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RESUMO 
O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa bibliográfica inicial sobre a analysis 
situs ou topologia,o ramo da matemática que estuda as propriedades das figuras que não sofrem 
alterações quando submetidas a deformações tão drásticas a ponto de perderem todas as suas 
propriedades métricas e projetivas. Durante a pesquisa foi possível identificar as condições para 
que uma transformação seja topológica e alguns dos problemas clássicos que foram resolvidos 
por métodos hoje considerados topológicos. Além disso, as informações obtidas indicam que o 
estudo da topologia pode ser desenvolvido de maneira informal por meio da matemática recreativa 
desde o ensino fundamental proporcionando aos estudantes, ainda no inicio de seus estudos 
matemáticos, um contato com problemas muito curiosos e resolução criativa, o que pode ser um 
excelente oportunidade de colocar a concepção de resolução de problemas com processo desde o 
ensino fundamental.  
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Matemática. Geometria. Topologia.   
  
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Courant e Robbins (1955), foi em meados do século XIX que 

se iniciou o desenvolvimento de uma geometria que tem como objeto o estudo 

das propriedades de figuras geométricas que permanecem invariantes mesmo 

quando submetidas a deformações chamadas de transformações topológicas. 

 

 

Eves (2004) afirma que, perto do fim do século XVII, Leibniz usou o 

termo geometria situs para designar uma espécie de matemática qualitativa que, 
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tal como afirma Borges (2005), aborda um conteúdo “expresso sem medida ou 

número”. 

 

A. F. Moebius (1790-1868) foi um dos grandes geômetras dessa 

época. Aos 68 anos de idades, ele apresentou à academia de Paris uma 

exposição sumária sobre superfícies unilaterais. Este trabalho continha fatos bem 

mais surpreendentes sobre esta “nova” geometria. O trabalho ficou abandonado 

nos arquivos da Academia durante anos e, mais tarde, foi finalmente tornado 

público pelo próprio Moebius. 

  

J. B. Listing (1808-1882), independentemente de Moebius, também 

havia feito em Goettinger descobertas parecidas e, em 1847, por orientação de 

Gauss, publicou um pequeno livro intitulado Vorstudiem zur Topologie.- o primeiro 

livro dedicado ao assunto. EVES (2004) afirma que o título da publicação 

introduziu o termo “topologia” a esta teoria até então chamada de analysis situs.  

 

Outro discípulo de Gauss e, de todos, o que de longe mais contribuiu 

para a topologia foi Bernhard Riemann que, em 1851, em sua tese de doutorado, 

introduziu conceitos topológicos no estudo da teoria das funções de variável 

complexa.  

 

Henri Poincaré também contribuiu em muito para a topologia. Analysis 

situs, o primeiro artigo dedicado inteiramente à topologia, publicado em 1895 – é 

de sua autoria. Ele foi quem formulou um dos mais famosos problemas na 

matemática – a Conjectura de Poincaré – e este é um problema na topologia que 

atualmente não está totalmente resolvido. 

 

Segundo Eves (2004), com o trabalho de Poincaré, houve um grande 

avanço da topologia e cada vez mais o número de matemáticos nesse campo 

aumenta. O autor, bem como Courant e Robbins (1955), destacam os norte-

americanos O.Veblen (1880-1960), J.W. Alexander (1888-1971), S.Lefschetz 

(1884-1972). 
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Nesse sentido, é perceptível que, mesmo sendo recente, pode-se 

encontrar na topologia várias descobertas isoladas anteriores de natureza 

topológica. Sem dúvida, uma das propriedades topológicas mais antigas é a 

famosa fórmula que relaciona os números de vértices, arestas e faces de um 

poliedro simples, observada em 1640 por Descartes, porém provada por Euler em 

1752. 

  

TOPOLOGIA DE SUPERFÍCIE  

 

Para Sampaio (2004), se esticarmos ou encolhermos, um pouco, parte 

ou o todo de uma superfície, certas propriedades dela se mantêm inalteradas. 

Tais propriedades constituem o que chamamos de topologia de superfície. 

