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Resumo: Princípios são objetos basilares em qualquer teoria, eles dizem a direção a ser tomada na busca
de algo maior (propriedades e resultados). Dada a importância desses objetos, o trabalho busca apresentar
as qualidades, fundamentar as ideias, exemplificar a teoria e justificar as necessidades de três princípios
que estão presentes na maioria dos ramos da Matemática. A saber, o texto aborda o Princípio de Indução
Finita, o Princípio da Boa Ordenação e o Princípio da Casa dos Pombos. É apresentado em que panorama
geralmente aparecem os dois primeiros princípios citados e é mostrado que há uma equivalência entre eles.
Quanto ao terceiro princípio, mostra-se como ele, apesar de tão simples, pode ser aplicado de maneira tão
diversa. Sempre buscando exemplificar cada propriedade que vai aparecendo ao logo do texto.
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1 INTRODUÇÃO

Desde o surgimento da Matemática axiomática com os treze capítulos do livro
Os Elementos de Euclides − ver (EUCLIDES, 2009), vemos que toda teoria precisa de
um ponto de partida. De certa forma, isso é uma observação óbvia. Pensemos o seguinte:
cada teorema ou propriedade assume como verdadeira uma hipótese para mostrar, a partir
disso, que a tese é verdadeira, mas, seguindo dessa maneira, em algum momento não
teremos mais como garantir a validade de alguma hipótese. Nesse exato ponto, aparecem
os axiomas ou princípios, que são afirmações tão simples que não seria estranho aceitá-las
como verdadeiras e, partindo dessas afirmações, desenvolve-se toda uma teoria.
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Além disso, devemos ter em mente que o fato de algo ser taxado como axioma ou
princípio não garante sua validade, mesmo nos casos aparentemente óbvios. O próprio
Euclides, no livro supracitado, adotou cinco postulados (mais uma forma de se referir aos
axiomas) como base para toda a teoria da Geometria Euclidiana Plana e quando alguns
matemáticos questionaram-se se realmente eram necessários cinco, e não menos, postulados
chegaram a mostrar que a resposta era afirmativa para o caso da Geometria Euclidiana
Plana, mas quando se ignorava o quinto postulado chegava-se a outras geometrias que são
tão verdadeiras e tão aplicáveis quanto à geometria de Euclides.

Neste trabalho, iremos discutir certas particularidades de alguns princípios da
Matemática. A saber, o Princípio de Indução Finita, o Princípio da Boa Ordenação e o
Princípio da Casa dos Pombos. Mostraremos que os dois primeiros são equivalentes e que
servem de ponto de partida para toda a teoria dos números naturais e quanto ao terceiro
mostraremos que, apesar de o Princípio da Casa dos Pombos não ser um axioma, é uma
propriedade de fácil entendimento e facilmente demonstrável. Abordaremos a importância
do mesmo quanto às aplicações matemáticas.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Traremos aqui como os princípios citados na introdução aparecem nos livros
matemáticos de um modo geral. A título de curiosidade, vale citar que o Princípio de
Indução Finita (PIF) geralmente aparece nos texto de Aritmética, o Princípio da Boa
Ordenação (PBO) geralmente aparece nos texto de Análise Matemática na parte referente
aos conjuntos e o Princípio da Casa dos Pombos (PCP), por sua vez, aparece nos livros de
Análise Combinatória.

2.1 PRINCÍPIO DE INDUÇÃO FINITA

Segundo o professor Elon − ver (LIMA, 2013), toda a teoria dos números naturais
pode ser deduzida de três axiomas conhecidos como axiomas de Peano. Assuma N como
sendo o conjunto de objetos não definidos chamados de números naturais e uma função
n : N → N em que s(n) é chamado de sucessor de n. Agora vejamos quais são os três
axiomas.

A1. s : N → N é injetiva.

A2. N − s(N) consta de um só elemento. A esse elemento, chamaremos de um e repre-
sentaremos por 1.

A3. Se X ⊂ N é um subconjunto tal que 1 ∈ X e, para todo n ∈ X tem-se também
s(n) ∈ X, então X = N.
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Com uma pequena análise, vemos que A1 nos diz que números naturais diferentes
possuem sucessores diferentes e que A2 é equivalente a dizer que existe um elemento de N
que não é sucessor de nenhum número natural e que todos os outros são sucessores de
algum número natural.

