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Resumo

A Teoria de Galois, o estudo da estrutura e da simetria de uma extensão
de corpos polinomiais ou associados, é uma ferramenta padrão para mostrar
a insolubilidade de uma equação de quinto grau por radicais. Por outro lado,
o Problema Inverso de Galois, i.e. o problema de encontrar uma extensão
finita do corpo dos racionais Q cujo grupo de Galois seja G, onde G é um
grupo finito dado, é ainda um problema em aberto. Nesse texto damos uma
introdução bastante resumida do Problema Inverso de Galois.
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Introdução

O objetivo desse texto é apresentar o chamado Problema Inverso de Ga-
lois : dado um grupo finito G, encontrar uma extenção finita de Galois do
corpo dos racionais Q cujo grupo de Galois seja G. Os grupos de Galois
foram explorados pela primeira vez pelo matemático francês Evariste Galois
no ińıcio do século XIX para determinar condições de quando um polinômio é
solúvel por radicais. A Teoria de Galois é, informalmente, o estudo do grupo
formado das permutações de um corpo que são caracterizados por seus efeitos
nas ráızes de um polnômio sobre esse corpo.

O Problema Inverso de Galois é: dado um grupo finito G, procurar uma
extensão de Galois L de Q cujo grupo de Galois sobre Q é igual a G, ou seja,
Gal(L/Q) = G. A questão de se uma tal extensão existe para algum grupo
finito dado é atribúıda a Emmy Noether e David Hilbert. Embora a questão
tenha uma resposta afirmativa para muitos tipos diferentes de grupos, esse
é ainda um problema em aberto. Formas mais fracas da questão levam a
respostas completas.

Na primeira parte, damos uma breve introdução à Teoria de Galois. Na
segunda parte, expomos o Problema Inverso de Galois e damos uma série de
resultados parciais. Também expomos o Teorema de Kronecker-Weber, sem,
no entanto, demonstrá-lo, mas damos uma demonstração de um resultado
inverso a esse teorema.
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1. Conceitos Básicos

Vamos introduzir nessa parte alguns conceitos básicos da Teoria de Galois:
dados corpos K e F com F ⊂ K o grupo dos automorfismos de K que fixa
todo elemento de F é denotado por Aut(K/F ) e a dimensão de K como
espaço vetorial sobre F é denotada por [K : F ]. Dizemos que K é Galois
sobre F e K/F é uma extensão de Galois se |Aut(K/F )| = [K : F ], ou
equivalentemente, quando K é normal, uma extensão separável de F . Se
K/F é Galois, Aut(K/F ) é chamado o grupo de Galois de K/F , escrito
Gal(K/F ). Além disso, se f(x) é um polinômio separável sobre F , então
o grupo de Galois de f(x) sobre F é o grupo de Galois de um corpo de
decomposição (splitting field) de f(x) sobre F .

Definição 1.1. Dado um corpo K contendo um subcorpo F , dizemos
que K é uma extensão de corpo ou extensão de F , e denotamos K/F ou
F ⊂ K.

Definição 1.2. Seja L/F uma extensão de corpos. O grupo de Galois
de L/F é o grupo Gal(L/F ) = {σ : L −→ L | σ ∈ Aut(L) e σ deixa fixo
todos os elementos de F}, onde Aut(L) é o grupo dos automorfismos de L.

Definição 1.3. Seja L/F uma extensão de corpos. Para todos os sub-
grupos G ∈ Gal(L/F ), definimos o seu corpo fixo, denotado F (G), por
F (G) = {x ∈ L | σ(x) = x,∀σ ∈ G}.

Definição 1.4. O grau de uma extensão K/F é a dimensão de K como
espaço vetorial sobre F , e a denotamos por [K : F ], ou seja, [K : F ] =
dimFK. Se [K : F ] <∞, dizemos que a extensão é finita.

Definição 1.5. (Splitting field) Seja K/F uma extensão e seja f(x) ∈
F [X] um polinômio de grau gr(f) > n. Se f(x) pode ser escrito como um
produto de fatores lineares sobre K, i.e., f(x) = c

∏n(x−αi), αi ∈ K, c ∈ F ,
e em nenhum outro subcorpo de K que contenha F , então K é dito ser o
Corpo de Decomposição ou o Splitting Field de f(x).

