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RESUMO

Este artigo tem como objetivo investigar a importância dos Subanéis de Resto como conteúdo fundamental para o
estudo da Álgebra Abstrata. A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Sergipe entre março e junho de 2018
e o objeto de pesquisa foram os estudantes de licenciatura em Matemática. Também, há um breve histórico sobre os
Anéis, um novo modelo didático de ementa para o módulo Álgebra Abstrata e a demonstração dos Subanéis de resto.
A partir dos questionários e resultados em gráfico sobre os estudantes de álgebra abstrata, identificou-se as
dificuldades sobre a compreensão das propriedades das estruturas algébricas, observou-se que a maioria dos
estudantes têm idade inferior a vinte anos e a confirmação do desconhecimento dos Subanéis de resto. Enfim, o artigo
descreve uma nova didática para a álgebra abstrata através da inclusão dos Subanéis de resto.

PALAVRAS - CHAVE: Álgebra Abstrata. Didática. Subanéis de Resto.

THE INCLUSION OF THE REST SUBRINGS: A NEW DIDATIC APPROACH TO TEACHING OF ABSTRACT
ALGEBRA.

ABSTRACT

This article is as aim to investigate the importance of the rest Subaneis as essential content to the schoolwork in
Abstract Algebra. The research was conducted from Federal University of Sergipe between march and june of 2018
and the research object was the undergraduate students in matemático. There is also a brief history about Rings,a new
didatic model of menu for the module Abstract Algebra and a demonstration of the rest Subrings. Through of
questionnaires and results in grafics about students of abstract álgebra was identified the difficulties about
comprehension of the properties of algebraic estructures,to note that the majority of students are under 21 years of age
and the confirmation of ignorance of the rest Subrings. Anyaway,the article describes a new didatic to the abstract
algebra through inclusion of the rest Subrings.

KEYWORDS: Abstract Algebra. Didatic. Rest Subrings

INTRODUÇÃO

A álgebra abstrata é uma área da matemática que abrange o estudo analítico de estruturas algébricas como os Anéis
e Subanéis, a partir de demonstrações indutivas ou hipotético-dedutivas, utilizando expressões algébricas compostas
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essencialmente por variáveis. Estas estruturas algébricas são compostas por propriedades e definidas por teoremas
que possibilitam a existência de novos Anéis algébricos como o caso dos Subanéis de resto.

O tema selecionado para o presente artigo foi o estudo analítico dos Subanéis de resto, que são estruturas algébricas
derivadas dos Anéis de resto formadas por suas propriedades básicas de adição e multiplicação, mas que restringe a
um grupo de elementos finitos denominados conjuntos-quociente.

A álgebra abstrata ainda é pouco explorada pelos pesquisadores matemáticos e os Subanéis de resto ainda possuem
pouca ênfase nos livros didáticos de Álgebra Abstrata, como podemos observar na descrição de Subanéis. Segundo
Domingues (2006, p.216): “Sejam A um Anel e L um subconjunto não vazio de A. Então L é um subanel de A se, e
somente se, L é fechado para as operações dotadas do Anel A e os Subanéis também são Anéis.”

O que deixa uma lacuna de hipóteses sobre a possibilidade de existência de outros subconjuntos algébricos. Com
isso, qualquer pesquisador pode pensar “Como são construídos os Subanéis de resto a partir de anéis de classes de
resto” Assim, o objetivo central desta pesquisa é compreender como são construídos os Subanéis de resto a partir de
Anéis de anéis de classes de resto.

De forma específica, a obra analisa as características dos Subanéis por tábuas da adição e multiplicação de Anéis de
classes de resto. Além disso, comprova de forma indutiva a formação dos Subanéis de resto finitos provenientes de
Anéis de classes de resto pares comparando-os com os Anéis de classes de resto ímpares.

Por conseguinte, objetivando o aprofundamento e o estudo analítico dos Subanéis de resto, divide-se os capítulos
desta obra em: Breve histórico de Anéis, Algoritmo de Euclides, Relação de Congruência, Os Anéis de classes de
resto finitos e por fim, A Finitude dos Subanéis de resto.