Quanto ao A3, que é o que nos interessa nesse momento, é o dito axioma de
indução e pode ser adotado da maneira a seguir.

Axioma 1 Seja P uma propriedade referente aos números naturais. Se 1 gozar da
propriedade P e se, do fato de um número natural n gozar de P puder-se concluir que
n + 1 goza da propriedade P, então todos os números naturais gozam dessa propriedade.

Exemplo 1 Utilizando o PIF podemos mostrar que

P(n) : 1 + 3 + · · · + (2n − 1) = n2.

Com efeito, pondo p(n) = 1 + 3 + · · · + (2n − 1), observe que p(1) = 1 = 12. Logo,
1 goza da propriedade P. Além disso, supondo que n goze da propriedade P, ou seja,

P(n) : 1 + 3 + · · · + (2n − 1) = n2

é verdadeiro para algum n ∈ N, então

p(n + 1) = 1 + 3 + · · · + (2n − 1) + (2n + 1)
= [1 + 3 + · · · + (2n − 1)] + (2n + 1)
= p(n) + (2n + 1)
= n2 + (2n + 1)
= (n + 1)2,

e assim teremos p(n + 1) = (n + 1)2. De sorte que, se n goza da propriedade P, teremos
que n + 1 também goza de tal propriedade. Pelo PIF, temos que 1 + 3 + · · · + (2n − 1) = n2

para todo n ∈ N.

Uma demonstração em que se usa o PIF, é dita uma demonstração por indução.

2.2 PRINCÍPIO DA BOA ORDENAÇÃO

Aqui usaremos uma abordagem diferente da que o professor Elon usou em (LIMA,
2013). Ao invés de utilizar o Princípio de Indução Finita para completar o conjunto de
axiomas, usaremos um outro que é equivalente e foi apresentada por (HEFEZ, 2016) na
construção do conjunto dos números inteiros (Z) e que faz uso da relação

Z = −N ∪ {0} ∪ N

para trazer os números naturais à luz. O que essa relação nos diz é que os números inteiros
nada mais são do que os números naturais unido com seus opostos (sinais contrários) e o
zero que por muitas vezes nos livros de Análise Matemática e algumas menos recorrentes
nos livros de aritmética, não é considerado um número natural. Isso é uma questão de
conversão e que, se desenvolvida corretamente, não afetará na teoria em si.
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Axioma 2 (Princípio da Boa Ordenação (PBO)) Todo subconjunto não vazio
A ⊂ N possui um elemento mínimo.

Esse princípio pode ser facilmente adaptado para subconjuntos dos números
inteiros, bastando para tal adicionar a hipótese do subconjunto ser limitado inferiormente.

Vejamos esse princípio aplicado em dois exemplos aparentemente simples, mas que
sem essa ferramente seria difícil de chegar ao resultado desejado. O leitor pode entender
a frase anterior como um desafio e aceitando-o tente resolver os exemplos sem utilizar o
PBO.

Exemplo 2 Não existe nenhum número natural n tal que 0 < n < 1.
Suponha por absurdo que exista tal número com essa propriedade. Logo o conjunto

S = {x ∈ N; 0 < x < 1} ⊂ N é não vazio. Pelo PBO, S possui um menor elemento a,
com 0 < a < 1. De sorte que,

0 < a < 1 ⇒ 0 < a2 < a (multiplicando cada membro por a)
⇒ 0 < a2 < a < 1 (por hipótese)
⇒ 0 < a2 < 1
⇒ a2 < a e a2 ∈ S.

O que seria um absurdo, pois deveríamos ter a como melhor elemento de S e, nesse caso,
a2 ∈ S seria o menor elemento.

Exemplo 3 Dado um número n ∈ N qualquer, não existe nenhum número natural m tal
que

n < m < n + 1.

