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RESUMO

A percepção da intrínseca relação entre a Arte do Espaço (Arquitetura) e a Ciência do
Espaço (Geometria) estimulou o interesse pelo tema, como um meio de tornar o estudo da
Geometria, na Educação Básica, mais fascinante e prazeroso, acarretando um enfoque
diferente para o ensino e a aprendizagem. Para tanto, por meio do estudo de alguns conceitos
geométricos e de qualidades estéticas da Arquitetura, observou-se possíveis relações entre
estas duas áreas de conhecimento em três períodos relevantes da história, a saber: na
Antiguidade Clássica, sob o ponto de vista geométrico, observou-se as relações de Simetria e
Proporções nas edificações gregas, bem como as romanas com a retomada do Tratado De
Architetura de Vitrúvio; no Renascimento a ênfase é na Perspectiva, com destaque para
Leonardo da Vinci, Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti e finalmente no período
Moderno, a utilização da Topologia com ênfase nas obras de Oscar Niemeyer. Mais
objetivamente, pretendeu-se verificar as contribuições que as obras desses artistas da
arquitetura podem trazer para o ensino e a aprendizagem de conceitos geométricos na
Educação Básica na atualidade. Priorizou-se o recurso à imagem como possibilidade de
ampliar as habilidades de visualização e interpretação das técnicas desenvolvidas nos
diferentes períodos históricos. É nesse contexto, portanto, que se realizou esta pesquisa
qualitativa e documental de cunho teórico e epistemológico que investigou pontos de contato
entre essas duas áreas de conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Geometria. Arquitetura. Antiguidade Clássica. Renascimento.
Modernidade.

ABSTRACT

The perception of the intrinsic relationship between Space Art (Architecture) and Space
Science (Geometry) is a factor that stimulated the interest in this theme, such as the way to
study Geometry in the Basic Education System, in a more fascinating and pleasurable way,
giving a different focus to the method of teaching. For this purpose through the study of some
geometric concepts and esthetical qualities of Architecture, showing possible relationships
between these two areas of knowledge in three relevant periods of history. That is: In a
Classical Antiquity Period under the geometric viewpoints, the relation of Symmetry and
Proportions in the Greek buildings was noticed, as well the Romans with the return of the
Accord “De Architetura” of Vitruvio; In a Renaissance Period the emphasis on Perspective,
with a focus on Leonardo Da Vinci, Filippo Brunelleschi and Leon Battista Alberti and finally
in a Modernity Period the utility of Topology with emphasis on the works of Oscar Niemeyer
was analysed. The main objective was to verify the contributions that the works of these
artists architecture can provide to the method of teaching with geometric concepts in the Basic
Education System in the present time. Prioritized resource in images, where the objective to
make possible the expansion of the skills of visualization and interpretation in some
developed technology in distinct periods of history. In this context, therefore, this work was
conducted qualitative and documentary research of theory and epistemological by cleat, that is
the investigated point of contacts between these two areas of knowledge.

KEYWORDS: Geometry. Architecture. Classical Antiquity. Renaissance. Modernity.
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INTRODUÇÃO

A experiência de criar algo novo
ou descobrir alguma beleza
oculta é um dos prazeres mais
intensos que a mente humana
pode experimentar.
H. E. Huntley

A percepção da intrínseca relação entre a Arte do Espaço (Arquitetura) e a Ciência do
Espaço (Geometria) estimulou o interesse pelo tema como meio de tornar o ensino e a
aprendizagem da Geometria, na Educação Básica, mais fascinante e prazerosa, o que acarreta
um enfoque diferente para o ensino e a aprendizagem, uma vez que tanto a Geometria quanto
a Arquitetura fazem parte da vida do ser humano. Desse modo, é possível considerar a
construção do conhecimento geométrico a partir da investigação e da exploração de obras
históricas dos três períodos que serão estudados neste trabalho.
Pode-se dizer que a Ciência do Espaço esteve presente na Arte do Espaço desde o
momento em que o homem sentiu a necessidade de construir um lugar onde abrigar-se das
intempéries da Natureza, descansar e sentir-se protegido de seus inimigos, assim como de
construir um lugar para enterrar e venerar seus mortos e adorar seus deuses (TORRES, 2004).
Como consequência, o homem construiu ao longo da história obras de grande beleza, como
por exemplo, as pirâmides do Egito, o Partenon na acrópole de Atenas, a Catedral de Santa
Maria del Fiore em Florença, Museu de Niterói no Rio de Janeiro, entre tantos outros.
Dentre outros trabalhos que contribuem para esclarecer a relação interdisciplinar entre
arte e matemática está a dissertação de Serenato (2008), na qual são discutidos aspectos
epistemológicos dessa relação e é apontada a importância de recorrer à Arte, em particular a
Arquitetura, para obter subsídios que exemplifiquem essa relação.
Recorrer aos relatos históricos possibilita a percepção de que na Antiguidade Clássica,
a Arquitetura greco-romana seguia normas rígidas de simetria e proporcionalidade, utilizandose da matemática, na busca da harmonia das formas, por exemplo, utilizando-se da Simetria e
da Razão Áurea para alcançar a harmonia e a beleza em suas construções, conseguidas por
meio de conceitos e resultados matemáticos.
Os gregos buscavam o máximo de perfeição em tudo que construíam, o Partenon, na
Acrópole de Atenas é um exemplo de que, a Arquitetura Clássica Grega destacou-se pelo
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grande valor dado às proporções, é uma das mais conhecidas e admiradas construções do
mundo, o que nos estimula a um estudo mais detalhado deste monumento.
Influenciado pela cultura grega “O arquiteto e artista romano Vitrúvio formulou uma
teoria arquitetônica inspirada pelas proporções do corpo humano – sec II d.C.” (Atalay, 2007,
p.134), ele registrou o conhecimento sobre arquitetura em um tratado intitulado De
Architectura Libri Decem, no qual ele teve como princípio da arquitetura a tríade solidez,
utilidade e beleza. A arte romana antiga também utilizou-se da geometria em sua arquitetura.
Este povo aprimorou
as técnicas construtivas, notadamente geométricas dos arcos e das abóbadas. (...)
com a ascensão do Cristianismo como religião oficial do Estado, na Idade Média,
ocorreu o florescimento da arquitetura voltada para a construção de Igrejas. E é aqui
que também vemos nítidas as contribuições da matemática na arte, com o uso mais
habilidoso da construção com colunas e arcos (SERENATO, 2008, p.59).