2.REFERENCIAL TEÓRICO:

2.1. BREVE HISTÓRICO DOS ANÉIS:

A álgebra abstrata foi desenvolvida de forma tardia em relação ao desenvolvimento dos conceitos de modo lógico,
sequencial e através das demonstrações dos teoremas matemáticos. Na Inglaterra, a partir da primeira metade do
século XIX, os matemáticos Abel e Galois já desenvolviam abstrações matemáticas e seus discípulos deram
continuidade ao estudo analítico da álgebra simbólica.

O inglês Benjamin Peacock (1791-1858) foi o primeiro matemático a elaborar um trabalho sobre a álgebra
caracterizando-a como uma “ciência demonstrativa” , quando propôs uma diferenciação entre a álgebra aritmética e a
álgebra simbólica.

O que podemos afirmar conforme BOYER (1996, p.400):

“Peacock separava a álgebra “aritmética” da simbólica”. Os elementos da álgebra
aritmética são números, e suas operações da aritmética. Porém a álgebra simbólica é “uma
ciência que olha somente as combinações de sinais e símbolos de acordo com certas leis,
que são totalmente independentes dos valores específicos dos símbolos”.

Por volta de 1833, o irlandês William R. Hamilton apresentou um artigo à Academia Irlandesa, onde introduziu os
pares ordenados de números complexos a+bi. Depois, percebeu que os números complexos poderiam criar um
espaço tridimensional, a partir das triplas ordenadas a+bi+cj .

Ele conseguiu formar um plano com a operação de soma, mas quando aplicou a lei comutativa da multiplicação não
foi possível formá-lo. Assim, após dez anos de pesquisa, ele conseguiu gerar a partir da quadruplas dos números
complexos a+bi+cj+dk .

Onde através de rotação nos deparamos com o produto de vetores unitários ij = +k , pois o sentido é anti-horário e ji= -
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k ,pois o sentido é horário e i²=j²=k²= -1 .

Estes novos números foram chamados de “Os quartenions” e contribuiu ao mostrar que as leis clássicas nem sempre
são úteis na aplicação de certas expressões algébricas.

Assim, o artigo de Hamilton colaborou para a criação dos Anéis, pois segundo DOMINGUES (2003, p.211): “O
trabalho de Hamilton e outros matemáticos colaborou, já no século XIX, para a criação de inúmeras “estruturas
algébricas” novas, entre as quais as de “corpo” e de “anel”. Logo, as publicações de Hamilton ajudaram na formação
dos Anéis e de forma consequente, para o surgimento dos Subanéis de resto.

2.2.A DIDÁTICA NO ENSINO DOS ANÉIS:

De acordo com a Ementa do curso de licenciatura da Universidade Federal de Sergipe(UFSE), o estudo da álgebra
abstrata está dividido da seguinte forma:

Ementa de Estruturas algébricas I:Números Inteiros, Anéis, Anéis Quocientes, Ideais. Polinômios de uma variável e
Grupos.

Segundo Tall (1999, p.5), Os livros de álgebra abstrata estão estruturados de forma didática através dos seguintes
estágios de aprendizagem:

i)Procedimento: é uma sequência específica de passos que conduzem a outros passos como a utilização de um
algoritmo específico para implementar um processo. Por exemplo: A utilização de vários exemplos e exercícios para a
compreensão dos conceitos e propriedades dos Anéis.

ii)Processo: é o estágio da compreensão das propriedades dos Anéis, ou seja, o aluno já consegue interpretar as
características dos Anéis.

iii)Proceito: este último estágio o aluno já consegue fazer as demonstrações de forma simbólica dos teoremas
algébricos.

Como os estudantes de licenciatura em Matemática apresentam dificuldades de aprendizagem no estudo dos Anéis,
vejamos o mapa mental que descreve uma nova abordagem didática de aprendizagem da matemática:

Nova proposta de ementa de estrutura algébrica I:Algoritmo de Euclides, A relação de Congruência,
Conjunto-Quociente, Anéis de resto finitos e os Subanéis de resto.

