números figurados e obter uma 

fórmula que se aplica para polígonos de qualquer número  de lados. Segundo 

Laudares e Moura (2006, p. 8), “as séries de números figurados são infinitas, mas 

podemos determinar qualquer um de seus termos por meio de simples 

substituições”. Para conseguir essa generalização, concebemos as sequências de 

números figurados como progressões aritméticas. O Quadro 4 mostra o fato com 

clareza. 

Quadro 4. Construção dos números figurados.  

Fonte: ALMEIDA. (2003) 

 

Almeida (2003) ressalta que os números figurados regulares foram 

apresentados no livro Introdução à Aritmética, de Nicômaco de Gerasa, até os 

octogonais, embora esses últimos fossem apenas mencionados. Já Gundlach (1992) 

relata que, embora a generalização não apareça no trabalho de Nicômaco, atribui-se 
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a Hipsicles (240 - 170 a. C.), por volta de 180 a.C, o resultado (aqui mencionado de 

forma moderna) de que o -ésimo número -gonal é dado por . 

 

 

3.3 Euler e a busca pelos números pentagonais 

 

Já vimos que a sequência dos números pentagonais pode ser dada pela 

seguinte generalização 

 

(1)     ;   

 

De acordo com o quadro 3, o primeiro número pentagonal é a unidade, ou seja, 

. Da mesma forma teremos , pois para formarmos esse tipo de número 

é necessário trabalhar com a menor quantidade de pontos que fazem um 

pentágono. Assim, para obtermos  começamos com  e acrescentamos quatro 

pontos, formando assim um pentágono contendo dois pontos. 

 Dando continuidade à construção da sequência buscamos o próximo 

pentágono, isto é, um pentágono com lado contendo três pontos. Dessa maneira, o 

total obtido é o terceiro número pentagonal, . Dado esse processo indutivo, 

chegamos à generalização (1), que aqui denotaremos como a generalização 

tradicional. Trabalhando, sucessivamente, a ideia dessa generalização, teremos a 

seguinte série de números pentagonais (propriamente ditos): 
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Figura 6. Números pentagonais tradicionais. 

Fonte: Produção própria 

 

Como já é de nosso conhecimento, esse tipo de número figurado, criado 

pelos pitagóricos, tem essa estrutura desde a Antiguidade. Porém, Euler não se 

limitou a reproduzir o conceito dos antigos, pois no artigo De mirabilibus 

proprietatibus numerorum pentagonalium27 (1780), que é o auge do seu trabalho 

sobre o Teorema dos Números Pentagonais, ele modificou a própria definição dos 

números pentagonais e deduziu mais de 31 propriedades, várias das quais 

relacionam esses números com ramos mais modernos da Matemática. 

Essa modificação, ou melhor, essa expansão do conceito foi feita, a partir dos 

nossos números pentagonais tradicionais28, que chamamos assim, pois são 

oriundos da fórmula pn = 
     

 
. No entanto, no E542, Euler explicou a sua expansão 

do conceito dos números pentagonais, expondo que esses números também são 

dados pela formula p'n = 
     

 
.  

                                                           
27

  Para maiores informações, ver versão em português “Sobre as notáveis propriedades dos números 

pentagonais” (COTA; FOSSA. Em preparação). 

28
  Observe que estes números pentagonais tradicionais podem ser representados em termos de 

quadrados e triângulos da seguinte maneira: pn = sn+tn–1 = tn+2tn–1. 
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Por esta fórmula, obtemos a seguinte sequência 2, 7, 15, 26, 40, ... 

Destacamos que, no referido artigo, Euler não justifica esse procedimento, o que 

imediatamente levanta a questão da sua legitimidade. Presumivelmente, serão 

lícitos, que esses números possam ser dispostos, de alguma forma, como 

pentágonos. Dessa maneira, na Figura 7, usando uma disposição semelhante 

àquela usada na Figura 6, mostramos como isso pode ser feito (com a exceção de 

p'1). Observamos, no entanto, que os pentágonos resultantes não são regulares. 

 

 

Figura 7. Novos números pentagonais. 

Fonte: Produção Própria 

 

 Contudo, em termos algébricos, os novos números pentagonais são bastante 

análogos aos números pentagonais tradicionais, pois, como a Figura 7 sugere, p'n = 

sn+tn = 2tn+tn–1 e isso vale até para p'1. Assim, concluimos que é um procedimento 

razoável incluir os números p'n entre os números pentagonais e representar os 

mesmo, de acordo com a visão de Euler, pela fórmula 
2

3 nnn 
 . Também, podemos  

dispô-los 29 em ordem crescente da seguinte forma: 

1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 26, 35, 40, ... 

                                                           
29

 Às vezes incluiu o zero. 
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mostrando assim, que há uma expansão para tal conceito.30 

Daqui em diante, privilegiaremos as referências históricas do artigo “A 

Summary of Euler’s Work on the Pentagonal Number Theorem”, de Jordan Bell 

(2010), no qual há um resumo das correspondências de Euler com os demais 

matemáticos que discutem o estudo dos números pentagonais, resultando no atual 

Teorema dos Números Pentagonais. 

Segundo Bell (2010), a primeira vez que esse teorema é mencionado nas 

correspondências de Euler é em uma carta de Daniel Bernoulli a Euler, datada de 28 

de janeiro de 1741. Nessa carta, Bernoulli discute uma série de problemas que, 

aparentemente, Euler tinha exposto para ele em cartas anteriores. Em particular, ele 

menciona o problema de encontrar todas as partições de um número inteiro31. Dessa 

maneira, quanto à busca do Teorema dos Números Pentagonais, Bernoulli escreve: 

 

                                                           
30  O resultado parece ser bastante arbitrário, mas Euler observou que, após da interpolação de 

certas frações, feita da seguinte maneira 

1, 2, 
3

10
, 5, 7, 

3

28
, 12, 15, 

3

55
, 22, 26, 

  

 
, 35, 40, ... 

a sequência de diferenças, 

 

 
, 
 

 
, 
 

 
, 
 

 
, 
 

 
, 
 

 
, 
 

 
 , 

  

 
, ... 

é formado por uma lei regular e, ainda mais, cada número pentagonal é três vezes um número 
triangular. 

 É fácil ver a verdade dessa proposição de Euler, pois, se a sequência interpolada é 
multiplicado por 3, a sequência das diferenças se torna a sequência dos números naturais, ou seja, 
os gnomon dos números triangulares

30
. Deve-se observar, porém, que 3tn nem sempre é um número 

pentagonal. Não será, de fato, sempre que n = 3k+1, ou seja, exatamente nos lugares das frações 
interpoladas por Euler. 

Observamos ainda que 3 vezes um número pentagonal (tanto pn quanto p'n) é um número 

triangular. Isso pode ser visto algebricamente, pois 3
2

3 nnn 
 = 

2

)13(3 nn
 e, fazendo uma troca de 

variáveis (num caso 3n = m+1 e, noutro, 3n = m), obtemos a fórmula para os números triangulares, a 

saber, 
      

 
. De fato, 3 vezes a sequência interpolada é a sequência dos números triangulares. 

 

31
   O conceito de partição é um dos pontos chaves do artigo “Mirabilibus Proprietatium 

Numerorum Pentagonalium”. 
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The other problem, to transform the expression , 

into the series   follows easily by 

induction, if one multiplied many factors from the given expression. The 
remaining of the series, in which prime numbers are seen, I do not see. This 
can be shown in a most pleasant investigation, together with tranquil 
pastime and the endurance of pertinacious labor, all three of which I lack. 
(FUSS, 1843, apud BELL, 2010, p.8)

32
 

 

Assim, Bell (2010) conclui que a primeira publicação em que Euler menciona o 

Teorema dos Números Pentagonais foi Observationes analyticae variae de 

combinationibus (E158), no qual Euler introduz a seguinte função geradora (2) para 

a função de partição, onde,    . 