Vitruvio foi o primeiro, que se tem notícia, a usar quase que exclusivamente o recurso
da proporção humana como argumento racional para determinar formas que devem ser
sentidas como belas. Prova maior da beleza pura e geométrica é o homo vitruvianus, descrito
por Vitruvio, e ilustrado no Renascimento por Leonardo da Vinci, o qual alia arte e
matemática, criando em 1492 o Homem Vitruviano, um homem inserido nas proporções
perfeitas de um quadrado e na forma ideal de um círculo, o qual relaciona as dimensões da
forma humana ao número de ouro.
A Perspectiva já utilizada intuitivamente na prática, pelos antigos assírios, egípcios e
gregos, análoga a que é conhecida hoje, foi elaborada como técnica científica pela primeira
vez em Florença, no início do século XV, por Filippo Brunelleschi e definida formalmente
por Leon Battista Alberti, sendo aprimorado seu estudo por Leonardo da Vinci, entre outros
artistas, que proporcionaram o progresso desta área de conhecimento.
Walker (2005) afirma que “a maior contribuição de Brunelleschi à arte do mundo
ocidental foi a redescoberta da perspectiva linear” (WALKER, 2005, p. 209), uma vez que a
Perspectiva é um elemento fundamental para dar profundidade e realismo aos desenhos, a
qual se constitui em uma técnica que envolve conceitos matemáticos que permite criar a
ilusão de espaço e distância numa superfície plana.
Brunelleschi, “ao construir o conceito de perspectiva linear, foi o primeiro arquiteto a
pensar e conceber a arquitetura como espaço” (MIGUEL, 2003, p. 04), o que significa “uma
mudança cultural do modo de ver e do modo de representar, quando a expressão plástica
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adotará uma visão do espaço perfeitamente mensurável, construído cientificamente e
representado segundo normas matemáticas” (MIGUEL, 2003, p. 04).
Ao trabalhar na conclusão da Catedral de Florença, Brunelleschi “é qualificado como
o inventor e governador da cúpula maior” (ARGAN, 1999, p.84), obra em que ele aplica todo
seu conhecimento, no entanto, antes disso ele viaja para Roma e estuda as ruínas de templos e
palácios, com o objetivo de usar as formas da arquitetura clássica, para criar novos modos de
harmonia e beleza (GOMBRICH, 1993).
Com esses conhecimentos e suas habilidades em matemática, Brunelleschi desenvolve
um novo método de construir cúpulas a partir de uma série de anéis concêntricos, que resolve
o problema da Catedral de Florença, a Cúpula da Catedral de Santa Maria Del Fiori.
Assim enquanto à Brunelleschi é atribuída a prática experimental da Perspectiva, à
Alberti é atribuído a passagem da prática experimental para a teorização dos seus princípios.
Segundo Berlinghoff e Gouvêia (2010), Alberti foi o artista mais influente no estudo
da Perspectiva Matemática, escreveu dois livros sobre o tema o “De Pictura” e “De Re
Aedificatoria”. De acordo com os autores foi Alberti quem
propôs o principio de pintar o que os olhos veem. Isto é, pensou a superfície de uma
pintura como uma janela ou tela através da qual o artista vê o objeto a ser pintado.
Como as linhas de visão convergem ao ponto onde o olho vê a cena, as pinturas no
anteparo capturam uma secção delas (BERLINGHOFF e GOUVÊIA, 2010, p.205).

A problematização do ensino de geometria, por meio da Perspectiva desenvolvida no
Renascimento proporciona subsídios para entender como se criaram técnicas para representar
e para olhar imagens (FLORES, 2003b), no que as contribuições de Alberti à Perspectiva
corroboram.
A Arquitetura do final do século XIX em diante se destaca na liberdade de expressão
que caracteriza o período da Modernidade, a qual traz mudanças radicais na forma de
pensamento, rompe com a tradição, incorpora novas linguagens, e as geometrias e suas
relações com o espaço. A Topologia entra nessa nova mentalidade, o que pode ser observado
nas realizações artísticas que participaram da construção da modernidade, um campo
favorável à investigação das descobertas científicas, bem como da aproximação da Arte do
Espaço (Arquitetura) com a Topologia (que faz parte, da Ciência do Espaço).
A propagação das ideias iluministas, como o uso da razão, e a emancipação do homem
em relação às leis divinas e a ruptura com os valores do passado, são fatores representativos
que ilustram e caracterizam este período. Tudo aquilo que era tradicionalmente
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inquestionável, passa a ser plausível de discussão, ocorre uma ruptura com a história e as
tradições, e ao mesmo tempo uma busca pela racionalidade, pautada pelos avanços da
Ciência, o que ocasionou um significativo impacto cultural (ARGAN, 1992; GOMBRICH,
1993).
Com os avanços tecnológicos contemporâneos, abrem-se novas possibilidades de

interfaces digitais de projetos, onde a Topologia mostra-se útil para o campo da Arquitetura
como um recurso conceitual e como uma técnica operatória, a tendência do design curvo e
dobrado dos novos conceitos de formas arquitetônicas e de construção, são tendências
topológicas da arquitetura moderna.
A Arquitetura deste estilo é caracterizada por uma coerência entre as formas sinuosas
das fachadas e a ondulante decoração dos interiores, onde se destacaram duas tendências: de
um lado, as formas sinuosas e orgânicas, e, de outro, as formas geométricas e abstratas.
Neste novo estilo, um arquiteto brasileiro se destaca por sua criação baseada na
harmonia da Natureza: Oscar Niemeyer, que transmite para suas obras arquitetônicas a beleza
das curvas das montanhas, dos rios e do corpo feminino, de modo a explorar novas
Geometrias, que enriquecem suas obras com detalhes, de forma singular. O que motiva a
investigação do uso da Topologia em sua Arquitetura.
Neste novo enfoque, pode-se considerar que as obras de Niemeyer abriram caminhos
para uma verdadeira evolução da arquitetura brasileira. Em seu processo criativo, ele revela
sua habilidade de aliar Arte, Arquitetura, Geometria e Poesia, o que causa uma inter-relação
de elementos que tornam suas obras mais que construções arquitetônicas e sim obras
artísticas.
Ao considerar a Arquitetura muito além da arte de projetar e edificar, como atividade
humana da organização do homem no espaço, uma ciência que surge do resultado do contato
com outras ciências, que a torna um espaço social rico em conhecimentos, cultura e
informações históricas é que se deu a opção por trabalhar com a interdisciplinaridade entre ela
e a Geometria.
Contribuir com o aprendizado de conceitos geométricos, estimulados pela linguagem
visual presente na Arquitetura, além da interação da Geometria com outras áreas de
conhecimento é o que justifica essa pesquisa. Uma vez que, a Arte e a Matemática mostram
pontos de contato, de forma que o artista que faz arquitetura precisa da Matemática para
calcular, e o matemático para criar teoria, muitas vezes o faz pela observação do senso
estético da Arte. O que torna a relação Matemática e Arquitetura uma relação admirável, já
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que não existe Arquitetura sem formas e os limites da forma só são possíveis de conseguir
com a Matemática.
Neste contexto é que se busca traçar uma trajetória do enfoque geométrico dado a cada
época e estilo arquitetônico, por meio da relação Geometria e Arquitetura, observadas nos três
períodos históricos, a fim de mostrar que, na Antiguidade Clássica, reconhece-se a utilização
da Simetria e da Razão Áurea, conceitos estes também presentes nos outros dois períodos
estudados, aliam-se a esses, outros conceitos das Geometrias, tais como a Perspectiva no
Renascimento e a Topologia na Modernidade.
Este trabalho de pesquisa tem também a intenção de subsidiar os professores da
Educação Básica, por meio de conhecimentos acerca de algumas relações possíveis entre a
Ciência do Espaço e a Arte do Espaço, acrescentando-a a outras pesquisas na área de
Educação Matemática que buscam alternativas pedagógicas para o Ensino e Aprendizagem de
Geometria.
No que se nota o processo de ensino de Geometria, muitas vezes, se resume ao
reconhecimento e identificação de formas geométricas, cálculos de área e volume,
desconsiderando a beleza do pensamento geométrico, manifestado, por exemplo, na
Arquitetura (a arte) que transforma a Geometria (a ciência) em algo dinâmico. Ai reside, “a
beleza do pensamento geométrico” na arquitetura, o que se constitui em possibilidades da
interdisciplinaridade que se almeja alcançar.
Para Pavanello (1998):
O estudo da geometria é essencial para o aluno compreender a realidade na qual está
inserida, para interpretá-la e para se comunicar a respeito dela. A familiarização com
as figuras geométricas e o desenvolvimento de habilidades ligadas à percepção
espacial são essenciais em varias situações escolares, no dia-a-dia das pessoas, no
exercício das mais variadas profissões (PAVANELLO, 1998, p.27).