Em relação a metodologia de ensino da álgebra, propõe-se ao professor para o ensino-aprendizagem a teoria de
Vergnaud (2011, p.88), formada por:

i)Criações de situações-exemplo que tornam o conceito de anéis significativos;

ii)Analisar as propriedades dos casos invariantes das propriedades de forma detalhada para que o aluno interprete o
pensamento algébrico de forma eficiente;

iii)Escolher durante as explicações dos teoremas representações simbólicas que ajudem os alunos a compreender o
desenvolvimento da sequência das demonstrações de forma lógica.

2.3.O TEOREMA DA FINITUDE DOS SUBANÉIS DE RESTO:

Vejamos agora um procedimento metodológico de ensino-aprendizagem da álgebra, a partir do teorema da finitude
dos Subanéis de resto que fundamenta todo o ciclo de conhecimento algébrico dos Anéis.

TEOREMA: Seja (A, + ,) um anel e Zm o anel das classes de resto módulo m considerado como subconjunto não

vazio de A,então J é um subanel de resto finito de A se, e somente se:

i)Admite todas as propriedades dos anéis das classes de resto módulo m;

ii)O subanel J é restrito a um conjunto de classes de resto denotada pela paridade dos possíveis valores de m>1.
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Vejamos a demonstração do teorema considerando o item (i):

De imediato, para qualquer inteiro Image: clip_image002.pngmaior que 1, a partir da demonstração das propriedades dos Anéis obtidas em
DOMINGUES (2018, p.137), nos deparamos que J admite as propriedades de Zm .Pois :

(a+b) = x tal que a,b,x A e (ab) = x tal que a,b,x A

Onde x Z é um conjunto-quociente formado por:

a)A classe de equivalência 0 = r (modm) tal que r Z ;

b) Classes de equivalência ani ,para todo 2n Z ou (2n+1) Z

c)O próprio conjunto-quociente Zm .

Agora, vejamos a demonstração do teorema considerando o item (ii):

Por indução finita, seja J um subanel de resto sobre A, Zm J e m>1 e m=2n , então vem: As classes de equivalência 0

e o próprio Z2 são conjuntos-quociente de J, para qualquer n≥2, valendo tanto para as operações de adição e produto

dos anéis de resto.Para n = (2k)Z e Z2k e i>1 Image: clip_image004.pngtemos os conjuntos-quociente:

{0,(0,a2ki ),(0,a2ki , a2ki+2 ),Z2k }

Para n = (2k+2)Z e i>1 ,temos os conjuntos-quociente:

{0,(0,a2ki , a2ki+2 ,...),Z2k+2}

Por fim, demonstrando para m =(2k+1) , temos um subanel de resto ímpar, denotado pelos conjuntos-quociente:
{0,1,2,3,(k-1)}.O que comprova que os Subanéis de resto Zm são finitos.

Como queríamos demonstrar.

Para compreendermos melhor o teorema, vejamos a determinação dos subanéis de resto de Z3 e Z4, considerando

como situações os casos de subanéis pares e ímpares. Como o anel Z3 possui n = 3(ímpar), então temos os

conjuntos-quociente: {0,1,2}.Onde cada elemento do conjunto chamamos de classe de equivalência, sendo que o
conceito de classe de equivalência descrito em DOMINGUES (2018, p.81).

Já o anel Z4 possui n = 4(par), verificando cada classe de equivalência do subanel, conforme seguinte, temos:

TABELA 1:Multiplicação do Subanel Z4

0 1 2 3
0 0 0 0 0
1 0 1 2 3
2 0 2 0 2
3 0 3 2 1
4 0 4 2 0

Assim, podemos observar os seguintes grupos de Subanéis finitos: Na 1ª linha, temos o subanel 0 ; Na 2ª linha, tem o
subanel Z4 ={0,1,2,3}; Na 3ª linha, temos o subanel {0,2} e na 4ª linha, temos o subanel {0,2,4}.