 

(2)    

 

Se observarmos o E158, teremos as seguintes explicações de Euler para isso no 

§36: 

 

Aqui, no final desta dissertação uma observação notável deve ser feita, que 
no entanto não fui capaz de demonstrar, com rigor geométrico. Tenho 
observada, nomeadamente para este produto infinito: 

, se expandido através da 
multiplicação, para produzir esta série: 

, onde 
cada uma dessas ocorre como uma potência de n, da qual os expoentes 

estão contidos na forma . Se  for um número ímpar, os poderes de n, 

que são , terá o coeficiente -1, e se  é um número par, então a 

potência  terá um coeficiente. ( EULER, 1751, p. 93). 

 

A partir disso, ele vai se aprofundando no estudo do produto infinito. Segundo 

Fellmann and Mikhajlov (1998, apud  BELL, 2010), a próxima expansão do produto 

infinito em uma série surgiu em um correspondência de Euler para Nikolaus I 

                                                           
32  Segundo Bell (2010), Euler provavelmente mencionou o problema da expansão deste 

produto infinito em uma série infinita em carta anterior datada em 15 de setembro de 1740. 
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Bernoulli, em 1º de setembro de 1742. No entanto, Euler em correspondência com 

Nikolaus, afirma que os coeficientes dos termos da série: 

 

 

 

pode ser disposta através da expansão dos termos do expoente: 

 

This series moreover arises from division, if unity were divided by 

, which product if expanded 
gives this expression 

 

where the precise way in which the exponents proceed I have not been able 
to penetrate, although by induction I have concluded for no other exponents 

to occur, unless they are contained in the formula , and this is such that 

the powers of n have the + sign if the exponents arise with an even number 
substituted for x (EULER. 1742, apud BELL, 2010). 

 

 

Euler continuou a trocar cartas com os Bernoulli e a buscar uma 

demonstração satisfatória para o Teorema dos Números Pentagonais, mas só 

conseguiu resultados mais gerais sobre os produtos infinitos. O teorema só vem a 

ser discutido novamente em cartas de Euler com Christian Goldbach (1690-1764), 

durante o período de 1743 a 1746. Euler escreveu pelo menos três cartas a 

Goldbach nesse período, nas quais o teorema foi discutido. A primeira contém uma 

formulação do mesmo e, mais uma vez, uma confissão de que ainda não conhecia 

uma demonstração dele. Nas outras duas cartas, o teorema é mencionado no 

contexto da expansão de produtos infinitos. 
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Figura 8. Página manuscrita de uma carta de Euler para Goldbach. 

Fonte: Kleinert; Mattmüller (2007) 

 

Segundo Juskevic e Winter (apud BELL, 2010), em correspondência33 trocada 

com Christian Goldbach, em 15 de outubro de 1743, Euler afirmou que se os infinitos 

fatores  são multiplicados, então a série 

seguinte  

 

 

 

                                                           
33

   Segundo Juskevic e Winter (1965), a correspondência citada é Carta 74, da coleção de 

Euler-Goldbach, OO788. Os códigos [OO788], [OO790] e [OO816] são referentes às catalogações 

das correspondências Euler-Goldbach, que foram publicadas por PH Fuss em sua obra 

Correspondance mathématique et physique de Quelques célebres géomètres du siècle XVIIIème. 

Para maiores informações, ver: EulerArchive. 
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é produzida indutivamente34 através do termo 
     

 
, tendo o sinal + quando     é um 

número par e o sinal - quando   é ímpar.  Em resposta a essas conjecturas, em 

dezembro de 1743, Goldbach não achou nenhuma demonstração explícita para o 

Teorema dos Números Pentagonais, porém questionou a série infinita, dizendo que 

a mesma expõe, de forma alternadamente, sinais de + e – .  

Ainda de acordo com Juskevic e Winter (apud BELL, 2010), as 

correspondências entre Euler e Goldbach perduraram. Euler escreveu cartas sobre 

os questionamentos de Goldbach, em 21 de janeiro de 1744 [OO790] e em 5 de abril 

de 1746 [OO816]. Nessas cartas são expostos vários problemas, mas é na carta de 

5 de abril que ele define a expansão dos produtos infinitos 

 e . Euler respondeu 

com o seguinte teorema: 

 

 Se  tende 

ao infinito, assim teremos: 

 

e 

 

 

Também creio ter escrito que o produto tende para o infinito 

 

 

 

                                                           
34

  Quando falamos o termo indutivamente, não estamos falando sobre a indução  matemática, mas sim 

sobre enumeração parcial. 
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E produz a seguinte série  

 

 

onde a ordem dos expoentes pode ser definida por indução, sendo esta 

obtida pela fórmula
 

     

 
, embora eu não tenha ainda sido 

capaz de expor a regra que tenha sido observado a partir da natureza do 

assunto.(EULER, 1746, p. 370) 

 

Mais tarde, em uma carta escrita em 1747, ele enviou esse problema da 

demonstração do referido teorema ao matemático francês Jean Le Rond d’Alembert 

(1717-1783), pois ele não conseguia visualizar uma forma de demonstrá-lo sem ser 

por indução. D'Alembert respondeu a Euler em uma carta em 20 de janeiro de 1748, 

na qual ele fala:  

 

a respeito da série que você falou, resalvo que ela é muito  

peculiar, e eu tenho refletido sobre isso por um tempo, mas eu só vejo a 

indução como forma de mostrar isso. No final, ninguém é mais profundo e 

mais versados nesta matéria do que você. (apud BRADLEY; SANDIFER, 

2007, p. 263, tradução nossa).  

 

Das cartas datadas em 1747, sabemos que Euler mencionou o referido 

problema na sua correspondência com Goldbach, mas só conseguiu algumas 

conjecturas. Em sua obra (E541) Evolutio producti infiniti (1–x)(1–xx)(1–x3)(1–x4)(1–

x5) in seriem simplicem (Expansão do produto infinito (1–x)(1–xx)(1–x3)(1–x4)(1–x5) 

em uma série simples), apresentado à Academia de São Petersburgo em 1775 e 

publicado em 1780, Euler deu duas demonstrações do teorema, sendo uma a 

mesma, embora mais detalhada, que havia dado na carta ao Goldbach. 

Enfim, em 1750, em uma carta à Goldbach, Euler expôs a demonstração do 

Teorema dos Números Pentagonais. Essa demonstração é repetida em 

Demonstratio theorematis circa ordinem in summis divisorum observatum 
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(“Demonstração de um teorema sobre a ordem observada nas somas de divisores”) 

[E244].  

Finalmente, em Mirabilibus Proprietatibus Numerorum Pentagonalium, faz 

uma apresentação sistemática da teoria dos números pentagonais, o Teorema dos 

Números Pentagonais e propriedades conexas. No próximo capítulo, explanaremos 

alguns aspectos desse artigo. 
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4 O ARTIGO MIRABILIBUS PROPRIETATIBUS NUMERORUM 

PENTAGTONALIUM 

 

 

O artigo Mirabilibus Proprietatibus numerorum pentagonalium “Sobre as 

notáveis propriedades dos números pentagonais” foi apresentado à Academia de 

São Petersburgo em 1775, época em que Euler se encontrava na então capital 

russa pela segunda vez.  O referido trabalho, conhecido pelo número de Eneström 

E524, só foi publicado em 1780.   

Como o título sugere E524 aborda os números pentagonais e suas 

propriedades, as quais se relacionam com os ramos mais modernos da Matemática 

e aqui, privilegiaremos esse trabalho que resultou no Teorema dos Números 

Pentagonais. 

