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4 A Música dos Ńumeros Primos
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Sinopse

Nestedocument́ario da BBC, Marcus du Sautoy apresenta a história daqueles que tentaram

desvendar um dos maiores mistérios da Mateḿatica at́e hoje ñao resolvido: o problema do

padr̃ao dos ńumeros primos. Visitando paı́ses comóIndia, Inglaterra, Alemanha, Estados Uni-

dos, Gŕecia e entrevistando importantes matemáticos como Brian Conrey, Barry Mazur, Hugh

Montgomery, Jon Keating, Samuel Patterson, du Sautoy nos mostra o encanto dos números

primos.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

O document́ario pode ser usado para situar os números primos do ponto de vista histórico,

apresentar sua importante aplicação em criptografia para o sistema bancário e mostrar que ainda

existem problemas abertos em Matemática, istoé, problemas cuja resposta não se conhece,

comoé o caso da Hiṕotese de Riemann. O documentário tamb́em pode ser usado para discutir

a quest̃ao da demonstração em Mateḿatica.

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

Qual a import̂ancia dos ńumeros primos

para o mundo financeiro? Você sabia que

há um pr̂emio de 1 milh̃ao de d́olares para

quem resolver um problema que envolve

números primos?
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O professor Marcus duSautoy nos leva a

uma viagem na história destes ńumeros

que conhecemos na Escola Básica e mostra

que o futuro ainda reserva grandes surpre-

sas sobre os primos.

“Passaŕa mais de um milh̃ao de anos, no ḿınimo, antes que entendamos os primos.”

Paul Erd̈os (1913-1996)

Orientações metodoĺogicas gerais

• Você, professor, ñao precisa aplicar todas as questões aqui sugeridas. Dependendo do tempo

dispońıvel e da turma, escolhas ou modificações devem ser feitas. Sinta-se livre para fazê-las!

• Parecéobvio, mas vale o conselho:sempreassista ao v́ıdeo antes de trabalhar com ele em

sala de aula.

• Antes de os alunos assistirem ao vı́deo, sugerimos que eles leiam as questões que serão traba-

lhadas.

• Nossa experiência mostra que os alunos ficam sempre mais motivados quando as atividades

desenvolvidas fazem parte do sistema de avaliação.

• Dependendo do tempo disponı́vel em sala de aula, apenas partes do vı́deo podem ser usadas.

Neste caso, contudo, recomendamos fortemente que os alunos assistam ao vı́deo inteiro antes

(em casa ou no contraturno, por exemplo), pois acreditamos queé muito importante que eles

tenham uma percepção global da obra antes que qualquer atividade, discussão ou ańalise se-

jam feitas em sala. Outra possibilidade, se o tempo for realmente curto,é deixar que os alunos

assistam ao filme e trabalhem com as perguntas em casa para que, depois, em uma parte da

aula, discuss̃oes, ańalises e sistematizações sejam feitas.

Sugest̃oesde quest̃oes gerais

1. Na sua opinĩao, o v́ıdeo quer transmitir alguma mensagem? Qual?

2. Voĉe aprendeu algo novo com o vı́deo? O qûe?

3. Segundo o documentário, por que os ńumeros primos s̃ao t̃ao importantes?

4. Ainda ñao conhecemos todos os números primos mas, ainda assim, sabemos que eles são em

quantidade infinita. Como?
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5. Como o apresentador Marcus du Sautoy descreve o trabalho de um matemático?

6. Este documentário trata de parte da biografia de alguns matemáticos envolvidos com a história

dos ńumeros primos. Qual dos matemáticos ali apresentados mais chamou sua atenção e por

quê?

7. No que consiste a Hipótese de Riemann?

8. “Prova, para um mateḿatico, é tudo!”, afirma du Sautoy em um certo momento no docu-

ment́ario. Por que os mateḿaticos mostram-se tão obcecados por provas? Por queé impor-

tante justificar os resultados?

9. Voĉe concorda com o tı́tulo “A M úsica dos Ńumeros Primos” dado para o documentário?

Justifique sua resposta!