Segundo a autora a importância da geometria está diretamente ligada à formação do
cidadão, ao desenvolvimento intelectual, uma vez que o conhecimento geométrico possibilita
uma melhor compreensão do mundo em que se vive.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) enfatizam a importância da figura
geométrica e salientam as principais funções do desenho: visualizar, fazer ver, resumir, ajudar
a provar e a conjecturar, sendo assim a arquitetura, em nosso entender, poderá colaborar
ricamente com o desenvolvimento destas funções por meio do enlace entre a Arquitetura e a
Geometria que favorece a necessidade do olhar, do ver além e do compreender o que está
vendo.
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De acordo com Flores (2003b) “a geometria, é certo, exige fortemente a atividade do
olhar. Não há dúvida de que o papel da visualização na aquisição dos conhecimentos
geométricos é importante. Mas tal atividade, de visualização, é complexa” (FLORES, 2003b,
p.24). Esta complexidade do olhar se revela em dois momentos distintos, em um primeiro
momento “o olho simplesmente vê, recebe aquilo que lhe é dado a ver, o que sugere uma certa
discrição, passividade, docilidade, daquele que vê”, em um segundo momento, e este é o mais
importante e se revela indispensável no Ensino, e especialmente no Ensino de Geometria “há
um ver que é o resultado de um olhar que, por sua vez, é ativo, investigador, indagador,
transformador. Neste caso, olhar significa ver mais do que o que lhe é dado a ver” (FLORES,
2003b, p.33).
Almeja-se alcançar esse segundo momento do olhar por meio das qualidades estéticas
da Arquitetura, na qual se fundamenta esta pesquisa. Assim propõe-se: um levantamento do
desenvolvimento geométrico nos estilos arquitetônicos da Antiguidade Clássica, do
Renascimento e da Modernidade, que possam subsidiar a compreensão de conceitos
geométricos, de modo que a abordagem da Arte do Espaço relacionada a Ciência do Espaço
se dê mediante a exploração do desenvolvimento de cada estilo, na relação espacial, na visão
espacial, nos pontos de contato e na contribuição acarretada por essa relação.
A pesquisa aqui apresentada é qualitativa e documental, de cunho teórico e
epistemológico, realizada por meio de pesquisa bibliográfica exploratória. Nela, buscou-se em
algumas obras arquitetônicas e em alguns conceitos geométricos utilizados nos estilos
clássico, renascentista e moderno, analisar suas estruturas e possíveis contribuições para o
ensino e a aprendizagem, bem como a compreensão de concepções dos artistas que as criaram
e as desenvolveram.
Para analisar as contribuições culturais e cientificas da arquitetura nos estilos já
mencionados, buscou-se por meio da bibliografia disponível subsídios que possibilitaram
promover uma discussão dos conceitos geométricos de cada estilo, procurando por um
denominador comum e por diferenças significativas que enriqueceram esta arte e a sua
potencialidade para o ensino e a aprendizagem de Geometria.
Desta forma pretende-se nos capítulos posteriores fazer alguns apontamentos neste
sentido, como se mostra em cada um dos quatro capítulos em que se estrutura esta pesquisa.
No Primeiro capítulo apresenta-se uma abordagem dos conceitos geométricos que
facilitem a compreensão do desenvolvimento dos capítulos posteriores, que tratarão de
mostrar como conceitos da Matemática foram utilizados na Arquitetura em toda a sua história,
desde a Antiguidade até os nossos dias. Priorizará o estudo dos seguintes conceitos
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geométricos utilizados na arquitetura: Simetria, Razão Áurea, Cônicas, Perspectiva e alguns
tópicos da Topologia. Para cada um desses conceitos dar-se-á ênfase a algumas das
propriedades geométricas e a justificativa de sua utilização em algumas construções
arquitetônicas.
No Segundo capítulo explora-se a história da Arquitetura e da Arte na Antiguidade
Clássica sob o ponto de vista geométrico, observam-se as relações de Simetria e Proporções
nas edificações greco-romanas, e retoma o Tratado De Architetura de Vitrúvio, uma das
poucas obras deste período que sobreviveu até os dias de hoje, dá-se ênfase na relação da
arquitetura com o corpo humano, demonstrado no livro III e IV De Architetura Libri Decem.
No Terceiro capítulo aborda-se a retomada do tratado de Vitruvio por Leonardo da
Vinci na razão áurea do celebre desenho do Homem Vitruviano, e a história da relação
Geometria e Arquitetura do período renascentista, na qual a característica principal foi o
desenvolvimento da Perspectiva por Filippo Brunelleschi e a teorização de seus princípios por
Leon Battista Alberti. Por ser a Perspectiva um sistema matemático que permite criar a ilusão
de espaço e distâncias numa superfície plana, foi largamente utilizada na Pintura e na
Arquitetura.
O Quarto capítulo trata o desenvolvimento arquitetônico e geométrico do período
moderno, onde busca-se identificar a utilização das Geometrias Euclidianas e da Topologia
nas obras de Arquitetura, com ênfase nas obras de Oscar Niemeyer.
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CAPÍTULO 1

CONTRIBUIÇÕES DA CIÊNCIA DO ESPAÇO PARA A ARTE DO
ESPAÇO
Pode-se dizer que a Ciência do Espaço (Geometria), e mais geralmente a Matemática,
esteve presente na Arte do Espaço (Arquitetura) desde o momento em que o homem sentiu a
necessidade de construir um lugar onde abrigar-se das intempéries da Natureza, descansar e
sentir-se protegido de seus inimigos, assim como de construir um lugar para enterrar e venerar
seus mortos e adorar seus deuses (TORRES, 2004). Como consequência, o homem construiu
ao longo da história obras de grande beleza, como por exemplo, as pirâmides do Egito, o
Partenon na acrópole de Atenas, a Catedral de Santa Maria del Fiore em Florença, Museu de
Niterói no Rio de Janeiro, entre outros.
Para Torres (2004) a Geometria e a Matemática são parte fundamental da Arquitetura,
uma vez que, qualquer que seja a forma e a estrutura, estas têm extrema importância no
desenho das obras arquitetônicas. O autor separa as contribuições desta área em dois tipos:

(i) como ferramenta de cálculo, por exemplo para determinar a estrutura e a forma
da obra arquitetônica, na hora de estudar o equilíbrio, resistência e estabilidade
de um edifício, ponte ou outras construções, para determinar as condições de
luminosidade, temperatura e acústica, etc.
(ii) como fonte de inspiração e no desenvolvimento da criatividade, imaginação e
astúcia do arquiteto (TORRES, 2004, p. 2. Trad. nossa).