 

Segundo ele, existem quatro deformações que não afetam a topologia 

de uma superfície:  

 

1. Esticar ou inflar a superfície ou partes dela. 

 

2. Encolher a superfície ou partes dela. 

 

3. Entortar a superfície ou partes dela. 

 

4. Cortar a superfície segundo uma linha suave nela demarcada e, 

posteriormente, colar novamente, uma na outra, as bordas geradas por esse 

recorte, resgatando a superfície original com a linha demarcada, processo esse 

denominado recorte e colagem. 

 

Para cumprir tais critérios, deve-se assumir que as superfícies não têm 

espessura. Para isso, é necessária a utilização de material maleável e elástico, 

que proporcione e facilite tais deformações. Assim, ao esticarmos ou encolhermos 

o objeto, as suas “características topológicas” não serão alteradas. O que se nota 

é a valorização da forma. 
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É possível esticar e/ou encolher figuras e continuar com figuras 

equivalentes se forem mantidas as condições necessárias para esse feito. Por 

isso, pode-se identificar a topologia como uma geometria elástica, fato que 

originou a designação “Geometria da folha de borracha” dada frequentemente à 

topologia.  

 

A topologia é uma geometria cuja relação de equivalência entre os 

objetos acontece mediante uma série de transformações que podem ser 

continuamente desfeitas chamadas de homeomorfismos. 

 

É nesse ponto que nos deparamos com um universo bastante 

intrigante, pois nele um triângulo (bem como qualquer outro polígono), por 

exemplo, e um círculo são homeomorfos (“iguais” em linguagem popular).  

 

Agora é possível compreender o porquê de alguns fazerem a 

observação jocosa: “Um topólogo não é capaz de distinguir uma rosca de uma 

xícara de café.” 

 

 

 

 

 

Ao compararmos a geometria euclidiana com a geometria topológica é 

perceptível a abordagem diferenciada que se tem na matemática, por exemplo, 

com o espaço da geometria euclidiana. Vemos que ele reserva propriedades 

métricas, comprimentos, ângulos, áreas, etc; enquanto o espaço topológico 

preserva a essência da forma. Uma evidente dicotomia entre o quantitativo e o 

qualitativo. 

Fig.1. Xícara e rosquinha - objetos homeomorfos. 
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Diante disso, dissertaremos a seguir os problemas clássicos da 

topologia além de outros problemas de caráter topológico, problemas que, como 

vimos, elucidaram estudos de matemáticos bem curiosos. 
 

PROBLEMAS CLÁSSICOS DA TOPOLOGIA 
 

AS PONTES DE KÖNIGSBERG 
 

Dados históricos comprovam que o surgimento da topologia diz 

respeito ao problema das Pontes de Königsberg. 

 

A antiga cidade alemã Königsberg (hoje conhecida como Kaliningrado 

e localizada em território russo) possui sete pontes que interligam quatro regiões 

da cidade através do rio Pregel (ver figura abaixo).  

 

 

 

 

 

 

 

Nessa cidade a população indagava a possibilidade de fazer um 

passeio atravessando por todas as pontes apenas uma vez. Havia-se tornado 

uma lenda popular a possibilidade de tal proeza. A figura abaixo denota as pontes 

em tempos atuais. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Representação das sete pontes que interligam quatro regiões da cidade de Königsberg através do Rio Pregel. 

Fig. 3: imagem atual da cidade de Kaliningrado com destaque das sete pontes. 
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No entanto, quando o matemático suíço Leonhard Euler, em 1736, 

tomou conhecimento do problema, ele não só o respondeu como também 

formulou respostas a tantos outros e com isso seus estudos evoluíram para o que 

hoje conhecemos como a moderna topologia dos grafos lineares, que segundo 

Sampaio (2008, p. 16) é uma figura constituída de um número finito de arcos (ou 

curvas), chamados arcos ou arestas do grafo.  