10. Do que voĉe mais gostou no documentário?

11. Se voĉe fosse o diretor deste documentário, voĉe faria algo diferente? O quê?

Sugest̃oesde quest̃oes espećıficas

1. Em um ceńario com crianças brincando noplaygroundcom blocos gigantes semelhantes ao

LEGO, o professor Marcus du Sautoy (1965-) afirma que os números primos s̃ao como blocos

que formam a Mateḿatica (3:00-3:38). Neste trecho, as crianças dão uma definiç̃ao para

os ńumeros primos. Escreva-a e diga se, de acordo com esta definição, o ńumero 1é primo

ou ñao.

2. O document́ario coloca que os matemáticos s̃ao grandes f̃as dos ńumeros primos e alguns

deles, no v́ıdeo, dizem quais são os seus ńumeros primos favoritos (3:55-4:15). Qualé o seu

número primo favorito? Por quê? Quaĺe oúnico ńumero primo par?

3. Segundo du Sautoy, há esṕecies de cigarras que se utilizam de números primos para sua

sobreviv̂encia e evoluç̃ao (4:27-5:37). Como, por exemplo, um ciclo de vida de 17 anos pode

ajudar uma cigarra a sobreviver? Explique!

4. De acordo com o documentário, os primeiros a entenderem a importância dos ńumeros pri-

mos foram os gregos antigos. O documentário afirma ainda que Euclides mostrou que nãoé

posśıvel criar uma lista com todos os números primos (6:43-8:10). Como Euclides mostrou

a infinitude dos ńumeros primos?

5. Carl Friedrich Gauss (1777-1855) começou a contar quantos números primos haviam até 10,

at́e 100, at́e 1000 e assim por diante (15:00-15:39). Com essa contagem, Gauss percebeu

uma regularidade sobre probabilidade de encontrarmos números primos. Que regularidade

foi essa? A partir de qual potência de 10 tal regularidade começa a ser observada? Usando

o método apresentado por Gauss, determine a probabilidade de encontrarmos um número

primo contando até 107.
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6. Quando Srinivasa Ramanujan (1887-1920) estava internado, Hardy o visitou e conversaram

a respeito do ńumero do t́axi ser 1729 e que este número era o menor número natural que

poderia ser escrito como a soma de dois cubos de duas maneiras diferentes (41:21-41:45).

Este ńumeroé primo? Em caso negativo, como ele poderia ser fatorado? Procure determinar

as duas formas de obtermos o número 1729 como a soma de dois cubos. Sugestão: o site

<https://www.wolframalpha.com/> oferece uma poderosa ferramenta educacional que pode

ajud́a-lo encontrar tal soma. Basta digitar x∧3+y∧3=1729no campo de entrada.

7. Atualmente, a busca de novos números primos pelo homem se dá com o aux́ılio de compu-

tadores. O documentário mostra tal realidade quando apresenta parcialmente um primo com

cerca de 7,8 milh̃oes de d́ıgitos como o maior ńumero primo conhecido até ent̃ao (47:42-

48:08). Pesquise quantos dı́gitos tem o maior primo conhecido atualmente. Quando ele foi

descoberto?

Observações para o professor

• A palavraprimo, segundo Schwartzman (1994), tem origem no Latim,primus, que significa

o primeiro ou o mais antigo. Da raiz Indo-Européia, primo tem v́arios sentidos, inclusive de

“algo excelente”, “de primeira classe”. Euclides usava o termoπρω̃τoς
,

αριθ μ óς (prótos

arithmós) o qual, num sentido literal, quer dizer umprimeiro ńumero, conforme Lo Bello

(2013).

• Um método antigo para a determinação de ńumeros primośe o chamado Crivo de Eratóstenes.

Este ḿetodo, criado por Eratóstenes tr̂es śeculos antes de Cristo, funciona assim: digamos

que queiramos descobrir quais números em uma lista de 1 a 100 são primos. A ideiáe usar

números primos, um por vez, como crivos para se descartar os números que ñao s̃ao primos.

Iniciando-se com o primo 2, eliminam-se na tabela todos os seus múltiplos com exceç̃ao dele

mesmo: 4, 6, 8, . . . , 100. Repete-se o processo com o primo 3, istoé, eliminam-se todos

os seus ḿultiplos, com exceç̃ao do pŕoprio 3: 6, 9, 12, . . . , 99. Prosseguindo com o método,

como todos os ńumeros eliminados são diviśıveis por 2, 3, 5, . . . , restará no final apenas os

números primos.
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Umavers̃ao interativa do Crivo de Eratóstenes feita com o GeoGebra está dispońıvel no se-

guinte endereço:<https://www.geogebra.org/m/QjhyM2kH>.