Aqui apresentaremos detalhadamente a essência do Teorema dos Números 

Pentagonais, através de um estudo da tradução revisada e comparada com a versão 

em inglês On the remarkable proprirties of the pentagonal numbers, de Jordan Bell 

(2005) e com referências matemáticas de A Sumary of Euler’s work on the 

pentagonal number theorem, de Jordan Bell (2010) e Euler’s Pentagonal Number 

Theorem (1983), de George E. Andrews. 

Nessa etapa explicaremos condições essenciais para a prova do teorema. 

Essas condições são: o conceito de partição, funções geradoras, a teoria do produto 

infinito e a soma de divisores. 
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4.1 Partição 

 

A primeira vez que se teve conhecimento sobre a teoria das partições foi 

através de soma de inteiros estudados por Leibniz. Segundo Andrews (s/ano, p. 1), 

Leibniz (1646 - 1716) questionou J. Bernoulli em uma carta de 1674 [47, p. 37] sobre 

o número de “divulsions” [sic] de números inteiros35.  

Ainda, segundo Andrews (s/ ano), Leibniz observou que havia três partições 

do número 3 (3, 2+1 e 1+1+1), assim como há 5 partições de 4 (4, 3+1, 2+2, 

2+1+1+1 e 1+1+1+1+1). Ele também observou que há sete partições de 5 (5, 4+1, 

3+2, 2+2+1, 2+1+1+1, 3+1+1 e 1+1+1+1+1) e onze partições de 6 (A Figura 1 

apresenta todas as partições de 6).  Isso foi uma primeira tentativa de apresentar a 

ideia sugerida de partição. Esse princípio da Teoria de partições foi o real ponto de 

partida para defini-la e dessa forma, temos      como o número de maneiras em 

que   pode ser escrito como uma soma de números inteiros positivos.  

 

 

Figura 9. Exemplo de uma partição.  

Fonte: Euler (1750). 

                                                           
35

 Em terminologia moderna, ele questionou sobre o número de partições de inteiros 
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O que Leibniz quis expor, de acordo com notação matemática moderna, foi 

que       ,       ,       ,        . Ressaltamos que a reordenação dos 

números não deve ser contada como uma nova partição, ou seja, 3+2+1, 1+2+3 e 

1+3+2 são consideradas a mesma partição do número 6. 

Embora Leibniz tenha sido a primeira pessoa a considerar a partição 

de inteiros através de somas, Euler foi a primeira pessoa a fazer descobertas 

verdadeiramente profundas sobre o estudo desta teoria.  Segundo Urroz (2002, p. 

443), 70 (setenta) anos após Leibniz ter produzido essa ideia, Euler foi questionado 

por Philippe Naude (1654 - c.1728), em uma carta, sobre quantas maneiras 

podemos dispor um inteiro   em   partes. Este foi o momento em Euler teve seu 

real encontro com a teoria das partições. 

Conforme Bell (2010), a próxima vez que Euler citou algo sobre a teoria de 

partições foi em sua obra Observationes analyticae variae de combinationibus 36 e 

De partitione numerorum 37, conhecidos respectivamente pelos números de 

Eneström E243 e E191, onde neste último, Euler apresenta uma relação da teoria de 

partições com os números pentagonais (
     

 
), onde   é formado pelos números 

inteiros, como podemos ver nos seguintes trechos: 

 

§40. Hanc vero seriem re vera esse recurrentem ex eius genesi est 
manifestum, cum oriatur ex evolutione huius fractionis: 

 

                                       
 

Scala ergo relationis, istius seriei habebitur, si iste denominator actu per 
multiplicationem evoluatur. Instituta autem hac multiplicatione denominator 
sequenci modo expressus inuenientur 
 

                                                            
           

 

                                                           
36

Trabalho apresentado à Academia de São Petersburgo em 06 de abril de 1752, sendo publicado 

originalmente como “Observatio de summis divisorum”, Novi Commentari Academiae scientiarum 

Imperialis Petropolitanae 5 (1760) 59 -74.  

. 

37
 Este trabalho foi apresentado à Academia de São Petersburgo em 26 de janeiro de 1750 e 

publicado na  Novi commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae, em 1753. 
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Quae ipsius   potestates qualem tencant legem, ex ipsa formatione vix definiri 
posse videtur; ínterim tamen ex inspectione mox patet, alternatim binos 
términos esse affirmativos et negativos. Neque minus exponentes ipsius x 
certam legem tenere observantur, unde eius terminus generalis colligitur esse 

 
        

 . Scilicet nullae aliae potestates, occurrunt nifi quarum exponentes 

continentur in hac, formula 
     

 
, et ita quidem ut potestates, quae ex numeris 

imparibus pro n assumtis oriuntur, habeant signum -, quae vero ex numeris 
paribus formatur, signum +. 
 
§41. Haec igitur forma nobis suppeditat scalam relationis seriei quaesitae, qua 
constat sore: 
 

                                                   
                                                  
                          
 
Hanc autem legem progressionis locum haberi tentanti facile patebit. Sit enim 
     reperietur fore: 

                                                  
 
Est enimhis numeris ex tabula defumtis 
 

                                                       
 
Atque hoc modo ista series quo usque libuerit continuari potest. (EULER, 
1753, p. 155-156) 

 

 

Isso mostra que E524 está ligado diretamente com E191, pois ao estudarmos o 

Teorema do Número Pentagonal, necessitamos da teoria de partições para sua 

resolução. Assim, em seus estudos referentes ao E524, Euler usa as relações de 

igualdades entre as seguintes séries de potências: 

 

   ∑        ∏
 

    
 
   

 
    38    (1) 

e   

 ∏                       ∑                 
    

 
     (2) 

 

                                                           
38

 ∑                                                   
   

                                                         

                          ∏                              
   

                          ∏
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onde  estas duas equações são as bases da teoria de partições, utilizando de forma 

repetida a igualdade 
 

   
               | |   , onde temos o produto 

infinito39 : 

 

∏
 

    
 
                                       (3) 

 

Este é precisamente o número de soluções de                     , onde 

este é       tal que o número    que é igual a  , isto é, o produto infinito é a função 

geradora40 da partição (1) e que o inverso desta função é (2).  

Assim, analisando as potências existentes no somatório (2) chegamos à 

conclusão de que são números pentagonais (
       

 
), onde os seus coeficientes são 

1 ou -1, ou seja, o conjunto    é estendido para todos os inteiros, incluindo os 

negativos41. Dessa maneira, se multiplicarmos (1) e (2), temos a seguinte igualdade: 

 

(∑       

 

   

) ∑                 

 

    

    

 

 

 

4.2 Funções Geradoras 

                                                           
39  Temos aqui um produto infinito, o qual é um produto de uma sequência infinita de termos. 

Esta pode ser denominada através de uma função de números naturais (∏   
 
   ) ou através de 

números complexos não-zero, onde este convergirá a medida que   tende ao infinito, ou seja, 

(∏ (       )  
 

   
 | |      

     

40
   Para maiores informações, ver a próxima seção. 

41
  Formando uma sequencia estabelecida com os números naturais                 

   
   

 
          não é um número pentagonal. 
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Segundo Andrews (s/ ano, p. 2), quando Euler foi questionado por Naudè 

para saber em quantas maneiras poderíamos dividir o número 50 em sete partes 

distintas, obteve como resposta o seguinte valor: 552. Este resultado não é obtido 

facilmente de modo manual, pois teríamos que obter um a um as 552 formas de 

apresentar o número 50 em sete inteiros positivos distintos e assim, para a 

resolução deste problema, é necessário abordar o conceito de funções geradoras 

que é introduzido nesta ideia. 