Denotamos também K por K = F (α1, ..., αn) como o splitting field do
polinômio f acima, onde F (α1, ..., αn) é o menor corpo que contém F e os
elemetos α1, ..., αn.
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Ou seja, o corpo de decomposição de um polinômio sobre um corpo F é a
extensão mı́nima de F tal que o polinômio pode ser completamente fatorado.

O teorema a segiur garante que o Splitting field de um polinômio dado
sempre existe.

Teorema 1.6. Dado um corpo F e um polinômio f(x) ∈ F [X], então
existe um corpo K contendo F tal que K é o splitting field de F . Além disso,
se K e F são ambos splitting fields de f(x) então K ∼= F .

Exemplo 1.7. Seja ζn = e
2πi
n a n-ésima ráız da unidade. Considere o

polinômio xn − 1 ∈ Q[X]. Então o Splitting field de xn − 1 é Q(ζn).

Definição 1.8. Seja K/F uma extensão finita. Seja Gal(K/F ) o grupo
de Galois deK/F . Em geral temos que |Gal(K/F )| ≤ [K : F ]. Se |Gal(K/F )| =
[K : F ], então a extensão K/F é chamada extensão de Galois.

Definição 1.9. O n-ésimo polinômio ciclotômico Φn(x) é definido por
Φn(x) =

∏
(x− ζjn); 1 ≤ j < n e mdc(j, n) = 1.

Definição 1.10. Seja ζn a n-ésima ráız da unidade. Então o n-ésimo
Corpo Ciclotômico é o corpo Q(ζn).

Definição 1.11. Seja ζn a n-ésima raiz da unidade. Então a extensão
Q(ζn)/Q é dita ser uma extensão ciclotômica.

Teorema 1.12. O polinômio ciclotômico Φn(x) é irredut́ıvel sobre Q
para todo n ≥ 1.

Corolário 1.13. O grau de Q(ζn) sobre Q é [Q(ζn) : Q] = φ(n), onde φ
é a função de Euler.

Demonstração: Pelo teorema acima Φn(x) é o polinômio mı́nimo de ζn
sobre Q. Assim [Q(ζn) : Q] = gr(Φn(x)) = φ(n). �

Exemplo 1.14. O corpo ciclotômico Q(ζ8) tem grau 4 sobre Q, pois o
polinômio mı́nimo de ζn sobre Q é Φ8(x) = x4 − 1. Em particular Q(ζ8) =
Q(i,
√

2).

Observe também que: se (Z/nZ)× = {[i] ∈ Z/nZ | [i][j] = [1], [j] ∈
Z/nZ} ⇒ |(Z/nZ)×| = φ(n). Assim como o grau da extensão ciclotômica
Q(ζn)/Q é finito e igual a φ(n), temos que (Z/nZ)× ∼= Gal(Q(ζn)/Q).
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Corolário 1.15. Se m e n são relativamente primos, entâo Φm(x) é
irredut́ıvel sobre Q(ζn).

Definição 1.16. Seja f(x) um polinômio irredut́ıvel em F [X] com ráızes
em um splitting field K. Dizemos que f é separável sobre F se todas suas
ráızes são distintas. Se f tem ráızes múltiplas então f é dito ser inseparável.

Definição 1.17. Seja K/F uma extensão. Então K/F é dita ser uma
extensão separável se o polinômio mı́nimo de todo elemento em K sobre F
é separável.

Teorema 1.18. Toda extensão finita de um corpo finito ou de Q é uma
extensão separável.

Teorema 1.19. Seja K/F uma extensão finita. Então K é o splitting
filed de um polinômio separável sobre F se, e somente se, K/F é uma ex-
tensão de Galois.

Definição 1.20. Uma extensão K/F é dita extensão normal se K é o
splitting field de um ou mais polinômios de F [X].

De fato, K pode ser o splitting field de uma infinidade de polinômios
sobre F .

Definição 1.21. Uma extensão abeliana é uma extensão de Galois na
qual o grupo de Galois da extensão é abeliano.

Definição 1.22. Seja F um corpo. O fecho algébrico de F , denotado
por cl(F ) e contido em um corpo K, é o corpo dos elementos de K que são
algébricos sobre F . Dizemos que F é algébricamente fechado se F = cl(F ).