• Existe uma maneira simples e didática de se visualizar se um determinado númeroé primo

ou ñao. Considere, por exemplo, o número 12. Podemos arranjar 12 bolinhas dispostas em

3 linhas, com cada linha com 4 bolinhas. Assim, 12= 3×4 e, portanto, 12 ñaoé um ńumero

primo, pois elée diviśıvel por 3. Tamb́em podemos escrever 12= 4×3, 12= 2×6, 12= 6×2

e, naturalmente, 12= 12×1 e 12= 1×12.

Considereagora o ńumero 7. Asúnicas maneiras de se dispor 7 bolinhas em um arranjo

retangulaŕe com umúnica linha com 7 bolinhas (7= 1× 7) ou 7 linhas com uma bolinha

cada (7= 7×1).

Portanto,um número inteirop > 1 é primo se, e somente se, aúnica maneira de se dispor

p bolinhas em um arranjo retangularé apenas com umáunica linha comp bolinhas oup
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linhascom uma bolinha cada. Você pode usar esta construção interativa do GeoGebra para

ilustrar este prinćıpio para seus alunos:<https://goo.gl/H3RUHD> (clique nos bot̃oes com

os fatores primos para visualizar diferentes arranjos retangulares).

Construc¸ão no GeoGebra:<https://goo.gl/H3RUHD>

• A definição do documentário “Um número primóe um ńumero que śo diviśıvel por si mesmo

e por 1” pode favorecer̀a d́uvida sobre se o 1́e ou ñao primo. Afinal, 1é primo ou ñao?

O consenso atualé considerar 1 como não sendo um ńumero primo mas, segundo Caldwell

e Xiong (2012), antes do século XX, houve contextos em que os matemáticos consideraram

o 1 como o menor primo. Por exemplo, Godfrey Harold Hardy (1877-1947), em diversos

textos seus, como em “A Course of Pure Mathematics”, considera o número 1 como primo

(Caldwell e Xiong, 2012). Considerar que 1 nãoé primo permite que proposições sejam mais

facilmente enunciadas. Considere, por exemplo, a Proposição 30 de “Os Elementos” que trata

da unicidade da decomposição de um ńumero natural em fatores primos. Se considerarmos 1

como primo, essa unicidade se perde:

21= 3×7, 21= 1×3×7, 21= 1×1×3×7.

Cabe lembrar que, na Grécia Antiga, 1 ñao era nem mesmo considerado um número mas,

sim, um gerador de ńumeros. Historicamente, ele começa a ser considerado um número por

volta de 1500, tendo sua primeira definição formal como ńumero em 1679 quando Joseph

Moxon (1627-169) publica o primeiro dicionário de Mateḿatica em Ingl̂es. Para saber mais

sobre a hist́oria do menor ńumero primo, recomendamos Caldwell e Xiong (2012) e Caldwell,

Reddick e Xiong (2012).

• Existe uma f́ormula para se gerar primos? O matemático franĉes Adrien-Marie Legendre

(1752-1833) mostrou que não existe funç̃ao alǵebrica racional (istóe, uma funç̃ao definida

pela divis̃ao de duas funç̃oes polinomiais) que sempre forneça números primos. Em 1752,

o mateḿatico alem̃ao Christian Goldbach (1690-1764) mostrou que nenhum polinômio ñao

constante com coeficientes inteiros pode gerar só números primos (Weisstein, 2018). Exis-

tem, contudo, polin̂omios p(n) com coeficientes inteiros que geram números primos para
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n = 1,. . . ,m (com m∈ N um número escolhido previamente). O exemplo clássico vem do

mateḿatico alem̃ao Leonhard Paul Euler (1707-1783),

p(n) = n2 +n+41,

quepossui a seguinte caracterı́stica: p(n) é primo paran = 1, . . . ,39 masp(40) = 1681=

41×41 ñaoé um ńumero primo. Este polin̂omio é tamb́em umótimo exemplo para mostrar

aos alunos que verificar uma propriedade para alguns valores pode não ser suficiente para

mostrar que a propriedadeé válida sempre: um aluno desavisado pode verificar quep(n)

é primo paran = 1,2,3,4,5 e concluir erroneamente quep(n) é primo para todo naturaln.