Esse tipo de função é formado por uma série de potências que possui a 

seguinte generalização:  

 

          
       

    

 

tal que    pode ser denominado tanto por números reais quanto por números 

complexos e   é uma variável qualquer. Então,  

 

se               ) for, para cada n, o número de soluções de um dado 

problema combinatório, chamamos de função geradora ordinária para aquele 

problema combinatório à série de potências           
       

   . 

[Revisto, 2006. p. 5)] 

 

Assim, utilizando o estudo de Euler e tendo como base a notação moderna 

trabalhada por Andrews (s/ ano, p.2), temos que        denota o número de 

partições de   em   partes. Então, teremos que: 

 

∑                    

     

               ∏       

 

   

 

Ainda segundo Andrews (s/ano, p. 3), ao multiplicarmos o lado direito desta 

igualdade temos (    )(    )  (    )               , o qual surge através da 
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partição de   em partes de distintas           , onde obtemos a seguinte 

equação para função geradora de       : 

 

∏         
          ∏            

   . 

 

Assim, comparando os coeficientes de    e    em ambos os lados, temos a 

seguinte equação:  

 

                            

 

a qual permite o cálculo dos valores de       . Esse cálculo tem os mesmos feitos 

esperados em um questionamento fundamental: qual é o total de partições de  , ou 

melhor, qual é a função geradora de     .  

Conforme Andrews (s/ano, p.4), Euler percebeu que uma expansão da série 

de potência ∏        
    seria importante para simplificar o cálculo de     . 

Baseado em sua experiência, ele descobriu que  

 

∏                                      ∑              ⁄

 

    

 

   

 

 

Esta descoberta foi provada e ficou conhecida como Teorema do Número 

Pentagonal. Isto mostra que a partir do estudo de partições, Euler deu ínicio as suas 

pesquisas referentes as funções geradoras.  

 

 

 

 

4.3 Produtos Infinitos 



64 

 

 

 Chama-se por produto infinito, um produto que envolva um número infinito de 

termos, onde este produto pode convergir.  Aqui nos atentaremos a trabalhar com 

um produto infinito relevante para nossa pesquisa, que é               

                            , o qual é igual à série infinita           

                     , onde os expoentes são dados pelos números 

pentagonais e o sinal é dado como mais ou menos conforme o expoente é um 

número pentagonal de ordem par ou ímpar. 

 Euler aborda produtos infinitos, em 1775, na obra intitulada Evolutio producti 

infiniti                                         in seriem simplicem 

[E541], como podemos ver na Figura 2. Nesta obra há duas maneiras de 

investigação da mesma série, aqui apresentaremos a primeira maneira abordada no 

artigo E541. 

 

 

Figura 10. 1ª página de Evolutio Producti Infiniti. 

Fonte: Euler.1780. 

Assim, ressalvamos que nossas pesquisas sobre esse produto infinito se  

baseia na fonte primária do artigo E541 e pela tradução do latim “Expansion of the 
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infinite product                                         into the simple 

series”, de Jordan Bell. 

A partir desses artigos é possível ver que Euler revisitou sua prova do 

Teorema dos Números Pentagonais, que como já falamos anteriormente, já havia 

sido apresentado em diversas trocas de correspondências com Goldbach. Segundo 

Bell (2009), neste artigo, Euler tem essa prova um pouco diferente da prova original 

para o teorema. No entanto, esta segunda prova é ainda bastante perto da versão 

final. 

Então, no artigo E541, Euler mostrou o produto infinito equivalente a   e 

também que esse mesmo   é a seguinte série infinita: 

 

                                                      
 
 

e que, uma vez expandido os termos dessa série, daremos lugar a letra  

  para o termo                                              . Assim, 

teremos        . 

 Se analisarmos esse  , observaremos que   tem       como fator comum, 

onde disporemos de uma expansão dos termos em duas partes, assim teremos: 

 

                                                        

                                                      

 

Agora, aqui, as duas partes que tem a mesma potência de   são somados, e a 

seguinte fórmula irá resultar para  . 

 

                                                           

 

De forma análoga, teremos           de modo que obteremos 
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Observamos que todos os seus termos têm o fator comum     . Ao expandirmos 

esses termos, a equação se separa em duas partes, que segue: 

 

                                                         

                                                         

 

Novamente, coletaremos os dois termos que tem a mesma potência de   e teremos: 

 

                                                        

      

 

e assim sucessivamente, teremos            ,            ,       

     . 

 Note que a regra pela qual estas operações devem ser prosseguidas é bem 

clara, pois os primeiros termos de cada uma das letras A, B, C, D, E etc, são 

substituídas em ordem e em seguida encontraremos a seguinte forma da série:  

 

                                                      

 

A ideia é que a ordem será definida pelos 

expoentes das potências de  , os quais pode ser estendido continuamente. Uma vez 

que as operações foram feitas com os termos de sinais + e - se alternando 

sucessivamente em pares. 
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Portanto, para investigar esta lei, Euler vê como esses números se dispõe em 

todas as letras (A, B, C, D, E,...). Assim, ele organizou, em  primeiro lugar, os termos 

das primeiras formas dadas para cada uma das letras: 

 

 

Figura 11. Trecho do artigo E541.  

Fonte: Euler (1780) 

 

Assim, Euler (1775) mostra que, por exemplo, ao expandirmos a letra A, 

teremos o número 7, pois este surge da soma de 3 + 4, que na verdade não deixa 

de ser (1 + 2) + (1 + 3) e que, portanto, dá a resolução 

                    

e, de forma análoga, essa ordem é visto nas demais letras (ver Figura 11), onde 

procedem na ordem dos seguintes números 2, 7, 15, 26, 40. 

É claro que, Euler viu que as diferenças dos números 2, 7, 15, 26, 40, 57 

etc constituem numa progressão aritmética, o qual teremos como termo geral desses 

números: 

         
           

   
 

     

 
 

 

Além disso, Euler também observou que os expoentes que precedem estes 

foram 1, 5, 12, 22, 35, 51,etc. e que as diferenças com estes são 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc, 
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e, em geral, o próprio  , de modo que o expoente precede a fórmula 
     

 
 será 

     

 
. 

Dessa maneira, entenderemos que a simples série, como Euler a denominou, 

é equivalente ao produto infinito                           e que esse 

produto é  

                                                 
 

 

 

4.4 Soma de divisores  

 

A primeira vez que Euler  expôs sobre a soma de divisores foi em uma carta a 

Christian Goldbach, datada em 1 de abril de 1747, o qual corresponde pela 

numeração OO827 . Esta carta é base do nosso estudo sobre a soma de divisores.  

Euler começa a carta dizendo:  

 

“Letztens habe ich eine sehr wunderbare Ordnung in den Zahlen, welche die 

summas divisorum der numerorum naturalium darstellen, enidecket, welche 

mir um so viel merkwürdiger vorkam, da hierin eine grosse Verknüpfung MIT 

der Ordnung der numerorum primorum zu stecken scheint. Daher bitte Ew. 

Diesen Einfall einiger Aufmerksamkeit zu würdigen.” [Euler, 1747, p.407] 
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Figura 12. Trecho da carta de Euler-Goldbach. (OO287).  