Logo, temos como subanéis de resto: {0, (0,2),(0,2,4),Z4 }
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3.METODOLOGIA:

O projeto fundamenta-se em uma pesquisa de campo realizada na Universidade Federal de Sergipe (Campus São
Cristóvão), sendo os sujeitos da pesquisa alunos de em licenciatura em Matemática. A pesquisa foi dividida em quatro
etapas:

Etapa1:Identificação e seleção do material bibliográfico relacionado a Álgebra Abstrata ou Estruturas Algébricas como
é denominada pela ementa dos cursos vinculados ao Departamento Acadêmico de Matemática(DAM);

Etapa2:Coleta de dados a respeito da estrutura curricular do curso de licenciatura em Matemática, destacando com
maior relevância a ementa do curso;

Etapa3:Criação do modelo de questionário e aplicação da entrevista à alunos de cursos do DAM;

Etapa4:Análise dos dados estatísticos encontrados a partir dos resultados dos questionários.

Observação1:Na Etapa1, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica referente as estruturas algébricas denominadas de
Anéis e Subanéis, sendo que os livros vêm intitulados de Álgebra Moderna.

Observação2:Na Etapa2, ocorreu a pesquisa no site SIGA A UFS(UFS-SE) sobre a estrutura e história do curso de
Matemática, onde nos deparamos com as seguintes informações importantes:

Segundo o chefe do departamento de Matemática da UFS, o doutor Almir Rogério Silva Santos, o curso de
Matemática da UFS surgiu em 1972, sendo que em 1981 foi criado o curso de bacharelado em Matemática e desde
1996 oferece curso de especialização. No entanto, somente em 2011 foi criado o mestrado acadêmico em
Matemática.

A grade do curso é chamada de Estruturas Algébricas I, no 4° período do curso de licenciatura em Matemática, com
créditos teóricos de 90 horas e os alunos fazem quatro avaliações. A ementa(descrição) é composta pelo
código(MAT0076): Números Inteiros. Anéis. Ideais e Anéis Quocientes. Polinômios em uma Variável. Grupos.

Observação3:Na etapa 3, foi elaborado um questionário online no Google Docs em 20/04/2018 e os estudantes
começaram a respondê-lo a partir de 22/04/2018 às 12h06min.No total, a amostra foi de 10 estudantes responderam
às perguntas. O questionário possuía apenas seis questões relacionadas a identificação dos alunos, idade, módulos
do curso de licenciatura, dificuldades no ensino-aprendizagem da álgebra moderna e pesquisa sobre os Subanéis de
resto, conforme questionário em anexo.

Observação4:Na etapa4, foram elaborados os dados estatísticos a seguir a partir do questionário. Em relação a idade,
foi analisada a faixa etária dos estudantes de licenciatura em Matemática, conforme tabela e gráfico seguintes:

TABELA1: Questionário sobre a idade e porcentagem dos alunos da UFSE.

ALUNO(A) IDADE
ANA PAULA CALAZANS CARDOSO 20 anos
ANDRÉ BOMFIM DA SILVA Inferior a 20 anos
DOMINGAS ELENILDE SOUZA Inferior a 20 anos
FERNANDO FELIPE LIMA BATISTA Inferior a 20 anos
FILIPE 20 anos
JOSÉ EDIVANGEL DE ALMEIDA ARAÚJO Inferior a 20 anos
THIAGO FIEL ROCHA Inferior a 20 anos
THAYNÁ Inferior a 20 anos
MARCELO MENEZES ARAÚJO Idade entre 21 e 30 anos
ORTENILTON DOS SANTOS FILHO Inferior a 20 anos
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Fonte: Dados do pesquisador de 2018.

De acordo com as etapas, a pesquisa tem por objetivo ser descritiva pelo fato de analisar por método estatístico os
dados do questionário dos estudantes sobre as dificuldades no ensino aprendizagem da álgebra abstrata e por
analisar o Teorema dos Subanéis de resto como caso de pares ou ímpares.

A pesquisa é de abordagem quantitativa pelo fato de analisar os dados através da porcentagem de idades, as
dificuldades em álgebra abstrata e o conhecimento dos estudantes sobre o teorema dos Subanéis de resto.

Vejamos a seguir os dados percentuais referente as idades dos estudantes:

TABELA2:Percentual de idade dos estudantes de Matemática.

PERCENTUAL DE IDADE
Idade dos universitários Percentual de idade
Inferior a 20 anos 70%
Entre 21 anos e 30 anos 10%
Idade de 20 anos 20%

FONTE: Dados do pesquisador em 2018.