Outras express̃oes que geram primos paran = 1, . . . ,m podem ser encontradas em Weinstein

(2018). Em 1976, James P. Jones, Daihachiro Sato, Hideo Wada e Douglas Wiens encontram

um polin̂omio de grau 25 em 26 variáveis cujos valores inteiros positivos são exatamente

os ńumeros primos, quando se considera as variáveis independentes restritas aos inteiros não

negativos:

P(a,b, . . . ,z) = (k+2)
(
1− (wz+h+ j −q)2

− [(gk+2g+k+1)(h+ j)+h−z]2

− [2n+ p+q+z−e]2

−
[
16(k+1)3(k+2)(n+1)2 +1− f 2]2

−
[
e3(e+2)(a+1)2 +1−o2]2

−
[
(a2−1)y2 +1−x2]2

−
[
16r2y4(a2−1

)
+1−u2]2

−
[((

a+u2(u2−a
))2

−1
)

(n+4dy)2 +1− (x+cu)2
]2

− [n+ l +v−y]2−
[(

a2−1
)

l2 +1−m2]2

− [ai+k+1− l − i]2

−
[
p+ l(a−n−1)+b

(
2an+2a−n2−2n−2

)
−m

]2

−
[
q+y(a− p−1)+s

(
2ap+2a− p2−2p−2

)
−x
]2

−
[
z+ pl(a− p)+ t

(
2ap− p2−1

)
− pm

]2)
.

Nãoobstante, segundo Moreira e Saldanha (2008):

Ainda não se conhece nenhuma fórmula simples para gerar primos arbitra-
riamente grandes. [. . . ] Existem fórmulas que geram números primos, mas
que s̃ao t̃ao complicadas que não ajudam muito nem a gerar números primos
explicitamente nem a responder perguntas teóricas sobre a distribuição dos
primos.
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Moreirae Saldanha (2008)

Observe que o polin̂omio de Jones, Sato, Wada e Wiens se enquadra neste caso: afinal, como

saber quais s̃ao os valores das 26 variáveis que tornam positivos os valores do polinômio

descoberto?

• O document́ario trata da curiosa escolha da natureza pelo ciclo de vida de algumas espécies

de cigarras, como por exemplo as do gêneroMagicicada, que passam quase toda a extensão

de suas longas vidas no subsolo, alimentando-se de fluidos de xilema das raı́zes daśarvores

florestais caducif́olias no leste dos Estados Unidos. Na primavera de seu 13o ou 17o ano,

ninfas de cigarras maduras emergem na primavera em qualquer localidade, em sincronia e

em ńumeros tremendos. Após a fase de desenvolvimento prolongada, os adultos ficam ativos

por apenas 4 a 6 semanas. Os machos agregam-se em centros de coro e atraem parceiros.

Fêmeas acasaladas põem ovos nas hastes de plantas lenhosas. Dois meses após o surgimento

original, o ciclo de vida está completo e as cigarras adultas desaparecem por mais 13 ou 17

anos. A curiosa escolha pode ter representado a sobrevivência da esṕecie j́a que seu predador

(um fungo) tamb́em aparece de tempos em tempos. Assim sendo, com um ciclo de vida

primo, a cigarra evita o predador por mais tempo. Há ainda um segundo motivo que pode

justificar o ciclo de vida da Magicicada: segundo du Sautoy (2007), existem outras espécies

de magicicadas que emergem a cada 13 anos. Deste modo, du Sautoy supõe que os ciclos de

13 e 17 anos servem para evitar a competição. Podemos observar que ambas têm um ciclo de

vida que diminui a possibilidade de ambas as espécies estarem simultaneamente fora da terra,

o que śo ocorre a cada 221 anos (221 = 17 x 13). Entretanto, se elas tivessem um ciclo de vida

de, por exemplo, 16 e 12 anos elas disputariam espaço a cada M.M.C.(16, 12) = 48 anos.

Figura:Magicicada sp.
Fonte: Wikimedia Commons.