Exemplo 1.23. Considere o corpo F = Q. Então cl(Q) = {z ∈ C | z é
algébrico sobre Q}.

Definição 1.24. Um grupo finito G é dito ser realizável (realizable)
ou Galois-realizável sobre Q se existe uma extensão normal L/Q tal que
Gal(L/Q) = G.

Definição 1.25. Um grupo G é dito ser um grupo solúvel se existem
subgrupos

{e} =⊂ Gn ⊂ Gn−1 ⊂ ... ⊂ G1 ⊂ G0 = G

para os quais temos que:
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1. Gi / Gi−1.

2. [Gi−1 : Gi] é primo.

Teorema 1.26. (Teorema Fundamental da Teoria de Galois) Seja F/K
uma extensão normal finita com grupo de Galois Gal(F/k). Então

1. A aplicação L −→ Gal(F/L) é uma aplicação bijetiva dos corpos {L :
F ⊇ L ⊇ K} sobre os subgrupos de Gal(F/K).

2. Se F ⊇ L ⊇ K, então [F : L] = |Gal(F/L)| e [L : K] = [Gal(F/K) :
Gal(F/L)].

3. F ⊇ H ⊃ L ⊇ K se, e somente se, {id} ⊆ Gal(F/H) ⊆ Gal(F/L) ⊆
Gal(F/K).

4. L é uma extensão normal de K se, e somente se, Gal(F/L) é um sub-
grupo normal deGal(F/K), em cujo casoGal(L/K) ∼= Gal(F/K)/Gal(F/L).

Uma demonstração simples desse teorema pode ser encontrada em [6].
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2. O Problema Inverso de Galois

Problema Inverso de Galois: Dado um grupo finito G, queremos saber
se existe (e qual é) uma extensão L/Q tal que Gal(L/Q) = G.

Apresentamos aqui alguns resultados gerais sobre o Problema Inverso de
Galois, sem, no entanto, aprofundarmos muito nessa teoria, pois para isso
necessitamos de conceitos que estão fora do nosso escopo de estudo, como
grupos ŕıgidos, grupos de inércia, domı́nios de Dedekind e etc.

Teorema 2.1. Dado um grupo finito G, existe uma extensão algébrica
finita K de Q tal que Aut(K/Q) ∼= G.

Ervin Fried e János Kollár deram uma prova desse resultado usando um
lema errôneo em 1978 [3].

Proposição 2.2. Todo grupo finito é o grupo de Galois de alguma
extensão de Galois de C(t) e o grupo de Galois de alguma extensão de R(t).

A prova dessa proposição pode ser encontrada em [1].
A dificuldade de responder o Problema Inverso de Galois não é encontrar

extensões que produzem um grupo Galois espećıfico, mas sim em baixar até
os racionais Q. Um resultado mais próximo das extensões desejadas de Q
envolve outro corpo que contém Q. Definimos na parte 1 cl(Q) como sendo
o conjunto dos elementos de C que são algébricos sobre Q. Em particular,
cl(Q) é um subcorpo próprio de C e é algébricamente fechado. Malle e Matzat
mostraram em [7] que dado um grupo finito e um corpo algébricamente
fechado cl(K) de caracteŕıstica zero então o grupo é realizável por um corpo
de função cl(K)(t).

Corolário 2.3. Todo grupo finito é o grupo de Galois de alguma extensão
de cl(Q)(t), onde cl(Q) é o fecho algébrico de Q.

Demonstração: O resultado segue imediatamente do fato de Q ser um
corpo algébricamente fechado de caracteŕıstica zero. �

Quando o Problema Inverso de Galois é colocado sobre os racionais, o
problema ainda está sem resposta. Os resultados mais compreenśıveis foram
dados por Igor Šafarevič, e estão resumidos no seguinte teorema.
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Teorema 2.4. Todos grupos solúveis podem ser Galois-realizáveis sobre
Q. Ou seja, se G é solúvel então ∃ L/Q tal que Gal(L/Q) = G.

Esse resultado é atribúıdo a Šafarevič [4]. Em muitos casos, polinômios
expĺıcitos devem ser encontrados ou ou podem ser constrúıdos de forma a
dar um grupo de Galois desejado. Em [1] podemos encontrar tabelas de
polinômios para grupos transitivos de grau menor que 12.