Fonte: The Archive Euler 

 

Isto é, ele mostrou o quanto se surpreendeu ao descobrir uma nova ordenação para 

os números inteiros, onde esta podia ser feita através da soma de divisores de 

números naturais, a qual considerou uma ótima conexão para com a ordenação de 

números primos a qual esta subtendida. No decorrer da carta, ele definiu ∫  como a 

soma dos divisores positivos de um número n qualquer e faz as seguintes 

exemplificações a fim de induzir a ideia geral: 

∫    

∫        

∫        

∫          

∫        

∫             

∫        

∫             

∫           

∫               

∫           

∫                
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Dado este significado para ∫ , Euler descobriu que 

∫   ∫       ∫       ∫       ∫       ∫        ∫        ∫   

     ∫               

 

onde os sinais de + e – se seguem alternando de dois a dois. A ordenação dos 

números 1, 2, 5, 7, 12, 15, etc., aparece a partir de suas diferenças, e considerando 

essas alternações, imediatamente vemos que, 

 

 

 

 

Ainda tendo como referência OO287, Euler fez com que observemos que:  

  

Além disso, note que em alguns casos, é preciso levar os termos mais de 

uma vez aos números negativos e se tal termo ∫   aparece, então, temos que 

para um número   predeterminado, ou seja, ∫    . O exemplo a 

seguir servirá para ilustrar a verdade deste teorema: 

Se assim for: 

1.      ∫   ∫    

2.      ∫   ∫  ∫        

3.      ∫   ∫  ∫        

4.      ∫   ∫  ∫        

5.      ∫   ∫  ∫  ∫          

6.      ∫   ∫   ∫   ∫           

7.      ∫   ∫  ∫  ∫  ∫             

8.      ∫   ∫  ∫  ∫  ∫              

9.      ∫   ∫  ∫  ∫  ∫              

10.       ∫    ∫  ∫  ∫  ∫               

11.       ∫    ∫   ∫  ∫  ∫                
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12.       ∫    ∫   ∫   ∫  ∫  ∫               

  , etc. (EULER, 1744, p. 408-409, tradução nossa). 

 

Euler ressalva que a razão para esta ordem não é óbvia, uma vez que não se 

vê como os números 1, 2, 5, 7, 12, 15, etc., se relacionam com a natureza dos 

divisores e ele ainda alega não ter uma prova rigorosa para tal, mas que não tinha 

dúvida que essa era verdade para as 300 tentativas, que ele avaliou. Assim, se 

justifica completamente que se                                     , 

então temos                                            , 

onde os expoentes são os mesmos números apresentados na sequência citada 

anteriormente e assim, logo para valores duplicados por  , poderíamos obter: 

 

  

 
 

   

   
 

    

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
      

  

 
 

                                 

                         
 

                             

                         

 
 

   
 

  

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
      

 

Apesar disso, se todas as partes forem progressões geométricas, em 

seguida, poderemos obter o resultado apresentado na Figura 13.  
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Figura 13. Trecho retirado da carta OO287.  

Fonte: Euler (1744) 

 

Isto quer dizer que: 

 

  ∫   ∫    ∫    ∫    ∫    ∫    ∫    ∫    ∫         

 
                                               

                                      
 

 

Euler expôs que essa questão não é óbvia.  Ele argumenta que deve ter muitas 

coisas escondidas dentro desses cálculos, e por isso, nós colocamos aqui a ideia 

que ele expôs na carta à Goldbach, para podermos dar prosseguimento facilmente 

ao conceito de  soma de divisores42. 

 

                                                           
42

 Para maiores informações ver “Observatio de summis divisorum”, Novi Commentarii Academiae scientiarum 

Imperialis Petropolitanae 5 (1760), 59–  . *E   +. Versão traduzida para o inglês por Bell ( 009), intitulado “An 

observation on the sums of divisors”. 
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4.5 Teorema dos Números Pentagonais 

 

Segundo Urroz (2002, p. 446), poderíamos considerar o Teorema dos 

Números Pentagonais de Euler como o primeiro exemplo importante da Teoria das 

identidades   - séries, tal que          . Destacamos que esse tipo de séries são 

maneiras de se relacionar produtos com somas infinitas e que, vistas como funções 

geradoras, tem notáveis implicações aritméticas para as funções que elas geram.  

Muitas são as maneiras de se apresentar o teorema. A propósito, Urroz exibe 

o que poderíamos enunciar como o Teorema dos Números Pentagonais: 

 

O número de maneiras de escrever   como uma soma de um número par 

de inteiros positivos distintos coincide com o número de maneiras de 

escrever   como uma soma de um número ímpar de inteiros positivos 

distintos, a menos que   seja um número pentagonal. Neste caso, a 

diferença é de ± 1. Especificamente, (temos): 

  
       

     {           
       

 
 

                      
 

 (URROZ. 2002, p. 446, tradução nossa.) 

 

Já Bell tem como o enunciado desse teorema: 

 

“O teorema do número pentagonal é a expansão do produto infinito    

                 como a seguinte série de potência: 

∏        ∑                  
  

 
 . ” (BELL. 2010, p. 1, tradução nossa.) 

 

Já André Weil tem, detalhadamente, a seguinte descrição desse teorema:  

Jogando com a série e os produtos, ele (Euler) descobriu uma série de fatos 

que para ele parecia bastante isolada e muito surpreendente. Ele olhou para 

o produto infinito  
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E só começou formalmente expandindo-o. Ele tinha muitos produtos e 

séries desse tipo, em alguns casos, ele tem algo que mostrou uma lei 

definitiva, e em outros casos, parecia ser bastante aleatória. Mas com um 

presente, ele foi muito bem sucedido. Ele calculou, pelo menos, quinze ou 

vinte termos, a fórmula começa assim: 

∏                              

Quando a lei, a seus olhos destreinados, pode não ser imediatamente 

aparente à primeira vista. Em notação moderna, é a seguinte: 

∏       ∑               

  

  

 

 

 

Quando eu mudei x em q desde q has tornou a notação padrão na teoria 

das funções elípticas desde Jacobi. Os expoentes formam uma progressão 

de natureza simples. Isto se tornou imediatamente aparente a Euler após 

escrever cerca de 20 termos, muito possivelmente ele calculou cerca de 

uma centena. “Ele diz muito razoável, isto é, absolutamente certo, embora 

eu não possa provar, dez anos depois ele faz o provar. Ele não poderia 

adivinhar que ambas as séries e produtos são parte da teoria das funções 

elípticas modulares. (WEIL. 1984, p. 27-28, tradução nossa) 

 

Dessa maneira, tendo esses três enunciados sobre o teorema em questão, 

temos que os conceitos dados por Weil e Bell tem como ideia central do teorema: 

 

                                                        

 

onde temos essa identidade, que se utiliza das relações existentes entre a teoria de 

partições e a soma de divisores. Já pelo enunciado dado por Urroz, temos a 

utilização da ideia dada por Legendre (1752–1833), que utilizou a ideia da identidade 

formal, onde a variavél   como uma soma de um número par de inteiros positivos 

distintos coincide com o número de maneiras de escrever a variável   como uma 

soma de um número ímpar de inteiros positivos distintos. 
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Em nosso trabalho, daremos ênfase à versão de Bell. Assim,  ao avaliarmos a 

identidade acima, notamos que os pares de termos com sinais de menos alternam 

com pares com sinais positivos. Ainda observamos que, na referida série, os 

expoentes da variável são exatamente os números pentagonais eulerianos. O sinal, 

que alterna de dois em dois termos, é negativo quando o expoente é igual a pn (ou p'n) 

e n é ímpar; é positivo quando o expoente é igual a pn (ou p'n) e n é par e isso é o 

Teorema dos Números Pentagonais. 

Desse modo, detalharemos algumas etapas da ideia de Euler. Primeiramente, 

em troca de correspondências entre Goldbach e Euler [OO828], Euler expõe sobre o 

teorema do número pentagonal. Destacamos que nesse período, o teorema não 

tinha uma prova rigorosa. Goldbach declara que através do processo de indução, 

pode ser observado que  

 

“Die Observation, welche Ew. Mir communiciret haben, scheinet mir bereits 

durch die angeführte Induction dermassen erwiesen, dass man auf deren 

Wahrheit hundert gegen eins halten könnte. Sons haben Ew. schon längst 

angemerket, dass und ich erinnere mich,
 
                

                                          

dass ich daraus die an sich selbst sehr leichte consequence gezogen, dass 

wenn die potestates ipsius   in   verdeppelt werden, und 

                               

gesetzt wird, alsdann 

 

 
                             

seyn muss”. (GOLDBACH. 1747.) 