De acordo com os dados do gráfico 1, podemos concluir que a maioria dos estudantes dos cursos de licenciatura em
Matemática possuem idade inferior a 20(70% do total) anos, dois alunos possuem 20 anos de idade (20% do total),
apenas um aluno tem idade entre 21 e 30 anos de idade (10% do total) e que nenhum estudante possui idade acima
de 40 anos.

Em relação as dificuldades de aprendizagem que os estudantes de Matemática têm em Álgebra Abstrata, foram
observados a compreensão das propriedades, a linguagem algébrica dos livros de Álgebra abstrata e as
demonstrações dos teoremas, conforme a tabela seguinte:

TABELA3:As dificuldades de aprendizagem em Álgebra Abstrata.

PERCENTUAL DE DIFICULDADES
Compreensão das propriedades 40%
Sem dificuldades 50%
Todas as dificuldades 10%

FONTE: Dados do pesquisador em 2018.

Analisando os dados do gráfico 3, podemos concluir que 50% dos estudantes de Matemática não consideram ter
dificuldades em álgebra abstrata,40% possuem apenas dificuldades sobre a compreensão das propriedades e apenas
10% dos estudantes possuem dificuldades em linguagem algébrica, as propriedades e as demonstrações dos
teoremas.

Já sobre o estudo ou pesquisa sobre o teorema dos Subanéis de resto, temos as respostas dos alunos de acordo com
o gráfico a seguir:

TABELA4:Pesquisa sobre Os Subanéis de resto.

PERCENTUAL DE PESQUISA -SUBANÉIS DE RESTO
Desconhece os Subanéis de resto 70%
Estudou de forma geral os Subanéis de resto 20%
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Pesquisou sobre os Subanéis de resto 10%

FONTE: Dados do pesquisador em 2018.

Como podemos observar o gráfico 4, temos que 70% dos estudantes desconhecem o teorema dos Subanéis de
resto,20% estudaram de forma geral os Anéis e apenas 10% já pesquisaram sobre os Subanéis.

Além disso, vejamos a resolução de um exercício sobre os Subanéis de resto elaborada por um aluno da UFSE de
licenciatura em Matemática:

Image: clip_image005.png

FIGURA 1:Resolução de exercício sobre Subanéis de
resto.

6.Mostre que o subanel Z(3) não é subanel de Z(5).

Z(x) = x+1, Z(3) = 4,Z(5) = 6.

FONTE: Dados do pesquisador em 2018.

De acordo com a FIGURA 1, podemos deduzir de forma lógica que o aluno tentou resolver a questão de forma
intuitiva, como se o Subanel fosse uma função e seria necessário determinar o valor numérico para se mostrar que
Z(3) não é subanel de Z(5).

No entanto, embora os Subanéis de resto sejam funções, para resolver o problema é necessário verificar a tábua de
multiplicação dos dois Subanéis de resto e compará-los.

Vejamos a solução correta da multiplicação de Z3 que possui os conjuntos -quociente:

0 1 2
0 0 0 0
1 0 1 2
2 0 2 1

Z3 = { 0,(0,1,2)} ,sendo que o resto da divisão de 4 por 3 que resulta em 1 é a classe de equivalência 1 proveniente de

22 = 4.Já a tábua de multiplicação de Z5 tem como conjuntos-quociente:

0 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 3 4
2 0 2 4 1 3
3 0 3 1 4 2
4 0 4 3 2 1

Z= 0 e o próprio Z5 .Ou seja, é impossível que Z3 seja subanel de Z5 ,pois apenas 0 é subconjunto de Z5 .Assim, a

partir da questão 6 do questionário sobre comprovar que Z3 não é Subanel de Z5,podemos concluir que os estudantes

analisados em amostra desconhecem o teorema dos Subanéis de resto.
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Em relação aos métodos utilizados durante a pesquisa, temos:

i) Método indutivo: Ao demonstrar a finitude dos Subanéis de resto a partir do teorema1, onde é utilizado o método da
indução finita.

ii) Método comparativo: Ao comparar a estrutura dos Subanéis de resto pares e ímpares e também ao comparar as
dificuldades de aprendizagem dos estudantes em álgebra abstrata.

iii)método estatístico: utilizado ao analisar os dados dos questionários de forma percentual.
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