Suponha por absurdo que exista tal número com essa propriedade, logo n < m < n + 1
seria válida e, subtraindo n em cada desigualdade, também valeria 0 < m − n < 1. Como,
por hipótese, m > n teremos que m − n > 0, ou seja, m − n ∈ N e estaria entre 0 e 1, que,
pelo exemplo anterior não é possível. Gerando assim um absurdo! Com isso, concluímos
que não existe tal número natural m.

2.3 EQUIVALÊNCIA ENTRE O PIF E O PBO

Agora iremos mostrar que tanto faz escolher o Princípio de Indução Finita ou o
Princípio da Boa Ordenação para alicerçar a teoria dos números naturais - ou dos números
inteiros com as devidas alterações. Ou seja, mostraremos que caso o PIF seja verdadeiro,
necessariamente teremos que o PBO também o é, e que o PBO ser verdadeiro é uma
condição necessária para que o PIF também o seja.

Para o próximo teorema, usaremos que o PIF é verdadeiro para provar o PBO.
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Teorema 1 (Princípio da Boa Ordenação (PBO)) Todo subconjunto não vazio
A ⊂ N possui um elemento mínimo.

Demonstração. Pondo In = {1, 2, . . . , n} e considerando o conjunto X ⊂ N, formado
pelos números n ∈ N tais que In ⊂ N − A. Se tivermos que 1 ∈ A, o teorema estará
provado, pois 1 seria o menor elemento de A. Por outro lado, assumindo que 1 ̸∈ A então
1 ∈ X. Como A é não vazio e X = N − A, temos que X ̸= N, ou seja, X cumpre a
primeira parte de PIF, mas não poderá cumprir a segunda parte, pois isso nos daria que
X = N e sabemos que não acontece. Isto nos diz que deve existir algum n ∈ N tal que
n + 1 ̸∈ X. Assim todos os números de 1 até n pertencem ao complementar de A (X),
mas a = n + 1 pertence a A. Dessa maneira, temos que a é o menor elemento de A.

■

Agora sabemos que, se PIF é válido, então PBO também valerá. Dando continui-
dade ao que foi proposto assumiremos no próximo teorema que o PBO é verdadeiro para
provar o PIF.

Teorema 2 (Princípio de Indução Finita (PIF)) Seja P uma referente aos números
naturais. Se 1 gozar da propriedade P e se, do fato de um número natural n gozar de
P puder-se concluir que n + 1 goza da propriedade P, então todos os números naturais
gozam dessa propriedade.

Demonstração. Seja V = {n ∈ N; P(n)}, ou seja, V é o conjunto de todos os elementos
de N em que P(n) é verdadeira. Temos que V ⊂ N, supondo por absurdo, que N ̸= V.
Nesse caso, X = N − V ̸= ∅. Como X ⊂ N, pelo PBO, X possui um menor elemento c.
Assim c ̸∈ V. Mas, pela minimalidade de c, temos que c − 1 ∈ V que por hipótese nos
daria que c = (c − 1) + 1 ∈ V , uma contradição. De sorte que, devemos ter V = N.

■

Com esses dois teoremas provados, podemos afirmar que o Princípio da Boa
Ordenação é apenas o Princípio de Indução Finita desfaçado. Ou seja, a validade de um
depende exclusivamente da do outro.

Exemplo 4 (Segundo Princípio de Indução) Seja X ⊂ N um conjunto com a se-
guinte propriedade: dado n ∈ N, se X contém todos os números naturais m tais que m < n,
então n ∈ X. Nessas condições, X = N. Ora, se fosse X ≠ N, então Y = N− X ≠ ∅, mas
isso é um absurdo. Com efeito, se Y não fosse vazio, existiria, pelo PBO, um elemento
mínimo p ∈ Y . Assim para todo número natural m < p, seria m ∈ X. Pela hipótese feita
sobre X, teríamos p ∈ X, um absurdo como havíamos adiantado.

Vale citar que geralmente quando há uma inclusão de conjuntos como, por exemplo,
em N ⊂ Z ⊂ Q os conjuntos contidos herdam propriedades dos conjuntos que os contém.
Observe que isso não acontece com o PBO, pois não é válido para o conjunto dos números
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racionais e, para o conjunto dos números inteiros, faz-se necessário reforçar a hipótese com
a condição de o subconjunto ser limitado inferiormente.