Discutir todas as contribuições da Ciência do Espaço para a Arte do Espaço é uma
tarefa que vai além do tempo desta pesquisa, portanto, esta centrará o estudo nos seguintes
conceitos geométricos utilizados na arquitetura: Simetria, Razão Áurea, Número de Ouro,
Cônicas, Perspectiva e alguns tópicos da Topologia. Para cada um desses conceitos dar-se-á
ênfase a algumas das propriedades geométricas e a justificativa de sua utilização em algumas
construções arquitetônicas, bem como mostrará como conceitos da Matemática foram
utilizados na Arquitetura, em sua história, desde a Antiguidade até os nossos dias.
Segundo Torres (2004), o estudo da Geometria é importante e necessário para os
profissionais da arquitetura e engenharia, como também para que o matemático perceba a
utilização de sua ciência em outros contextos, como por exemplo, a Arquitetura, a qual pode
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inclusive sugerir problemas decorrentes de projeto arquitetônico, que de outra forma
poderiam não ser percebidos.
De forma que utilizar-se de obras arquitetônicas históricas, como recurso pedagógico
para trabalhar os conhecimentos geométricos pode ser um caminho para o despertar do prazer
pelo estudo da Matemática. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998),
a Matemática deve ser revelada como uma criação humana, que mostre as necessidades e
preocupações de diferentes culturas em diferentes períodos históricos, de modo a possibilitar
comparações entre conceitos matemáticos [geométricos] do passado e presente e favorecer o
desenvolvimento de atitudes e valores para o estudante face ao conhecimento matemático.

1.1

SIMETRIA

Desde a pré-história o homem tem observado e analisado regularidades presentes no
seu cotidiano e na Natureza aplicando-as nas construções de templos, pontes, casas, esculturas
e em obras de artes em geral. Por meio da Simetria o homem tem tentado compreender e criar
a ordem, o equilíbrio, a beleza e a perfeição.
Foi na busca de uma explicação racional para o belo que filósofos gregos descobriram
a simetria e o equilíbrio. Platão (427-347 a.C.) foi o primeiro filósofo a se preocupar e se
ocupar em explicar o belo; ele acreditava que quando as partes se agrupavam de maneira
coerente para formar a harmonia do conjunto o resultado era belo. Já Aristóteles (384 -322
a.C.) introduziu a ideia de simetria, para ele a simetria tanto podia ser percebida de uma forma
exata, em que os lados opostos de uma figura dividida por um eixo central são exatamente
iguais, ou sobreponíveis, quanto num sentido amplo, de proporção e equilíbrio entre as partes.
Sinônimo de beleza na tradicional arquitetura greco-romana, a simetria passa a ideia
de equilíbrio e harmonia, pensada como uma qualidade das figuras que requer de certos
movimentos para sua verificação, o que se manifesta no processo de “superposição de
figuras” e subsequente conceito de “congruências” próprios do sistema axiomático de
Euclides, ou seja, em termos geométricos, considera-se simetria como a semelhança exata da
forma em torno de uma determinada linha reta (eixo), ponto ou plano. Se, ao rodarmos a
figura, invertendo-a, ela for sobreponível ponto por ponto (segundo os princípios da
geometria euclidiana) então ela é simétrica.
Segundo Santos (2007) a simetria, definida pelos gregos e romanos, os mestres do
barroco, e os arquitetos e pintores da renascença, é diferente de nosso moderno termo para
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simetria. “A definição de Vitrúvio para simetria reside na correlação de medidas entre vários
elementos do plano e entre cada um desses elementos e aqueles do corpo humano” (SANTOS,
2007, p.3). Isto procede de proporção que o grego chamava de analogia. Esta simetria é
regulada pelo módulo, o padrão de medida comum, chamado pelos gregos de número.
O estudo do desenvolvimento da geometria como uma construção humana, deve ser
um estimulo para a compreensão do aluno da atual estrutura desta área de conhecimento,
depois de conhecer a história ele terá melhores condições de entender o caráter sistemático
com que a geometria e mais especificamente a simetria é formalizada hoje, como um tipo
especial de isometria.
Na descrição da matemática moderna, a simetria plana é um caso particular de uma
aplicação do plano no plano, que tem a propriedade de preservar distâncias, denominada
isometria. Dados dois planos  e  , uma transformação no plano é uma função
T     , ou seja, para todo x em um plano  existe um único ponto y em um plano 

tal que

.
Assim, “uma aplicação :    de um plano  em um plano  ' , é denominado

movimento rígido ou isometria, se preserva distâncias, mais formalmente, dados dois pontos
P, Q   , a distância de P até Q é igual a distância de (P) = P' até (Q) = Q' , ou seja,

PQ  P' Q' ” (GERÔNIMO e FRANCO, 2002, p.13). Como pode se observado na Figura 1 Pontos no plano Π

Figura 1 - Pontos no plano Π
Fonte: autores

Desta forma, do ponto de vista matemático, a Simetria Plana está no campo da
Geometria das Transformações no Plano, ramo da Geometria que estuda as aplicações que
transformam pontos de um plano em pontos do plano.
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Gerônimo e Franco (2002, p.8) definem a Simetria Plana como “qualquer
transformação que não altera a figura e mantém a distância fixa entre os respectivos pontos da
transformação”. É justamente esta preservação da figura que difere a Simetria Plana de outras
transformações isométricas.
O estudo das simetrias das figuras constitui uma aplicação muito interessante das
isometrias que permite desenvolver o conhecimento matemático destas transformações
geométricas e fornecer, consequentemente, ferramentas que podem ser muito úteis na
resolução de problemas geométricos.
Segundo Gerônimo e Franco (2002), são possíveis cinco tipos de isometrias no plano,
a saber, a Identidade, a Translação, a Rotação, a Reflexão e a Reflexão com Deslocamento
(ou a Reflexão com Deslizamento).
Pela própria definição, observa-se que a simetria preserva a forma, conserva
características tais como ângulos, comprimento dos lados, distâncias, e assim os formatos. “A
palavra simetria vem do grego „συμμετρία‟ que significa comensurabilidade” (GERÔNIMO e
FRANCO, 2002, p. 8).
Um exemplo de simetria é dado nas figuras a seguir. Se no logotipo da UEM realizarse uma rotação de 120º em um dos padrões, a figura será preservada, já se realizar uma
rotação de 90º (que é também uma isometria), teremos uma figura bastante distinta da Figura
2 original.
Considere o logotipo da UEM dado na Figura 2.

Figura 2 - Logotipo da UEM
Fonte: Autores

Toma-se um dos padrões que forma o logotipo (Figura 3)
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Figura 3 - Padrão de Rotação
Fonte: Autores

Aplicando-se uma rotação de 120º em torno de O, obtemos uma figura como a
apresentada na Figura 4. Note que ela é parte da figura original, não há deformação.

Figura 4 - Rotação de 120° em torno de O
Fonte: Autores

Porém ao aplicar uma rotação de 90º em torno de O, pode-se observar o resultado na
Figura 5, a qual mostra que neste caso, esta figura não faz parte do logotipo original. Desta
forma, apesar desta rotação ser uma isometria, ela não nos fornece uma simetria.

Figura 5 - Rotação de 90° em torno de O
Fonte: Autores

A seguir, descrevem-se as quatro principais simetrias que existem.

1.1.1 REFLEXÃO

Rohde (1982) considera que:
Simetria de reflexão é a simetria bilateral obtida colocando-se um objeto diante de
um espelho e considerando-se a forma e sua imagem “[...]”. Um objeto, ente ou
forma que possui simetria de reflexão tem um plano imaginário que o divide em
duas partes idênticas, de natureza especular (ROHDE, 1982, p.20).

A reflexão ocorre por meio de uma reta que se denomina eixo de simetria ou de
reflexão, como mostra a Figura 6. A reflexão, portanto, é uma transformação R :    , que
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a cada ponto A   , é levado em um ponto A‟, em que o eixo de rotação é a mediatriz do
segmento AA‟.