 

Euler utilizou um raciocínio muito simples, ele afirmou que esse 

problema pode ser pensado, geometricamente e, a partir do conhecimento do uso 

de grafos é que temos requisitos para estabelecê-lo como um passeio de Euler. 
Diremos que um grafo admite um “passeio de Euler” se existe, 
nesse grafo, um caminho, do qual fazem parte todas as arestas do 
grafo. Isto significa que um ponto móvel pode “passear” pelas 
arestas do gráfico, percorrendo todas elas, passando somente 
uma vez através de cada uma (Sampaio, 2008. p. 17). 

 

Com isso, ele transformou os caminhos em retas e suas intersecções 

em pontos. Dessa representação Euler elucidou a resposta que muitos 

esperavam, e em 1735 conseguiu provar que não era possível constituir tal 

passeio. 

 

Para demonstrar esta impossibilidade apresentou à Academia de 

Ciências Russa de São Petersburgo o diagrama abaixo, no qual fazia a seguinte 

analogia: à terra, representada pelas duas margens, e às duas ilhas, associou 

quatro pontos; às sete pontes, associou sete linhas. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fig. 4: Representação das sete pontes através da utilização de retas e pontos. 
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A partir do problema das setes pontes Königsberg, como já foi dito, 

Euler deu inicio a diversos outros problemas. 

 

Quem nunca tomou conhecimento de problemas do tipo: desenhe a 

figura abaixo, porém, passando uma única vez por cada aresta e sem tirar o lápis 

do papel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por simples análise esses tipos de problemas podem ser resolvidos e, 

por esse motivo, tornou-se um problema bastante curioso, divertido e muito 

conhecido. 

 

 
O TEOREMA DAS QUATRO CORES 

 

Quantas cores são suficientes para colorir um mapa com qualquer 

número de países, de modo que os países vizinhos que tenham alguma fronteira 

em comum não sejam coloridos com a mesma cor?  

 

Foi em torno de 1850 que o jovem matemático Francis Guthrie criou 

esta conjectura que ficou conhecida como problema das quatro cores.  

 

Guthrie se tornou professor de matemática na África do sul e notou que 

quatro cores são suficientes para colorir qualquer mapa. Este mesmo problema, 

mais tarde, foi alvo de estudo de nomes como Augustus De Morgan e Arthur 

Cayley. 

Fig. 5: A figura pode ser redesenhada sem tirar o lápis do papel? 
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Segundo Stewart (2009), em 1976, o teorema foi comprovado por 

Wolfgang Haken e Kenneth Appel. Isso só foi possível por intermédio de 

computadores de grande porte que trabalharam por um período de seis meses. 

Em 1990, uma nova demonstração do teorema das quatro cores no plano foi 

desenvolvida por quatro matemáticos: Neil Robertson, Dan Sanders, Paul 

Seymour e Robin Thomas. Para demonstrá-lo eles ainda utilizaram o computador, 

porém, desta vez, a parte computacional pode ser feita em poucas horas.  

 

Até então, não existe uma demonstração do teorema que possa ser 

completamente escrita, publicada e estudada. 

 
A FAIXA DE MOEBIUS 
 

Considere uma folha de papel retangular, como mostrado na figura 

abaixo: 

 

 

 

 

 

É possível com essa folha retangular de papel, uma superfície com 

duas faces, criar outra superfície que apresente somente uma face? 

 

Baseado apenas no bom senso sua resposta será negativa e, por 

conseguinte, equivocada. À luz da topologia a resposta ao problema acima é 

positiva. Isso pode ser verificado através da construção da famosa faixa (ou fita) 

de Moebius.  

 

A fita de Möbius é o principal exemplo de espaço topológico. Basta que 

você, a partir de um ponto, percorra em linha reta o centro da faixa e, ao voltar ao 

mesmo ponto perceba que percorreu toda a figura. 
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No entanto, para trabalharmos com a faixa de Moebius, devemos 

trabalhar no espaço bidimensional, ou seja, superfícies que se dividem em: 

orientáveis e não orientáveis. 

 

Segundo SAMPAIO (2004), as superfícies orientáveis são aquelas que 

possuem dois lados (caso do plano euclidiano) e as superfícies não orientáveis 

possuem apenas um lado, isto é, são unilaterais. Neste último caso se encaixa a 

faixa de Moebius. 