• Para a sala de aula, sugerimos alguns aplicativos que podem ser usados para explorar os números

primos.
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(a) O aplicativo Primitives (<https://goo.gl/XQWFLT>) permite visualizar interativamente

números primos e decomposições de ńumeros compostos em fatores primos. O software

inicia automaticamente com o número 1. Na barra inferior, os botões circulares “+” e

“-” podem ser usados para aumentar ou diminuir em 1 o número analisado. Se preferir,

você pode clicar no ńumero exibido entre os botões “+” e “-” e, então, digitar direta-

mente um outro ńumero. A barra vertical̀a direita mostraŕa a decomposiç̃ao em fatores

primos do ńumero sendo analisado. Quando o número for composto, os agrupamentos

da decomposiç̃ao podem ser alterados: basta arrastar um fator primo para baixo ou para

cima. Nos casos dos números primos, haverá apenas uḿunico agrupamento.

Para rodar o software Primitives, será necesśario ter oplugin Adobe Flash instalado e

habilitado em seu navegador desktop. Existe, contudo, uma versão HTML5 em de-

senvolvimento que roda inclusive em navegadores desmartphonese tablets: <https:

//goo.gl/wkKtqe>.

(b) O jogo “Is this prime?” (<https://goo.gl/ENYzdd>) testa a rapidez do jogador em res-

ponder se um determinado númeroé ou ñao primo. O modo padrão do jogo apresenta

aleatoriamente ńumeros entre 1 e 100 ao longo de 1 minuto. A cada número exibido,

o jogador deve classificá-lo e clicar em “Yes” (Sim em Inglês) se o ńumero for primo e

em “No” (Não em Ingl̂es) caso contrário. Ao marcar uma resposta errada, o jogoé in-

terrompido e aparece a pontuação (ńumero de respostas corretas) do jogador. Neste jogo,
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o número 1 ñaoé considerado primo.

É posśıvel configurar o intervalo em que os números ser̃ao sorteados, o tempo do jogo e

o ńıvel de dificuldade. Para isto, basta clicar na letra “S” no canto superior esquerdo da

tela e preencher os dados na janela que se abrirá. Este recursóe especialmentéutil para

adequar o uso jogo para uma determinada série escolar.

O professor que deseje explorar as estatı́sticas de todas as partidas recentemente jogadas

pode acesśa-las no link<https://goo.gl/CHtn7f>.

(c) Outra opç̃ao de jogo (dispońıvel para navegadores de Internet, inclusive os de celular),

muito atual,́e o “Number Ninja Factor” (<https://goo.gl/pnTd7E>). Nele, ńumeros com-

postos devem ser fatiados pelo cursor do mouse, istoé, conforme os ńumeros ṽao surgindo

na tela, o jogador deve fatiar com o cursor apenas os números compostos para pontuar.
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Quandoos ńumeros compostos são fatiados, uma decomposição aparecerá na tela. Por

exemplo, o ńumero 81 quando fatiado será substitúıdo por 3 e 27, de modo que o 27 que

é composto poderá ser fatiado novamente e ser substituı́do por 3 e 9. Da mesma forma, o

9 podeŕa ser fatiado novamente e tornar-se 3 e 3, até que j́a ñao restaŕa ńumero composto

a ser fatiado novamente na decomposição do 81. O jogo termina ao fim de 60 segundos

ou se o jogador tentar fatiar três vezes um ńumero primo.

• Comosaber se um determinado númeron é primo ou ñao e, no caso den não ser primo, como

obter uma decomposição em fatores primos? O estudo destas questõesé central em Aritḿetica

e tem aplicaç̃oes importantes em Criptografia. Existem vários algoritmos propostos para testar

a primalidade de um ńumero natural, incluindo testes probabilı́sticos. Os testes probabilı́sticos

têm a seguinte caracterı́stica: se um ńumeron não passar no teste, entãon com certeza será

um número composto (ou seja, não seŕa um ńumero primo); se o ńumero passar no teste,

ent̃ao existe uma certa probabilidade dele ser primo. Para o leitor interessado em testes de

primalidade e algoritmos de fatoração, indicamos as referências Bressoud (1989), Rempe-

Gillen e Waldecker (2014) e Wagstaff, Jr. (2013). Estaúltima refer̂encia tem um capı́tulo

interessante sobre dispositivos mecânicos inventados para se fatorar números naturais, como

a de Carissan apresentada na figura a seguir.

Figura:máquina de fatorar de Carissan.
Fonte: Hugh C. Williams.