Figura 6 - Exemplo de reflexão em relação a um eixo
Fonte: Autores

Figura 7 - Simetria de Reflexão da Catedral de Brasília
Fonte:www.capitalbrasileiradacultura.org

Por meio da reflexão, uma imagem é invertida em relação a um eixo (denominado
eixo de reflexão), formando-se uma imagem da figura original, o eixo é a mediatriz do
segmento que liga o ponto à sua imagem (Figura 6), temos os pontos A na figura original e a
imagem A‟ na figura obtida pela reflexão. Note que o eixo de reflexão é a mediatriz do
segmento tracejado com extremidades A e A‟. Na Figura 7 é apresentado um exemplo de
simetria de reflexão na Catedral de Brasília, apenas como ilustração do tema.
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1.1.2 ROTAÇÃO

A rotação é um "giro" de um ângulo pré-estabelecido, ao redor de um ponto chamado
centro de rotação. Um exemplo de rotação de 45º é mostrado na Figura 8, nela, se apresenta
uma figura que sofreu uma rotação de 45º, em torno de um centro de rotação, e está destacada
a rotação de um ponto A, que tem como imagem da aplicação, um ponto A‟.

Figura 8 - Rotação de 45º
Fonte: Autores

Assim, para definir formalmente uma rotação, consideramos uma transformação
, que associa a cada ponto A, distinto de O, em

, um ponto A‟, em que, a

distância de A até O é igual a distância de A‟ até O, e além disso, o ângulo A‟ÔA, mede .

1.1.3 TRANSLAÇÃO

Para definir Simetria de Translação é necessário fixar um vetor, que por definição
possui três especificações: direção, sentido e comprimento, ou seja, deve ser dado o vetor de
translação.
Lopes e Nasser (1996) conceituam translação como sendo uma transformação em que
a figura se desloca paralelamente a uma reta. Isto é, todos os pontos da figura são deslocados
numa mesma direção (retilínea) com a mesma distância, além disso, uma figura é simétrica
por translação se ela for infinita, como mostra a Figura 9.
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Uma isometria de translação, por um vetor ⃗ é uma aplicação
ponto A em

⃗⃗

, tal que um

tem como imagem um ponto A‟, em que o segmento orientado AA‟, tem a

mesma direção, sentido e comprimento do vetor ⃗

Figura 9 - Translação
Fonte: Autores

No padrão do logotipo da UEM um ponto A da figura é aplicado no ponto A‟, o
segmento orientado com origem A e extremidade A‟, é um representante do vetor de
translação. Note que na figura 9, existem partes de padrões, a ideia aqui é mostrar o fato de
que a translação é infinita.

1.1.4 REFLEXÃO COM DESLIZAMENTO

Uma Reflexão com Deslizamento (ou Reflexão com Deslocamento) é a composição
de uma reflexão com uma translação em que o eixo de reflexão e o vetor de translação
possuem a mesma direção, os detalhes podem ser observados na Figura 10.
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Figura 10 - Reflexão com deslizamento
Fonte: Autores

Uma das características da Simetria, é que ela pode ser observada em algumas formas
geométricas, em equações matemáticas, de uma maneira aproximada, na natureza, nas várias
formas de arte, em construções civis, em quadras de esportes, enfim, em inúmeros lugares e
objetos construídos ou não pelo ser humano.
A simetria ocorre ou é aplicada em várias das vertentes do conhecimento: Matemática,
Física, Biologia, Química, Arte, Tecnologia de uma maneira geral, entre outros.
A manipulação e a visualização das construções simétricas é um fator de grande
importância no estímulo ao aprendizado, segundo Barbosa (1991), “a percepção pura da
criança sem influência de imagens não existe realmente, uma vez que está provado que 82%
de nosso conhecimento informal vêm através de imagens” (BARBOSA, 1991, p.20).
Nas últimas séries do Ensino Fundamental, devem-se trabalhar, sobretudo, as
transformações de uma figura no plano, porque permitem o desenvolvimento de conceitos
geométricos. Por exemplo: situação de comparação entre figuras, em que a segunda é
resultante da reflexão da primeira, ou da translação ou da rotação, de modo a permitir a
descoberta da permanência do que é invariante e do que muda. Estas são situações
encontradas em cerâmicas, pisos, tapeçarias, logotipos, para citar apenas algumas das suas
aplicações. Esses objetos denominam-se Ornamentos, que se distinguem de acordo com a
existência ou não de translações. No próximo parágrafo, serão estudados os ornamentos no
plano.
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1.2

ORNAMENTOS

Os ornamentos podem ser usados para exemplificar manifestações de diversas formas
geométricas na Arquitetura dando origem ao que se chama de “formas arquitetônicas”, isto é,
figuras geométricas em diálogo, que podem ser interpretadas por meio das transformações
geométricas já introduzidas.

1.2.1 ROSETAS

As rosetas são figuras compostas por diversos módulos geometricamente iguais que se
repetem por rotação ou reflexão. Nesses ornamentos não existe a simetria de translação,
portanto, também não existe reflexão com deslocamento (deslizamento), observe a Figura 11.

Figura 11 - Exemplos de Rosetas
Fonte: Autores

1.2.2 FRISOS

Os frisos são figuras infinitas caracterizadas por apresentar sempre simetrias de
translação em uma mesma direção, além das simetrias de reflexão e rotação, portanto admite
reflexão com deslocamento.
É possível demonstrar que existem somente sete grupos de frisos essencialmente
distintos, porém, neste trabalho, limitar-se-á a apresentação de exemplos desses frisos. A
demonstração matemática pode ser encontrada em Gerônimo e Franco (2002). Na sequência,
apresentam-se nas figuras, essas sete possibilidades.
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Plano de
Construção

Figura Ilustrativa

Transformações
ocorridas

Translações

Rotações e
Translações

Reflexões
verticais e
Translações

Reflexões
horizontais e
Translações

Reflexões com
Deslizamento e
Translações
Reflexões
horizontais,.
Reflexões
verticais e
Translações
Reflexões
verticais,
Reflexões com
Deslizamento e
Translações.
Figura 12 - Exemplos de Simetrias de frisos.
Fonte: Autores
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1.2.3 PAPEL DE PAREDE

Nos papéis de parede têm-se translações em duas direções do plano, além do que, cada
uma das figuras obtidas poderá sofrer rotações ou reflexões.
Demonstra-se que existem dezessete diferentes grupos de papéis de parede. Cada uma
dessas possibilidades de construção recebe um nome característico. Não está no escopo deste
trabalho entrar em detalhes sobre essa nomenclatura e nem essa demonstração.
A figura 13 mostra exemplos de construções de papéis de parede.