Na construção da informação base para encontrar um grupo de Galois,
fornecemos exemplos e teoremas que ajudam a formar os resultados parciais
para o Problema Inverso de Galois.

Corolário 2.5. Seja G um grupo abeliano finito. Existe um corpo ci-
clotômico que possui K como subcorpo tal que Gal(K/Q) ∼= G.

Demonstração: Para provar isto, assumimos o fato de que dado um in-
teiro m, existe uma infinidade de primos p tais que p ≡ 1(modm). Mais
geralmente, o Teorema de Dirichlet Sobre Progressões Aritméticas afirma
que: para qualquer a relativamente primo com m, existe uma infinidade de
números primos p tais que p ≡ a(modm).

Seja G um grupo abeliano finito. Então existe inteiros n1, ..., nk tais que
G ∼= Zn1 × ...× Znk .

Agora, existe uma infinidade de primos p : p ≡ (modni). Dáı podemos
escolher p1, ..., pk distintos tais que: p1 ≡ 1(modn1), ..., pk ≡ 1(modnk).

Considere n = p1...pk. Desde que cada pi ≡ 1(modni), ni divide (pi − 1).

Também (pi−1)
ni

divide (pi − 1) e portanto o grupo Q tem um subgrupo de

ordem (pi−1)
ni

, que vamos denotar por Hi.
O grupo quociente Zpi−1/Hi é ćıclico e de ordem ni, e além disso temos

que
Zp1−1×...×Zpk−1

H1×...×Hk
∼= Zn1 × ...× Znk .

Lembrando queGal(Q(ζpaki )/Q) ∼= (Z/paii Z)×, o grupoGal(Q(ζp1...pk)/Q) ∼=
(Z/(p1...pk)Z)× e pelo Teorema do Resto Chinês ⇒ Gal(Q(ζp1...pk)/Q) ∼=
(Z/(p1)Z)× × ...× (Z/(pk)Z)× ∼= Zp1−1 × ...× Zpk−1.

O grupo Zp1−1 × ... × Zpk−1 é o grupo de Galois da extensão Q(ζp1...pk)
sobre Q. Além disso, Zp1−1× ...×Zpk−1 tem um subgrupo H1× ...×Hk, que
pelo Teorema Fundamental da Teoria de Galois

Gal(
F (H1 × ...×Hk)

Q
) ∼=

Gal(Q(ζp1...pk/Q))

Gal(Q(ζp1...pk)/F (H1 × ...×Hk)
∼=
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Zp1−1 × ...× Zpk−1

H1 × ...×Hk

∼= Zn1 × ...× Znk
∼= G.

Assim nós temos a extensão F (H1 × ... × Hk) cuja extensão de Galois
sobre Q é G e F (H1 × ... × Hk) está contido em uma extensâo gerada por
ráızes da unidade. �

O Teorema de Kronecker-Weber é o inverso desse resultado. No entanto
a diferença entre os dois teoremas é bem sutil. O corolário acima garante
que dado um grupo abeliano, existe uma extensão de Q, que é abeliana,
tal que essa extensão está contida em uma extensão ciclotômica, e o grupo
de Galois da extensão dada é o grupo abeliano desejado. Isso só garante
a existência, não diz nada sobre outra extensão que também produz esse
grupo de Galois. Não pode existir alguma extensão de Q não contida numa
extensâo ciclotômica de Q que também produza o grupo desejado. Por outro
lado, o Teorema de Kronecker-Weber mostra que isso é imposśıvel.

Teorema 2.6. (Kronecker-Weber) Se K é uma extensão abeliana finita
de Q, então K está contido em uma extensão ciclotômica de Q.

Nesse texto não apresentamos uma prova desse teorema. Às vezes o
Teorema de Kronecker-Weber é entendido como a combinação do teorema
acima e o corolário 2.5: que qualquer grupo abeliano finito é realizável como
o grupo de Galois de uma extensão de Q e que a extensão deve estar contida
em uma extensão ciclotômica. Como já provamos o corolário não vamos dar
uma prova do Teorema de Kronecker-Weber.
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