 

 Aqui neste trecho Goldbach, em resposta a uma carta anterior de Euler, 

declara que o processo utilizado por Euler foi a indução, sendo que esta era viável 

caso fosse provada para 100 casos. Além disso, Goldbach também observou 

anteriormente que                                           
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                e concluiu que quando as potências de x em B são duplicados e 

com                                 então deve ser 
 

 
         

                    

 Daí, 9 de junho de 1750, Euler a Goldbach em carta de [OO858] há uma 

prova do Teorema dos Números Pentagonais, em que ele relembra as suas 

questões em aberto da carta [OO828] . nesta correspondência de 1750, Euler 

relembra questões que no passado não tinha sido capaz de provar, como o lema: 

 

                                                               

 

E de acordo com este lema, temos : 

 

                                    

                                                    

 

Então, se colocarmos          , teremos   

 

                                             

 

Ao expandirmos      pela extensão de A, teremos: 

 

                                                                                  

                                                          

 

E pode se fazer: 
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Se             , então                                        

         De forma semelhante, se pegarmos o fator      e o expandirmos, 

obteremos: 

 

                                                                

                                                   

 

Pode se fazer                                      Se     

      , então: 

 

                                             

 

Assim, teremos sucessivamente para                 ,             , 

                  Isto resulta nos termos: 

         ,           ,           ,                 ,        

     ,                  , etc. 

 

Dessa maneira, sem maiores dúvidas, obtemos: 

 

                                                  

                                        . 
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Segundo Bell (2010), a prova acima é a que Euler deu para o Teorema dos 

Números Pentagonais no artigo E541, porém essa prova não era rigorosa o 

suficiente para Euler. Mas, posteriormente, ele declarou uma nova demonstração 

deste teorema e assim, na Proposição I do artigo “Demonstratio theorematis circa 

ordinem in summis divisorum observatum” (E244), publicado em 1760, na Novi 

commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae, ele mostra o que 

faltava no pensamento dele: 

 

“Si fit                                                    

productum hoc, ex infinitis factoribus constans, in seriem sequentem 

convertitur: 

                                               

                                                   

        etc”. ( Euler. 1760, p. 76) 

 

Desse modo, ao tomarmos     ,      ,      ,      ,      , etc. e 

Euler expõe na Proposição II do E244, que se                             

             , então: 

                                                     

 

Assim, prosseguindo o pensamento, na Proposição III do E244, Euler 

comprova o teorema do número pentagonal, dando a mesma prova que ele deu em 

sua carta para Goldbach, citada anteriormente, que foi exibido no artigo "Evolutio 

Producti infinitis                                         , em seriem 

simplicem", entregue à Academia de São Petersburgo em 14 de agosto de 1775 e 

publicado em 1783 na Academiae Acta Scientiarum imperialis Petropolitinae 

(E541)43. 

 

                                                           
43

 Note que as diferenças existentes s, A, B são referentes às duas formas de investigação de Euler 

para se trabalhar com o produto infinito. Destacamos que na seção 3.3 há um modelo de investigação 

e aqui trabalharemos com a outra forma de se investigar a série. Maiores informações, ver E541. 

 



79 

 

De acordo com Bell (2010), destacamos que o que diferencia a prova do E541 

para E244 é que ao invés de tomar os seguintes valores de          , 

          ,           , Euler utiliza        ,          ,      

     . Assim, no E541, aplicando                         , temos no §11: 

 

Eadem series secundum potestates ipsius   procedens etiam sequenti 

modo inuestigari potest. Cum scilicet sit: 

 

                                 

                  

evoluartur statim secundum membrum         , ut siat  

                                          

          

ac statuartur            ut sit  

                                             

Cuius singula membra per evolutionem factoris     in duas partes 

discerpantur, ut prodeat 

 

                           

                              

                                     

Hic iterum bina membra eadem potestate ipsius   assecta contracta 

praebebunt: 

                                           

               (EULER. 1783, p. 51 – 52). 

 

Em seguida, Euler expande novamente o segundo termo e leva         

 . Em seguida, ele se expande cada termo em B pelo fator      e expressa isso 

como   para as séries de termos com sinais negativos e uma série de termos com 

sinais positivos, que ele então combina para obter                       

                                      Euler continua estas expansões até  

                                                            e, de 

acordo com §16 note que: 
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(...) Cum enim in valoribus litterarum A, B, C, D, primo constitutis primi 

termini símplices essent                  , exponentes manifesto sunt 

numeri trigonales tripicati, unde generatim pro numero   erit iste exponens 

      

 
. Verum hi fermini sequuntur binas potestates ipsius   procedentes per 

eanden differentium  , unde numerum   ab hac formula bis subtrahendo 

orientur binae potestates in quenter quaesitam ingredientes, quarum 

exponentes consequenter erunt 
     

 
 et 

     

 
. (Euler, 1783, p. 54) 

 

Dessa forma, se baseando em nossos estudos nas pesquisas de Bell (2010), 

mostraremos uma prova formal do Teorema dos Números Pentagonais, por indução,  

que é essencialmente a prova de Euler.  Aqui, será convinhável que    
       

 
. 

Logo, seja   ∏                                       
   . Assim, 

                                                         

                    

Se expandirmos o fator    , em cada termo de P temos que: 

 

                                                            

                                              

 

Adicionando os coeficientes de cada potência de   temos: 

                                                           ... 

no qual todos os seguintes termos têm grau maior ou igual à 6 e é claro que os três 

primeiros termos de P são       . Agora, supondo por  indução que os primeiros 

termos       de P satisfazem até algum  , temos que: 
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  ∑         

 

      

           (                    )  

                              

 

É visível que estamos estabelecendo   arbitrário que equivale ao Teorema do 

Número Pentagonal. Agora, se expandirmos o fator        em cada termo, obtemos: 

 

  ∑         

 

      

                 (      )   (      )   

 (      )(      )(      )      

 

Adicionando os coeficientes de cada potência, em seguida, temos: 

 

  ∑         

 

      

     
 
                                                  

 

Por isso, temos 

  ∑         

 

      

     
 
                                                    

                          

 

Mas      
          

 
 

       

 
     e         

            

 
 

          

 
 

    , portanto, substituindo   com    , obtemos  
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  ∑         

 

      

                                

                         

 

completando assim a indução. Com isso, provamos o Teorema dos Números 

Pentagonais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho teve como objetivo a análise matemática e histórica do 

Teorema dos Números Pentagonais. Ao fazer isto, conceituamos os números 

figurados, e especificamente, explicamos como Euler expandiu o conceito dos 

números pentagonais. Também analisamos  o contexto histórico em que Euler 

conjecturou o teorema dos Números Pentagonais, além da analisar 

matematicamente este mesmo teorema. 

Durante o período de 1740 a 1775, ele expandiu o conceito dos números 

pentagonais, o que lhe permitiu formular o teorema e desenvolver cálculos 

numéricos, que o convenceram da sua validade. Afinal, Euler elaborou duas 

demonstrações para o teorema. Os vestígios dessas demonstrações se encontram 

em E541, E244, E158, E191. Mas foi no trabalho E542, que ele completou seus 

estudos, eliciando mais do que trinta proposições sobre a sequência dos números 

pentagonais e o referido teorema.  

Também argumentamos que o conceito sobre a Teoria dos Números era algo 

importante na aritmética até o início da Idade Moderna, embora tenha sido 

esquecida nos tempos de Euler. No entanto,  Euler se apaixonou por essa teoria e 

deu ênfase a sua pesquisa sobre os números pentagonais. Muitas foram as 

conjecturas até se chegar ao Teorema que temos hoje, as quais utiliza  as mais 

diversas áreas da matemática que foram apresentadas nesse trabalho, como a: 

teoria de partiçoes, soma de divisores, produto infinito e as funções geradoras. 