• O document́ario afirma que existem relações entre a funç̃ao zeta de Riemann e os números
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primos, mas ñao d́a detalhes (a função zeta de Riemann neḿe mesma definida no docu-

ment́ario). Seguem, portanto, algumas informações adicionais que podem esclarecer o que

é afirmado do v́ıdeo. A funç̃ao zeta de Riemanńe a funç̃ao complexa definida como uma

extens̃ao da funç̃ao dada por:

ζ (s)=
∞

∑
n=1

1
ns =

1
1s +

1
2s + ∙ ∙ ∙+

1
ns + ∙ ∙ ∙ ,coms∈ C e Re(z)> 1.

A “paisagem tridimensional” exibida várias vezes no documentário nada maiśe do que o gŕa-

fico do ḿodulo da funç̃ao zeta de Riemann.

Figura:gráficos do ḿodulo da funç̃ao zeta de Riemann.
Fonte: Mathematica<https://goo.gl/N1TEJF>.

A conex̃ao entre a funç̃ao zeta de Riemann e os números primos foi descoberta por Euler, que

provou que

ζ (s)=
∞

∑
n=1

1
ns = ∏

p primo

1
1− p−s =

1
1−2−s ∙

1
1−3−s ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

1
1− p−s ∙ ∙ ∙ ∙ .

Riemann conjecturou que os zeross de sua funç̃ao zeta s̃ao os ńumeros inteiros negativos

pares ou s̃ao tais que Re(s) =1/2. Essa afirmaç̃aoé hoje conhecida como a “Hipótese de Ri-

emann”. Dada a sua importância, o Instituto Clay de Mateḿatica (<https://goo.gl/ZFS2o7>)

inclui a demonstraç̃ao (ou refutaç̃ao) da Hiṕotese de Riemann como um dos Problemas do

Mil ênio (<https://goo.gl/V9rLQg>) e quem resolver este problema ganhará 1 milh̃ao de

dólares! Para o leitor interessado em se aprofundar nas conexões entre a funç̃ao zeta de
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Riemanne os ńumeros primos, recomendamos o artigo de Voloch (1987).

LeonardRiemann Leonhard Euler
(1826-1866) (1707-1783)

Figura: dois personagens na história dos ńumeros primos.
Fonte: Wikimedia Commons.

• Existemduas vers̃oes deste documentário sobre a Ḿusica dos Ńumeros Primos. Uma, mais

longa, com dublagem em Português pela TV Escola. Outra, mais curta, em Inglês e com le-

gendas em Português. A vers̃ao dublada apresenta vários problemas de tradução: (a)em certa

parte, diz-se que 2́e “tanto um ńumero par como um ńumeroı́mpar”; (b) em outro momento,

diz-se que a infinitude dos números primos foi estabelecida por Euclides em “300 d.C.”;

(c)̃ em v́arios momentos, usa-se “números priḿarios”, um termo correto, mas pouco comum

para fazer referências aos ńumeros primos. Por estes motivos, optamos por usar a versão mais

curta do documentário neste roteiro.

• O document́ario trata da infinitude dos números primos e explica a demonstração de Euclides

(06:45-08:10). Entretanto, outros matemáticos aṕos Euclides apresentaram ideias diferentes

para realizar esta demonstração, usando topologia, argumentos de contagem, aritmética, a ir-

racionalidade deπ e sistemas din̂amicos. Para saber mais, sugerimos a referência Granville

(2017).

• Um algoritmo muito utilizado para encriptar mensagens (incluindo transações banćarias e de

cart̃oes de cŕedito) é o RSA, cujo prinćıpio de funcionamento está baseado na dificuldade de

se decompor em fatores primos números muito grandes. A sigla representa as iniciais dos

sobrenomes dos cientistas que o criaram:Ron Rivest (1947-), AdiShamir (1952-) e Leonard

Adleman (1945-). Para o leitor interessado nos detalhes matemáticos e o papel dos números

primos no algoritmo, recomendamos o livro Coutinho (2010) da OBMEP.

• Stewart (2017) relata que Riemann usou a Teoria das Séries de Fourier para a obtenção de sua

fórmula de contagem exata de números primos. As Śeries de Fourier s̃ao tradicionalmente

usadas no estudo de sinais e, em particular, no estudo de sons e música. Provavelmentée esta
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conexão, segundo Stewart (2017), que levou du Sautoy a associar os números primos com

música em seu livro A Ḿusica dos Ńumeros Primos (2007). Nesta obra, outras analogias

entre Ńumeros e Ḿusica s̃ao apresentadas.