Nome

Plano de

Científico e

construção

Transformação
ocorrida.

p1 – Contém
apenas
Translação

p2 – Contém
Translações e
Rotações de
180º em torno
da origem dos
eixos

pm – Contém
Reflexões
verticais

Figura ilustrativa
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pg – Contém
reflexões
verticais com
deslizamento

p2mm –
Contém
Reflexões com
Rotações de
ordem 2.

p2mg – Contém
Reflexões e
Reflexão com
deslizamento
com Rotação de
ordem 2.
p2gg – Contém
Reflexão com
deslizamento
em duas
direções com
Rotações de
ordem 2.
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cm – Contém
Reflexões com
pontos do
reticulado
pertencentes a
região
fundamental.

c2mm –
Contém
Reflexões com
duas Rotações
de ordem 2.

p4 – Contém
Rotações de
ordem 4.

p4mm –
Contém
Rotações e
Translação com
uma Reflexão.
Observe que
nesta
transformação o
Ornamento é
preservado.
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p4gm – Contém
Rotações de
ordem 3, com
Translações.

p3 – Contém
Rotação de
ordem 3, com
Translação.

p3m1 – Contém
Rotação de
ordem 3 e
Reflexão.

p31m – Contém
Rotação de
ordem 3.

p6 – Contém
Rotação de
ordem 6.
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p6mm –
Contém
Rotação de
ordem 6, com
reflexões nas
direções
verticais e
horizontais.
Figura 13 - Exemplos de Papel de Parede.
Fonte: Autores

As investigações no campo da educação matemática levam a um reconhecimento que
a compreensão aprofundada da Geometria tem implicações em outras áreas do conhecimento
matemático, bem como de outras ciências. No estudo da Geometria a visualização das
transformações ajuda a compreender conceitos importantes, neste contexto explorar as
simetrias com atividades que estimulem o desenvolvimento do pensamento geométrico é
fundamental. Por meio das simetrias de rotação, translação, reflexão e reflexão com
deslizamento o professor pode promover momentos de discussões que possibilitem aos
educandos identificar padrões no mundo a sua volta, enfatizar a presença de simetria em obras
arquitetônicas que envolvem construções antigas, renascentistas e modernas.
A partir de imagens de fotos e de filmes de edificações de monumentos históricos, por
exemplo, é possível estabelecer um paralelo entre a simetria utilizada pelos povos da Antiguidade
e a simetria ensinada hoje nas escolas.
A utilização de softwares, como o Geogebra1 e o SIMIS2, ambos os softwares livres,

onde o primeiro é de geometria e matemática dinâmica e o segundo para trabalhar simetrias
no plano, possibilita explorar as transformações simétricas. O SIMIS ainda permite a
construção dos ornamentos: rosetas, frisos e papel de parede, os quais proporcionam um
melhor entendimento das transformações e de sua aplicação nas artes.
O professor ainda pode aproveitar para discutir plano cartesiano e o efeito das
simetrias

nas

coordenadas

dos

pontos

da

figura

original,

ou

seja,

introduzir

experimentalmente algumas transformações lineares no plano.

1

Software livre de Geometria, aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de Geometria e
Álgebra. http://www.geogebra.org/cms/pt_BR
2
Software livre de Simetria Plana, desenvolvido por um grupo de professores e alunos vinculados ao
Departamento de Matemática, da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Uma versão atualizada pode ser
obtida em: http://www.dma.uem.br/matemativa/conteudo/exposicao/simetrias/softwares/1_simis/simis.html
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1.3

RAZÃO ÁUREA
“A razão áurea fascinou os antigos gregos e, por razões estéticas, foi largamente usada

por artistas e arquitetos. Ela é conhecida desde os pitagóricos (século V a.C.). Essa razão foi
descoberta no pentágono regular, que exibe segmentos divididos na razão áurea” (LAURO,
2005, p.35).
A terminologia razão áurea foi adotada no período do Renascimento, na Grécia “foi
definida por Pitágoras, a partir de uma relação dimensional particular encontrada no
pentágono e no pentagrama (polígono regular estrelado), como a divisão de um segmento em
média e extrema razão” (MAYER, 2003, p. 179).
No pentágono o número de ouro é obtido ao dividirmos a longitude de uma diagonal
pela longitude de um dos lados dos pentágonos, como podem ser observado na figura 14.

AC CB

BC AB
Construção do pentagrama

Relação áurea no pentagrama

Sequência infinita de
pentagramas.

Figura 14 - O pentagrama e a razão áurea
Fonte: Autores
A razão áurea ou “divina proporção” ou “proporção áurea” é o resultado da divisão de
um segmento em média e extrema razão, isto é, a razão que resulta entre o menor e o maior
segmento é igual à razão entre o segmento maior e o todo, o resultado desta divisão é
simbolizado pela letra grega  (lê-se “fi”) e tem como valor aproximado 1,61803398, a este
é atribuído à nomenclatura de “número de ouro”. Na Figura 15 x é o segmento áureo do
segmento AC .
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ax
Figura 15 - x é o segmento áureo de AC
Fonte: Autores

Pode-se utilizar a notação algébrica moderna, desenvolvida a partir do século XVI,
para equacionar a proporção áurea.
AB BC
a
x

 
 x 2  a 2  a.x  x 2  a.x  a 2  0
BC AC
x ax

Calculando a raiz positiva desta equação em x , sendo ele o segmento áureo, obtém-se:

a  a 2  4.a 2
a  5.a 2
a  a. 5
x 1 5
x
x
x
x
 
  1,61803398...
2
2
2
a
2
a
Em relação a esta razão, Lauro (2005) afirma:
As propriedades estéticas e artísticas dessa razão são mostradas no “retângulo
áureo”, um retângulo cujos lados estão na razão de 1 para  ou de  para 1, esse
retângulo é considerado como o mais agradável aos olhos. Muitos trabalhos famosos
de arquitetura e arte, tais como o Partenon grego, a catedral de Chartres e alguns
quadros de Leonardo da Vinci, foram baseados no retângulo áureo (LAURO, 2005
p.35).

Assim, um retângulo será áureo se tiver a seguinte propriedade: se o dividirmos em
um quadrado e outro retângulo, o novo retângulo será semelhante ao original, no sentido de
manter suas proporções, este processo pode ser repetido infinitas vezes que sempre resultará
em um novo retângulo áureo. Para construir o retângulo áureo deve-se seguir alguns passos:


Traça-se uma semi-reta, marca-se um ponto A;



Constrói-se um quadrado de lado l , e vértices A, B, C, D ;



Encontra-se o ponto médio ( M ) do segmento AB ;



Centra-se o compasso em M , abre-se até C e desenha-se um arco de
circunferência que encontre a reta que passa por AB . Ao cruzamento, dá-se o
nome de E ;



Desenha-se um retângulo com vértice nos pontos A, D, E . Dá-se ao quarto
vértice o nome de F . Demonstra-se a seguir que o retângulo AEFD da Figura
16 é áureo.
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Figura 16 - Construção do retângulo áureo
Fonte: Autores
Para isso, deve-se mostrar que o segmento EF é o segmento áureo de AE .

Inicialmente calcula-se a medida do segmento ME .
Sabendo que ME  MC , que l é a medida do lado do quadrado e que M é o ponto
médio deste lado, tem-se que MB é

l
, aplicando-se o teorema de Pitágoras no triângulo
2

retângulo MBC .

MC 

2

2

 

 

 

2
2
l2
5l 2
l 5
l
    l 2  MC   l 2  MC 
 MC 
4
4
2
2

Assim o segmento ME tem como medida

l 5
, como pode ser observada na Figura
2

l l 5

l l 5
2  1 5 .
, e assim, 2
17. Logo, o lado AE , tem como medida 
l
2
2
2
Este resultado,
mostra que de fato este retângulo é áureo.