Um dos resultados mais signficativos da fecundidade do resultado é a 

ilustração da sagacidade frequentemente comentada da intuição matemática de 

Euler, bem como a sua tenacidade na procura e na justificativa de verdades 

matemáticas, pois em muitas de suas provas no decorrer do artigo E542 e nas 

cartas trocadas com Goldbach, Euler não entra em detalhes em partes de suas 

provas, pois utilizava o recurso de indução incompleta como instrumento de 

pesquisa.  

Outra constatação é que o artigo E542 é um trabalho de vasto conhecimento 

matemático, pois além dos itens matemáticos inclusos em nossas pesquisas para 



84 

 

chegarmos ao teorema, temos também itens de grande relevância, como por 

exemplo, o produto triplo de Jacobi, as funções q-séries, as funções thetas e a 

função zeta de Riemman, entre outros. 

Além das contribuições no artigo E524, nosso estudo abre caminho para 

outras investigações nos demais artigos conexos a esse estudo, como por exemplo, 

E541, E244, E158, E191, pois interliga a investigação do teorema com as outras 

partes da matemática, no qual algumas eram apenas incipientes no tempo de Euler. 

Ainda, temos uma investigação pormenorizada de como a informação histórica 

contida aqui, pode sobressair um estudo da teoria, conceitos e técnicas para os 

números no currículo escolar e acadêmico, indo além do ensino tradicional e 

tentando complementar. Além do que, podemos trabalhar com questões que 

possam desprender reflexões acerca de como e porque os números podem ser 

inseridos cada vez mais no ensino, visando à contribuição a amplitude de 

significados dos números e suas propriedades. 

Com isso, destacamos que nosso  trabalho pode oferecer subsídios que 

ampliem as possibilidades matemáticas, históricas e pedagógicas da utilização dos 

conhecimentos elementares dos números pentagonais, ou melhor, da Teoria dos 

Números. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O trabalho a seguir apresentará os números figurados planos através da teoria 

pitagórica, fornecendo meios de julgar a teoria desses números, visto que hoje em dia este é 

apresentado como uma mera informação, ou melhor, apenas como mais uma realização dos 

antigos gregos. Assim, recorremos a uma abordagem mais detalhada a respeito do 

conhecimento desta teoria, pois a mesma pode contribuir para conceitualização do número 

pelo aluno. 

 Entretanto, temos os pitagóricos como cientistas que construíram formas de pensar 

para a teoria dos números figurados, formas essas que muitas vezes foram deixadas de 

lado, pela falta de conhecimento de como utilizar dentro de nosso dia-a-dia e que, desta 

forma, foram esquecidas. Logo, abordaremos uma retomada a essa teoria desde a sua 

origem até a sua abordagem mais moderna, embora a falta de informações históricas, 

devido ao fato que a referida teoria foi considerada conhecimento sagrado e, portanto, não 

publicada, pode acarretar uma contextualização menos elaborada. 

 Mostraremos aqui uma visão histórica da qual sobressaia um estudo didático de 

teoria, conceitos e técnicas para os números figurados no currículo básico, indo além do 

ensino tradicional e tentando complementar, questões que possam desprender reflexões 

acerca de como e porque os números figurados possam ser inseridos cada vez mais no 

ensino básico, visando à contribuição a amplitude de significados desses números e suas 

propriedades. 

 

 

O DESENVOLVIMENTO DOS NÚMEROS FIGURADOS 

 

Entre os gregos antigos os números figurados surgiram com os primeiros pitagóricos, 

aproximadamente em 600 a. C., onde os referidos números são expressos de acordo com o 

número de pontos em certas configurações geométricas que representam um elo entre a 

geometria e a aritmética. De acordo com Gundlach (1992) a representação física ou 

geométrica dos números por pontos (ou seixos) em um plano e a investigação de suas 

propriedades eram um estudo natural para os antigos pitagóricos. Sabemos que os 

pitagóricos tinham como caráter a investigação intensiva do número e que, para eles, os 

números eram considerados “os princípios do mundo”, ou seja, a partir do número 
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poderíamos ter o princípio de todas as coisas, visando assim explicar tudo através dos 

números.  

 Ressaltamos aqui que não sabemos quais formas, entre as várias possibilidades de 

apresentação dos números figurados geralmente tomaram com os primeiros pitagóricos, 

devido a já mencionada falta de publicações por parte deles e, portanto, escolheremos 

representações que possam ter mais eficácia pedagógica.  Complementaremos essa 

visualização geométrica com representações utilizando o simbolismo da álgebra moderna, 

desconhecido pelos pitagóricos. Mesmo assim, gerenciamos esse trabalho de tal forma que 

o aluno reconstrua a ideia de números figurados através do pensamento indutivo dos gregos 

antigos.  

 

 

 

NÚMEROS FIGURADOS PLANOS 

 

  

 Como já indicamos, os números figurados são números cuja representação 

geométrica assume a forma de algum polígono, quando representados, por exemplo, por 

pequenos seixos. A primeira classificação desses números é a seguinte tricotomia: números 

lineares, números planos e números sólidos. Os números lineares começam com 1 e 

avançam pela adição de um em um na mesma dimensão, como representado na Figura 1. 

 

 

FIGURA 1. Números lineares 

 

 De acordo com Nicômado de Gerasa (60 – 120 d.C.), os números planos são 

aqueles que formam figuras geométricas quando os seixos são dispostos no plano. De 

forma análoga, os números sólidos formam figuras em três dimensões. Assim, nos 

limitaremos aos números poligonais, um tipo especial de números figurados planos ( ver 

Figura 2).  
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Figura 2. Tipos de números figurados planos. 

 

O primeiro tipo de número figurado que consideremos é os números triangulares.  Estes, 

como todos os números figurados começam com a unidade e progridem de tal maneira a 

formar triângulos equiláteros como na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Sequência de números figurados. 

 

Os pitagóricos descobriram que a diferença entre a sequência dos números 

triangulares é a sequência dos de números naturais começando por 1; isto é, na notação 

algébrica moderna, nTT nn 1 . Reciprocamente, isto significa que a sequência dos 

números triangulares é obtida a partir da unidade através de somar sucessivamente os 

números naturais. A quantidade somada recebeu o nome técnico de gnômon, do qual 
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forneceremos maiores explicações mais adiante. Desta forma, a sequência dos números 

triangulares é a seguinte: 

1,3,6,10,15, ... 

De forma semelhante, os números quadrados, os pentagonais e os hexagonais  

formam esses polígonos, da maneira mostrada em Figuras 4, 5 e 6.  

 

 

Figura 4. Números quadrados 

 

 

Figura 5. Números pentagonais 

 

 

Figura 6. Números hexagonais 

 Observamos, em primeiro lugar, como já havíamos mencionado que todos esses 

números figurados começam com a unidade. Em segundo lugar, é fácil perceber que cada 

elemento nas sequências dos números quadrados e pentagonais, da mesma forma, que os 

triangulares, são obtidos através da soma de uam quantidade apropriada ao elemento 

precedente. Em relação aos números quadrados, observamos que, para obter o próximo 

número da sequência, é necessário somar um número ímpar ao número precedente. Isto é, 
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Sn+1 = Sn + 2n+1, sendo então 2n+1 o gnômon. A Figura 5 mostra que o gnômon dos 

números quadrados é dois lados consecutivos de um quadrado, o que deu origem ao termo 

gnômon, que originalmente significava duas peças perpendiculares do relógio do sol. Como 

um termo técnico, contudo, o mesmo foi generalizado para significar o que é adicionado a 

uma figura para obter outra figura. 