 

Para construirmos uma fita de Moebius basta termos em mãos uma tira 

de papel retangular, girarmos 180º colando suas extremidades, conforme ilustra a 

figura abaixo. 

 

 

 

 

 

A partir de seus estudos, Moebius teve como seguidor Félix Klein que, 

baseando-se na fita de Moebius, criou uma superfície unilateral muito 

interessante: a garrafa que leva seu nome - uma superfície fechada, mas que não 

tem nem interior em exterior. 

 

 

 

Fig. 7: construção da faixa de Moebius. 

Fig. 6: A faixa de Moebius. 
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PROBLEMAS CURIOSOS DE CARÁTER TOPOLÓGICO 

 

Existem vários problemas de caráter topológico. Stewart (2009), em 

seu livro “almanaque das curiosidades matemáticas” aborda alguns deles de 

maneira lúdica e bastante criativa. Foi através da leitura deste livro que nosso 

interesse pela topologia começou a ganhar força. Eis alguns deles:  

 
1º problema: Conectando serviços 

 

Três casas precisam ser conectadas a três companhias de serviços: 

água, gás e eletricidade. Cada casa deve estar conectada a todos os três 

serviços. Como fazê-lo sem que as conexões se cruzem?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: A garrafa de Klein. Uma superfície sem interior e exterior. 

Casa 
1 

Casa 
2 

Casa Água 

Luz 

Gás 
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Da forma como o problema foi proposto (a restrição de que as 

conexões não se cruzam), achar uma solução do problema acima, no plano, é 

impossível.  

 
2º problema: O casaco e o colete 

 

Vista-se com um colete e depois cubra-se com um casaco deixando o 

mesmo desabotoado. É possível tirar o colete sem tirar o casaco?  

 

Vale ressaltar que nunca, durante a retirada do colete, seus braços 

devem sair das mangas do casaco. 

 
3º problema: O buraco 

 

Será que é possível fazer um buraco em uma folha de papel de 

qualquer tamanho de modo que um homem possa passar por ele? Acredite, a 

resposta é positiva. 

 

4º problema: Faltando peças no dominó 

 

É possível terminar uma partida de dominó, com um jogo incompleto? 

Veja as peças que há nesse jogo. 
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Usando o mesmo raciocínio do problema das pontes de Königsberg 

você conseguiria estabelecer quais peças ficarão nas extremidades?  

 
5° problema: Teorema de Jordan 

 

Observe o labirinto abaixo você é capaz de dizer se os pontos P e Q 

estão do lado de dentro ou de fora da curva?  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

6º problema: Cruzando o rio 
 

Um fazendeiro está levando um lobo, uma cabra e um cesto de 

repolhos ao mercado, quando chega a um rio em que se encontra um pequeno 

bote. Ele só pode levar no bote um dos três itens de cada vez. Não pode deixar o 

lobo com a cabra, nem a cabra com os repolhos, por motivos bastante óbvios. 

Felizmente, o lobo detesta repolhos. Como o fazendeiro poderá transportar os 

três itens para o outro lado do rio? 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É bem verdade que tudo aquilo que é “novo ou recente” causa 

surpresa e, na maioria das vezes, oposição. Com a topologia não é diferente, 

P 

Q 
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porém, fica evidente que essa disciplina contribui em muito no processo de 

aprendizagem de uma ciência essencialmente abstrata como o é a matemática. 

  

Em sala-de-aula, toda e qualquer atitude docente deve estar voltada ao 

ensinar eficaz desta disciplina. Se este não for o intuito da ação, o desempenho e 

desenvolvimento do aluno estão comprometidos. 

 

Através dessa breve pesquisa espera-se que estudantes e professores 

sintam-se incomodados e verdadeiramente motivados a ocasionar mudanças em 

suas práticas; e ver na topologia e seus curiosos desafios uma possibilidade de, 

juntamente com os alunos, vislumbrar desta incrível ciência. 
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