Figura 17 - Justificativa da construção do retângulo áureo.
Fonte: Autores
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1.3.1 ESPIRAL ÁUREA

A partir do retângulo áureo construído na figura 16, é possível perceber que este
processo pode ser repetido infinitas vezes que sempre resultará em um novo retângulo áureo,
repetido este processo infinitamente e unidos os cantos dos quadrados gerados, obtém-se uma
espiral chamada de logarítmica ou áurea. Seguem-se os passos para a construção da espiral
com régua e compasso:


Colocar a ponta seca do compasso em B, com raio igual ao lado do quadrado
ABCD desenhar um arco de circunferência AC;



Com a ponta seca do compasso em H, com raio igual ao lado do quadrado
CFGH desenhar um arco de circunferência CG;



Com a ponta seca do compasso em I, com raio igual ao lado do quadrado IGEJ
desenhar um arco de circunferência GJ;



Com a ponta seca do compasso em K, com raio igual ao lado do quadrado
BJKL desenhar um arco de circunferência JL; (repetir o processo para todos os
quadrados formados);



Para encontrar o centro da espiral, traçar uma diagonal DE , do retângulo
AEFD e a diagonal FB do retângulo BEFC, o encontro dessas diagonais, as
quais são reciprocamente perpendiculares, indicam o centro da espiral, também
chamado de polo da espiral que passa pelas seções áureas A, C, G, J...

A espiral construída pode ser observada na Figura 18.

Centro ou
polo
da
espiral

Figura 18 - Espiral áurea
Fonte: Autores
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O estudo da Razão Áurea, Proporção Áurea e do Número de Ouro tidos como parâmetros
da perfeição utilizados desde a Antiguidade nas artes, pode ser propicio ao educando na percepção
da importância da Geometria para outros campos de conhecimento e a sua aplicação prática.
A partir de fatos históricos relacionados ao número irracional  , como a construção do

Partenon por Fídias no século V a.C., o professor poderá instigar a curiosidade dos
educandos a respeito deste enigmático e misterioso número que aparece em infinidades de
elementos da natureza na forma de uma razão.
O professor pode utilizar também o software GeoGebra para construir o retângulo
áureo. Dessa forma, é possível ampliar conceitos de desenho geométrico e rever conceitos de
geometria como ponto, retas paralelas, retas perpendiculares, pontos de intersecção,
semelhança, entre outros.
Calcular a razão de um segmento em média e extrema razão, mostrar aplicações da
equação do segundo grau, investigar a presença desta razão na pintura, arquitetura e na
natureza, são alguns exemplos de que com planejamento criativo, o professor pode criar um
ambiente favorável a tornar o aprendizado uma experiência significativa tanto para o
educando quanto para o professor.

1.4

CÔNICAS

Para facilitar a análise estilística da arquitetura nos capítulos posteriores, faz-se
necessário um estudo prévio de algumas curvas que são muito importantes por darem forma e
equilíbrio às construções, elas mostram que a ciência do espaço colabora ricamente com a arte
do espaço.
Segundo Devlin (2002) as secções cônicas são curvas resultantes do corte de um cone,
elemento da geometria grega, sistematizado em um tratado com oito volumes, de autoria de
Apolónio intitulado “Cónicas”.
As Cônicas foram exaustivamente estudadas pelos povos da Antiguidade, este
interesse pelas propriedades destas secções desde os povos antigos se justifica pela sua
importância e aplicação em várias áreas do conhecimento como a Física, Astrologia,
Engenharia, Arquitetura, Tecnologias entre outras.
A descoberta das secções planas de um cone: elipse, parábola e hipérbole, é atribuída a
Menaecmus no século IV a.C., ele utilizou-se destas curvas para resolver o problema da
duplicação do cubo, um dos três problemas clássicos da Geometria Grega, os quais por serem
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impossíveis de resolver com régua e compasso, acabaram por motivar a criação de novas
técnicas geométricas. Segundo Boyer (1996).
Foi, portanto, uma realização importante de Menaecmus o ter descoberto que curvas
com a propriedade desejada estava à disposição. Na verdade, havia uma família de
curvas adequadas, que podiam ser obtidas de uma mesma fonte, cortando um cone
circular reto por plano perpendicular a um elemento do cone. Isto é, parece ter
descoberto as curvas que mais tarde foram chamadas, elipse, parábola e hipérbole
(Boyer, 1996, p. 65).

Essas curvas são obtidas “quando um duplo cone oco é cortado por um plano”
(DEVLIN, 2002, p.122). Pode ser observado na Figura 19 que a Elipse é obtida pela
interseção do cone com um plano não ortogonal ao eixo e não paralelo a nenhuma geratriz
que intercepte apenas uma componente do cone, enquanto a Circunferência é obtida pela
interseção do cone com um plano ortogonal ao eixo (do cone) que não passa pelo vértice (do
cone), a Parábola é obtida pela interseção do cone com um plano paralelo a apenas uma
geratriz e a Hiperbole é obtida pela interseção do cone com plano paralelo ao eixo (do cone)
que não passa pelo vértice (do cone).

Figura 19 - Secções Cônicas por um plano
Fonte: http://profhey.com.br/estudo/?paged=2

1.4.1 ELIPSE3

Num sistema de coordenadas cartesianas uma elipse é o lugar geométrico dos pontos
P, do plano, cuja soma das distâncias a dois pontos fixos F1 e F2 é constante. Os pontos fixos
3

Adaptado de VENTURI, Jacir J. Cônicas e Quádricas. 5ª ed. – Curitiba, 1949, Elipse capítulo 3, p. 69;
Parábola capítulo 2, p 41. Hipérbole capítulo 4, p.92.
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são chamados pontos focais ou focos da elipse. A distância entre os pontos focais é designada,
em geral, por 2c e a distância fixa

P F1  PF2 , por 2a, onde por 2a estamos denotando a

medida do segmento AB , como pode ser observada na Figura 20.

P1F1  P1F2  2a
P2 F1  P2 F2  2a
Figura 20 - Elipse
Fonte: Autores

Se P1 coincidir com A tem-se que

AF1  AF2  2a
(I)

Logo AF 1  AF 1  F 1F 2  2a

Se P1 coincidir com B tem-se que

BF2  BF1  2a
Logo BF 2  BF 2  F 2F 1  2a
Então 2 AF 1  2a  F 1F 2  2BF 2
Logo AF 1  BF 2
Substituindo a igualdade anterior na linha (I) tem-se

AF1  BF2  F1F2  2a
Ou seja:

AF1  F1F2  F2 B  2a
Como AF 1  F 1F 2  F 2B  AB
Então deduz-se que
AB  2a
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Os elementos da elipse podem ser observados na Figura 21.

Figura 21 - Elementos da Elipse
Fonte: Autores



Os pontos F1 e F2 chamam-se focos e a distância entre eles, representa-se por 2c, é a
distância focal da elipse, F1F2  2c (distância focal).



O ponto médio do segmento de reta F1F2 é chamado centro da elipse, representa-se
por “O”.



O segmento A1 A2 é chamado eixo maior da elipse, A1 A2  2a (eixo maior).



O segmento B1B2 é chamado eixo menor da elipse e representa-se sua medida por 2b,

B1B2  2b (eixo menor).


Do triângulo retângulo OF1B1 decorre que a 2  b2  c 2  b  a 2  c 2
As elipses são utilizadas na arquitetura desde a Antiguidade, um exemplo é o Coliseu,

monumento arquitetônico da Roma antiga, sua planta baixa possuía a forma elíptica, onde o
eixo maior mede 188m e o menor 156m (o Coliseu será visto de uma maneira mais detalhada
no capítulo 2).