 

Figura 7. Gnômon 

 

 No seu livro Introdução à Aritmética, Nicômaco apresentou os números poligonais 

até os números octogonais embora esses últimos fossem apenas mencionados. Podemos 

gerar uma fórmula para cada progressão aritmética associada a esses números, como 

mostra44 o Quadro 1. 

 

Quadro 1. Construção dos números figurados. (Almeida. 2003, pág.83) 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS PARA O USO DOS NÚMEROS FIGURADOS 

                                                           
44

 O valor r é relacionado a somas parciais os quais  não serão abordado no presente trabalho. 
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  O estudo da gênese de conceitos relacionados à teoria dos números figurados pode 

proporcionar ao aluno o maior envolvimento com uma matemática bem mais dinâmica e 

munida de transformações constantes que levam o aluno a um pensamento construtivo. 

Esperamos que a partir do material aqui apresentado, possamos oferecer subsídios que 

ampliem as possibilidades pedagógicas da utilização dos conhecimentos elementares dos 

números figurados e suas propriedades em atividades dentro da sala de aula. 

 Mendes (2006) nos ensina que: “... o uso de atividades como recurso para 

aprendizagem da matemática geralmente é desenvolvido nas primeiras séries do ensino 

fundamental, devido à concepção dos professores acerca do processo de construção desse 

conhecimento pelas crianças”. Assim, nossa proposta pedagógica abordará o ensino 

fundamental através de atividades que dêem ênfase à junção da analogia geométrica, 

simbolismo algébrico e desenvolvimento aritmético, alicerçada pelos números figurados, 

mostrando a relação das três grandes áreas de Matemática (Aritmética, Geometria e 

Álgebra). 

 Ressaltamos que este item não seja uma investigação detalhada sobre as maneiras 

de apresentar o conteúdo referente aos números figurados em uma sala de aula, mas sim 

que sejam formas de atividades que façam com que o aluno busque conceitos e reflita sobre 

o problema posto, investigando-o por si mesmo. 

 Dessa maneira, começaremos com os números triangulares. De acordo com Fossa 

(2006) os referidos números triangulares são conceituados de tal forma que se apresentam 

dispostos na forma de um triângulo equilátero. O mesmo autor ainda mostra o primeiro 

número triangular como um caso degenerado, que pode ser visto na Figura 6. 

 

 

Figura 8. O primeiro número triangular. (Fossa. 2006,p.155) 

           

A imagem da figura mencionada sugere graficamente como a unidade era considerada o 

início de todas as formas distintas. Quando prosseguirmos mais adiante na sequência dos 

números figurados, a estrutura triangular aparece como mais nitidez, como pode ser visto na 

Figura 7. 
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Figura 9. O quarto número triangular. (Fossa. 2006, p.155) 

 

Desta forma, conseguiremos ver a sequência inicial dos números triangulares, como 

apresentada na Figura 8. 

 

 

Figura 10. Os primeiros números triangulares. (Fossa. 2006, p. 155) 

 

  Daí, o nosso aluno poderá perceber o crescimento da estrutura gnômica desses 

números triangulares e, desta forma, chegar de forma intuitiva no n-ésimo número triangular. 

nnTnT  )1()(  

 

Assim, o aluno poderá desenvolver um conjunto de conceitos referente a esses 

números e registrar os mesmos de forma tabular, trabalhando assim as suas habilidades 

orais e escritas. Um possível exemplo desse tipo de registro é apresentado em Fossa 

(2006), o que apresentamos aqui no Quadro 2. 

 

 

Quadro 2. Possível registro dos alunos sobre os números triangulares. (Fossa. 2006, p.157) 
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 Agora, utilizando desta mesma metodologia para os números quadrados, podemos 

ver o primeiro número quadrado, na Figura 9. 

 

 

Figura 11. Primeiro número quadrado 

 

A referida figura é o primeiro termo da sequência dos números quadrados que crescerá, de 

acordo com a estrutura gnômica para este tipo de números, conforme mostra a Figura 10. 

 

 

Figura 12. Estrutura gnômica de um número quadrado. 

 

 Mais uma vez, o aluno pode dispor a informação por ele obtido, utilizando uma 

tabela, como exemplificado  no Quadro 3.  

 

 

Quadro 3. Possível exemplificação sobre os números quadrados. (Fossa.2006, p.161) 
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 Esperamos que os alunos, já tendo conhecimento de números triangulares, poderão 

observar que o número quadrado pode ser decomposto como a soma de dois números 

triangulares consecutivos, conforme mostra a Figura 11. 

 

 

Figura 13.  455 ttS  (Fossa. 2006, p.160) 

 

 Também podemos mostrar através de analogia geométrica que ao decompor o 

quadrado (destacando-o a diagonal) teremos triângulos congruentes, como podemos ver na 

seguinte Figura12. 

 

 

Figura 14. 52 45  tS .(Fossa. 2006, p. 160). 

 

 Assim, destacamos que nosso aluno do ensino fundamental, visto que já foi 

apresentado às duas figuras geométricas em discussão e já conhece intuitivamente o que é 

uma diagonal, poderá desenvolver rapidamente a o relacionamento dos conceitos 

associados aos números triangulares e quadrados através da apresentação empírica 

desses números com a manipulação de material concreto. Para os alunos da idade 

apropriada toda essa informação poderá ser registrada de forma algébrica, sintetizando 

assim as relações por ele (re) descobertas. 

Uma vez realizado com os números triangulares e quadrados, processo também pode ser 

continuado para números pentagonais, hexagonais, entre outros, através da estrutura 

gnômica entre esses números figurados, onde o registro aluno deve ser formalizado por 

escrito. 
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 Assim, a teoria dos números figurados pode ser desenvolvida de forma bastante 

interessante, utilizando as suas definições e a interrelação das ideias geométricas, 

aritméticas e algébricas. Desta forma, o aluno utilizará o empirismo dos primeiros pitagóricos 

para chegar a uma compreensão mais abstrata das relações matemáticas envolvidas nos 

números figurados. Isto, por sua vez, será uma ponte para o desenvolvimento do conceito 

de demonstração matemática e a transferência das habilidades construídas para outras 

áreas da matemática.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Com esse estudo, discernimos algumas possibilidades de proporcionar ao aluno o 

desenvolvimento de habilidades matemáticas, tais como: a generalização, a formalização, a 

abstração e a comunicação das ideias matemáticas. Ao mesmo tempo esperamos 

desenvolver também as habilidades meta-cognitiva do aluno. 

 Vimos também nesse estudo, possibilidades para o desabrochar (para o ensino 

básico) do pensamento algébrico, bem como as diferentes representações desses números 

figurados (figuras geométricas, representações aritméticas e algébricas). 

Ainda, temos uma investigação pormenorizada de como a informação histórica 

contida aqui, pode sobressair um estudo da teoria, conceitos e técnicas para os 

números no currículo escolar e acadêmico, indo além do ensino tradicional e tentando 

complementar questões que possam desprender reflexões acerca de como e porque os 

números podem ser inseridos cada vez mais no ensino, visando à contribuição da 

amplitude de significados dos números e suas propriedades.  

No presente trabalho, portanto, abordamos de forma sucinta, a apresentação dos 

números figurados e com conceitos relacionados, apresentando assim algumas orientações 

pedagógicas através de atividades que se apóiem na história da matemática como recurso 

incluso no currículo básico de matemática, supondo a participação geral do aluno e, 

construindo assim, um procedimento pedagógico em sala de aula que poderá favorecer o 

ensino–aprendizagem de maior qualidade. 

Dessa maneira, destacamos que nosso trabalho pode oferecer subsídios que 

ampliem as possibilidades matemáticas, históricas e pedagógicas da utilização dos 

conhecimentos elementares dos números figurados, ou melhor, da Teoria dos números. 
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