(a) Segundo du Sautoy, Pitágoras foi pioneiro ao perceber que, em um vaso comágua, ao

se bater com um martelo, uma nota soava, mas se metade daágua fosse retirada, a nota

produzida era uma oitava acima da primeira. Continuando a retirar 1/3,1/4, . . . ele perce-

beu que as notas “soavam em harmonia com a primeira”. Qualquer outra quantidade que

fosse retirada era dissonante em relaçãoà primeira. Foi a partir daı́, tamb́em, que alguns

mateḿaticos começaram a se interessar pelas somas infinitas.

(b) du Sautoy tamb́em especula que a habilidade musical de Marin Mersenne (1588-1648) foi

importante em seus estudos matemáticos. Mersenne observara que para oitavar uma nota

à cima, a freqûencia da nota duplicava, usando assim potências de 2. Talvez isso possa tê-

lo ajudado a considerar números primos da forma 2n−1, os assim denominadosNúmeros

Primos de Mersenne. Nasúltimas duas d́ecadas, os maiores números primos conhecidos

foram justamente primos de Mersenne. Até janeiro de 2018, o maior número primo

conhecidóe 277 232 917−1, o chamadoM77232917, com mais de 23 249 425 dı́gitos. Ele foi

descoberto em dezembro de 2017 por Jonathan Peace, um dos milhares de voluntários da

GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search), uma organização fundada em 1996 com

a finalidade de descobrir, em escala mundial, os maiores números primos da atualidade.

A organizaç̃ao conta atualmente com milhares de voluntários que j́a baixaram o aplicativo

(<http://www.mersenne.org/download/>) e contribuem com a busca pelo próximo maior

número primo conhecido. Saiba mais em:<https://goo.gl/3tn8vv>.

• Os ńumeros primos aparecem em várias refer̂encias em Arte e Literatura. Aqui estão algumas

delas.

(a) o romanceContatode Carl Sagan onde cientistas apenas podem identificar vida inteli-

gente fora da terra ao receberem pulsos que formam uma sequência de ńumeros primos,

já que acreditavam não existir qualquer fen̂omeno natural que fosse capaz de gerar essa

seqûencia t̃ao especial de ńumeros;

(b) o filme Cuboonde um grupo de pessoas encontra-se preso em uma estrutura cúbica e

a única chance de saı́rem com vida das armadilhas ali colocadasé usando conhecimentos

sobre os ńumeros primos.

(c) o compositor e professor Olivier Messiaen (1908-1992) também se inspirava nos números

primos ao estruturar suas partituras para piano em semicolcheias “organizadas em núme-

ros primos sucessivos, como por exemplo, 41, 43, 47 e 53” como afirma Aline Alves
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no artigo “Sobre tempo e din̂amica na interpretação de Neumes Rythmiques de Olivier

Messiaen”, dispońıvel em<https://goo.gl/XiZf3g>.

• Diversos mateḿaticos famosos são citados no documentário. Entre eles, está Srinivasa Ra-

manujan (1887-1920), o matemático indiano. Recentemente, Hollywood produziu um filme

baseado na biografia de Ramanujan: ‘O Homem Que Viu O infinito”.

O Homem Que Viu o Infinito Srinivasa Ramanujan
(2015) (1887-1920)

Figura: filme inspirado na vida de Ramanujan e foto real.
Fonte: IMDb e Wikimedia Commons.

• Umacuriosidade sobre o número 666 relacionada com números primos: para muitos, 666é

considerado o ńumero da besta. Mateḿaticos que estudaram os números primos perceberam

que este ńumero pode ser gerado pela soma dos quadrados dos sete primeiros primos, istoé,

666= 22 +32 +52 +72 +112 +132 +172.

• O document́ario faz refer̂encia a diferentes formas que um matemático ataca um problema

falando de ḿetodos ĺogicos de demonstração. Em seu livro, du Sautoy (2007) faz um resgate

histórico e ĺudico desses ḿetodos de prova, como quando relata a prova computadorizada da

prova das quatro cores no mapa, que foi proposta por Kenneth Appel (1932-2013) e Wolfgang

Haken (1928-) e a discussão sobre o que “abarcava o verdadeiro espı́rito de uma ‘prova”’.
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vido na Mateḿatica. Editora Zahar, 2007.

• GIMPS Project Discovers.Largest Known Prime Number.Dispońıvel em: <http://www.
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