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Resumo: Este trabalho consiste na apresentação do conteúdo da dissertação de mes-
trado do primeiro autor, finalizada em dezembro de 2020 pelo PROFMAT/CAP.

O problema foi proposto inicialmente pelo matemático russo Maxim Kontsevich, que
compartilhou coloquialmente com seu colega, o matemático francês Étienne Ghys duas
configurações imposśıveis de se obter com os gráficos de quatro polinômios. Como conta
Ghys em seu livro A singular mathematical promenade [1], Kontsevich, durante uma
reunião, lhe entregou um bilhete de metrô com alguns rabiscos e a palavra “impossible”.
“Fiquei fascinado: um novo resultado elementar para quatro polinômios em 2009!”, des-
creve Ghys. Mais tarde, Ghys apresentou o problema em um contexto mais geral, em
que analisa a situação para mais de quatro polinômios, obtendo um belo e incrivelmente
simples resultado descrito em [1] e [2].

O objetivo em vista é estudar e conhecer as posśıveis configurações dos gráficos
de n polinômios afins perto da origem. Mais claramente, deseja-se saber quais são
as possibilidades de se obter n polinômios afins P1(x), P2(x), · · · , Pn(x), tais que
para x pequeno e x < 0, P1(x) < P2(x) < · · · < Pn(x) e para x pequeno e x > 0,
P�(1)(x) < P�(2)(x) < · · · < P�(n)(x), em que � é uma permutação de Sn.

Para simplificar a notação, cada configuração de gráficos de n polinômios será repre-
sentada por meio de uma permutação em Sn. Isto é, dizer que � = (�(1), �(2), · · · , �(n))
é uma posśıvel configuração de gráficos, quer dizer que existem n polinômios afins P1(x),
P2(x), · · · , Pn(x), tais que se x < 0, P1(x) < P2(x) < · · · < Pn(x) e se x > 0,
P�(1)(x) < P�(2)(x) < · · · < P�(n)(x), em uma vizinhança da origem.

Inicialmente, foi mostrado, por meio de exemplos ilustrativos, a existência de #Sn = n!
posśıveis configurações de gráficos de polinômios afins se n = 2 e n = 3. Para o caso de
quatro polinômios algo diferente ocorre. Esperaria-se a existência de #S4 = 4! posśıveis
configurações de gráficos, entretanto, duas dessas configurações, (2, 4, 1, 3) e (3, 1, 4, 2), são
imposśıveis de se obter. Esse resultado é o tema central deste trabalho e está enunciado
no Teorema 1, descrito abaixo.

Teorema 1 (Teorema de Kontsevich) Quatro polinômios afins P1(x), P2(x), P3(x),
P4(x) 2 R[x] não podem satisfazer:
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I. P1(x) < P2(x) < P3(x) < P4(x) para x pequeno e x < 0,

P2(x) < P4(x) < P1(x) < P3(x) para x pequeno e x > 0, assim como,

II. P1(x) < P2(x) < P3(x) < P4(x) para x pequeno e x < 0,

P3(x) < P1(x) < P4(x) < P2(x) para x pequeno e x > 0.

A figura 1 mostra esquemas de como deveriam se comportar os gráficos de quatro
polinômios afins satisfazendo as configurações proibidas de Kontsevich perto da origem.

Figura 1: As duas configurações proibidas do Teorema de Kontsevich.

As configurações proibidas de Kontsevich são usadas para classificar configurações
imposśıveis para os gráficos de cinco ou mais polinômios afins, perto da origem. Um
algoritmo simples foi proposto para detectar as configurações proibidas dos gráficos de
n > 4 polinômios afins.
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