2.4 PRINCÍPIO DA CASA DOS POMBOS (PCP)

Para completar nossa coleção de princípios, apresentaremos um princípio que
não necessariamente é um axioma, que recebe o nome de Princípio da Casa dos Pombos
(PCP). Ele foi utilizado de forma explicita pelo matemático Dirichlet e, por isso, às vezes
é chamado de Princípio das Gavetas de Dirichlet.

Como referência para escrever esse tópico, usamos o livro (SANTOS, 2020), que
recomendamos aos leitores que busquem conhecer os excelentes exemplos apresentados no
mesmo.

Teorema 3 (Princípio da Casa dos Pombos (PCP)) Se n+1 pombos são colocados
em n gaiolas, então pelo menos uma gaiola deverá conter, no mínimo, dois pombos.

Também pode ser apresentado no formato de Dirichlet dado a seguir.

Teorema 4 (Princípio da Casa dos Pombos (PCP)) Para colocarmos n + 1 objetos
em n gavetas, pelo menos uma gaveta deverá conter, no mínimo, dois objetos.

Demonstração. Com efeito, se cada gaveta tivesse, no máximo, um objeto, então
teríamos, no máximo, 1 · n objetos em todas as gaveta, um absurdo. Logo deve haver
alguma gaveta com mais de um objeto.

■

Em uma direção contrária a simplicidade desse princípio, está a quantidade de
problemas interessantes em que ele pode ser aplicado, sendo esses dos mais simples aos
mais difíceis e em diversas áreas das ciências. Para reforçar essa ideia, apresentaremos
alguns exemplos nos quais usaremos o PCP para determinar suas soluções.

Exemplo 5 Do conjunto A = (1, 2, . . . , 99, 100), escolhe-se ao acaso 51 números. É
possível mostrar que entre os números escolhidos sempre há dois que são consecutivos.
Para utilizar o PCP, o primeiro passo é separar os números de A em grupos (gavetas)
adequadas. O faremos dividindo em 50 grupos com dois elementos consecutivos, veja

{1, 2}, {3, 4}, {4, 5}, . . . , {99, 100}.

Como há 50 grupos e queremos pegar 51 números, pelo PCP, teremos que pegar dois
elementos de um mesmo grupo. Ou seja, pelo menos, dois números serão consecutivos
nessa escolha.
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Exemplo 6 Dados cinco pontos no interior de um quadrado cujo lado mede duas unidades
de medida (u.m.). Dois desses cinco pontos estão a uma distância menor do que ou igual a√

2 u.m. De sorte que, dividindo o quadrado original em quatro novos quadrado congruentes
e inscritos, cujo lado mede metade do lado do quadrado original, como representado na
Figura 1, teremos apenas quatro quadrados menores e cinco pontos, pelo PCP, pelo menos

Figura 1 – Figura suporte para o exemplo 6.

Fonte: Autor.

dois pontos precisam ficar em um mesmo quadradinho e, nesse caso, a distância entre
esses dois pontos é no máximo a medida da diagonal que é

√
2 u.m.

Exemplo 7 Na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, há pelo menos duas pessoas com
a mesma quantidade de fios de cabelo na cabeça. De fato, desconsiderando o caso trivial
em que há dois carecas, temos que, segundo a estimativa de 2021 do IBGE, há 278264
habitantes em Juazeiro do Norte e uma pessoa tem no máximo 200000 fios de cabelo. Com
isso, cada gaveta deve representar os grupos de pessoas que possuem a mesma quantidade
de fios de cabelo. Dessa forma, teremos no máximo 200000 gavetas e como a quantidade
de pombos (habitantes) é maior do que a quantidade de gavetas, pelo PCP, haverá mais de
uma pessoa em alguma gaveta. De sorte que, teremos mais de uma pessoa com a mesma
quantidade de fios de cabelo.

3 METODOLOGIA

O presente trabalho foi construído a partir de pesquisa bibliográfica. O professor
Severino afirma em (SEVERINO, 2013) que essa categoria de pesquisa caracteriza-se a
partir do registro disponível, que decorre de pesquisas já realizadas, em livros, artigos,
monografias, dissertações e teses, dentre outros arquivos. Assim, os textos tornam-se
fontes dos temas que serão trabalhados e pesquisados.

Além disso, como buscamos apresentar e analisar as ideias por trás de cada
princípio apresentado, temos uma pesquisa explicativa que segundo (SEVERINO, 2013)

A pesquisa explicativa é aquela que, além de registrar e analisar os
fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja através da apli-
cação do método experimental/matemático, seja através da interpretação
possibilitada pelos métodos qualitativos. (SEVERINO, 2013, p. 107)
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Tomamos como base os trabalhos citados na Seção 2 desse texto e que buscam de
maneira formal e direta expor as bases das teorias matemáticas referentes aos conjuntos
dos números naturais e/ou inteiros juntos as suas respectivas propriedades.

4 DISCUSSÃO E RESULTADOS

A ideia ao elaborar esse trabalho era mostrar que os princípios apresentados aqui
possuem bases sólidas e são de extrema importância para toda a matemática em si. Pois,
mesmo que de forma implícita, são deles que nascem muitas outras teorias.

Apresentamos e exemplificamos os princípios escolhido tendo em mente uma fala
do professor Elon à revista Eureka! nº 3 de 1998 em que diz

O Princípio da Indução é um eficiente instrumento para a demonstração
de fatos referentes aos números naturais. Por isso deve-se adquirir prática
em sua utilização. Por outro lado, é importante também conhecer seu
significado e sua posição dentro do arcabouço da Matemática. Entender
o Princípio da Indução é praticamente o mesmo que entender os números
naturais. (LIMA, 1998, p. 26).

Nesse aspecto, a indução matemática pode ser vista como uma das técnicas
utilizadas para atestar a validade de proposições ou teoremas. Segundo o professor
Francisco César, sobre o Princípio de Indução tem-se que

O Princípio da Indução Completa como método de demonstração parece
ser muito antigo e está implícito na obra de Euclides. Aceita-se frequen-
temente que a primeira formulação explícita desse princípio se deve a
Blaise Pascal, num folheto intitulado Traité du Triangle Arithmétique,
escrito em 1654... O nome “indução matemática1” surgiu bem mais tarde.
Apareceu pela primeira vez em 1838 num artigo de Morgan. (MILIES;
COELHO, 2013, p. 34).

Quanto a Polya temos a seguinte fala

A indução é o processo da descoberta de leis gerais pela observação de
casos particulares. É utilizada em todas as ciências, inclusive na Matemá-
tica. A indução matemática é utilizada exclusivamente na Matemática,
para demonstrar teoremas de um certo tipo. É de lamentar que estes
nomes estejam relacionados, pois há pouca conexão lógica entre os dois
processos. (POLYA, 2006, p. 104).

Foi partindo das ideias dos professores Elon e Polya que buscamos formalizar esses
três princípios, mas, ou mesmo tempo, tentando mostrar o que está por trás de cada um,
para tornar possível o entendimento e fixação dos mesmos.

1 fazendo referência ao PIF.
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5 CONCLUSÃO

No início do trabalho, nos propomos a exemplificar e apresentar propriedades
de três princípios matemáticos. Durante todo o processo, tentamos justificar ao leitor o
motivo pelo qual tais princípios são tão necessários ao se tentar desenvolver a teoria dos
números naturais ou dos números inteiros.

Aqui foi apresentado as devidas definições, de onde essas geralmente partem e
tentamos mostrar aonde elas nos levariam numa sequência de estudo. Sempre buscado ser
o mais incisivo possível, mas sem perder o passo nas justificativas necessárias para que o
leitor, ao terminar de ler esse trabalho, possa dizer que conhece tais princípios e sinta a
vontade de se aprofundar um pouco mais no tema.

No texto também foram apresentados os pontos de vista de alguns autores de
livros consagrados, quanto à confusão criada em torno do princípio de indução matemática.
Dito isso, finalizamos com a sugestão de que uma pesquisa futura pode ser feita numa
tentativa de embasar a diferença entre o método de demonstração por indução finita e o
método de indução nas ciências em geral.
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