1.4.2 PARÁBOLA

Denominamos parábola (Figura 22) ao lugar geométrico dos pontos de um plano que
são equidistantes de uma reta dada d e de um ponto dado F , F  d , do plano. Os elementos
da Parábola são: foco da parábola (F); reta diretriz (d) e vértice da parábola (V). Os detalhes
podem ser observados nas Figura 23.
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Figura 22 - Parábola
Fonte: Autores

Figura 23 - Elementos da Parábola.
Fonte: Autores

Devido às suas propriedades físicas e estéticas os arcos de cônicas são muito utilizados
na Arquitetura de pontes, pórticos, cúpulas e torres. O arquiteto Oscar Niemeyer utilizou-se
da parábola em várias de suas construções, um exemplo de cobertura com forma parabólica
está na Igreja de São Francisco de Assis no conjunto da Pampulha (Figura 24), em Belo
Horizonte, MG.

Figura 24 - Igreja de São Francisco de Assis
Fonte: http://www.niemeyer.org.br/
Ilustração: Autores
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1.4.3 HIPÉRBOLE

Denomina-se hipérbole (Figura 25) ao lugar geométrico dos pontos de um plano para
os quais a diferença das distâncias a dois pontos dados, F1 e F2 , do plano é em valor absoluto
igual a uma constante 2a, menor que a distância F1F2 . Os elementos da Hipérbole, descritos a
seguir, podem ser observados na Figura 26.


Os pontos F1 e F2 chamam-se focos;



A distância focal é dada por F1F2  2c;



O centro “O” é dado pelo ponto médio de F1F2 ;



A reta F1F2 é um eixo de simetria da curva, que intercepta a hipérbole nos pontos A1 e
A2;



O segmento A1A2 é chamado eixo real (ou eixo transverso) e sua medida é A1 A2  2a ;



A reta perpendicular a F1F2 pelo centro O é outro eixo de simetria da hipérbole;



O segmento B1B2 é chamado eixo conjugado (ou eixo imaginário) e indica-se sua
medida por 2b;



Os pontos B1 e B2 distam c unidades dos pontos A1 e A2;



Decorre do Teorema de Pitágoras que: c 2  a 2  b2  a  c 2  b2

dPF1  dPF2  2a
Figura 25 - Modelo de Hipérbole
Fonte: Autores
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Figura 26 - Elementos da Hipérbole
Fonte: Autores

O professor pode explorar o estudo da hipérbole por meio do estilo arquitetônico das
edificações de Brasília com as formas revolucionárias do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer,
mostrar aos educandos, que as ideias matemáticas estão presentes em várias vertentes do
conhecimento humano e que o estudo da geometria envolve a compreensão da importância de
saber enxergá-la para compreender seus conceitos e aplicações.
Um belo exemplo para mostrar a aplicação da hipérbole é apresentar aos educandos a
Catedral de Brasília formada por dezesseis pilares hiperbólicos que surgem do plano da praça
e se unem para sustentar a cobertura, como as colunas estão dispostas em círculo, formam um
hiperbolóide de revolução, como pode ser observado na Figura 27.

Figura 27 - Catedral de Brasília
Fonte: olhares.uol.com.br

Em relação às superfícies de revolução é interessante mostrar aos educandos, que a
elípse, a parábola e a hipérbole ao sofrerem uma rotação em torno de seus eixos de simetria
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geram outras superfícies: elipsóides, parabolóides e hiperbolóides, muito utilizados na
arquitetura de Niemeyer.

1.5

PERSPECTIVA

A perspectiva é uma técnica que envolve conceitos matemáticos que permite criar a
ilusão de espaço e distância numa superfície plana. A Figura 28 representa o funcionamento
de uma projeção que resulta numa perspectiva e onde se mostram os elementos que a
definem.

Figura 28 - Elementos de projeção de Perspectiva
Fonte: http://www.ipb.pt/~luiscano/Perspectivalinear/Nocoesbasicas.pdf

As definições dos elementos da linguagem da perspectiva mostradas na Figura 28
podem ser descritas como método de representação da forma resultante da intersecção de
raios visuais imaginários que unem um observador, ou ponto de vista (PV), e o objeto ou
forma a ser representada (neste caso uma escultura) por meio de linhas auxiliares construtivas,
num plano transparente, chamado Plano de Quadro (α), que é um plano perpendicular
colocado entre o observador e a forma ou suporte onde se representa as formas em
perspectiva. O Plano Geometral (β) também chamado de Plano de Terra é o Plano onde se
situa a forma a representar, a intersecção do Plano Geometral e de Quadro forma a Linha de
Terra (LT).
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O Plano de Quadro ajuda a determinar a forma a ser representada no plano do
desenho. Quando vistas em perspectiva, todas as linhas paralelas convergem para um ponto,
ou mais que um ponto, chamado de ponto de fuga (PF), este ponto situa-se na linha do
horizonte (LH) elemento da construção em perspectiva que representa o nível dos olhos do
observador (linha horizontal).
A perspectiva pode ser isométrica, cavaleira ou cônica (linear), porém é a cônica ou
linear que terá ênfase nesta pesquisa, aos outros dois tipos será feito um breve comentário.

1.5.1 PERSPECTIVA ISOMÉTRICA

Iso quer dizer mesma, métrica quer dizer medida. A perspectiva isométrica mantém as
mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto representado. A
Perspectiva Isométrica é o processo de representação tridimensional em que o objeto se situa
num sistema de três eixos coordenados. Estes eixos, quando perspectivados, fazem entre si
ângulos de 120°, como se observa na Figura 29.

Figura 29 - Eixos coordenados em perspectiva.
Fonte: Autores

1.5.2 PERSPECTIVA CAVALEIRA

A perspectiva cavaleira é uma projeção cilíndrica oblíqua sobre um plano paralelo a
uma das faces principais do objeto. Veja na Figura 30, a projeção cilíndrica oblíqua de uma
esfera. Elementos a serem observados: figura a ser projetada (esfera); plano de projeção; os
raios projetantes e a projeção da figura que neste caso é uma elipse.
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Figura 30 - Projeção cilíndrica oblíqua de uma esfera.
Fonte: Autores

1.5.2.1 PERSPECTIVA CAVALEIRA DE UM CUBO

Nesta perspectiva, a face da frente conserva a sua forma e as suas dimensões, e a face
de fuga (eixo x) é a única a ser reduzida. Esta redução varia conforme o ângulo que o eixo x
faz com o eixo y.
• Se o ângulo é de 60º , a redução é de 1/3 do original;
• Se o ângulo é de 45º , a redução é de 1/2 do original;
• Se o ângulo é de 30º , a redução é de 2/3 do original.
Como pode ser observada na Figura 31

Figura 31 - Perspectiva Cavaleira do cubo
Fonte: Autores

1.5.2.2 PROPRIEDADES QUE PODEM SER VERIFICADAS NA PERSPECTIVA
CAVALEIRA


segmentos e figuras paralelos ao plano de projeção (plano do papel) são representados
em verdadeira grandeza; figuras congruentes, situadas em planos diferentes mas

51

paralelos ao plano do papel, têm representações congruentes - isto é contrário à visão,
mas está conforme com a realidade dos objetos;


segmentos perpendiculares ao plano do papel são representados por segmentos
oblíquos (no caso adotado, fazendo ângulos de 30° com o bordo inferior do papel), e
têm o seu comprimento reduzido (no caso adotado, a redução é de 50%);



segmentos e retas paralelos são representados por segmentos e retas paralelos (trata-se
de uma projeção cilíndrica);



conservam-se os pontos médios dos segmentos e os baricentros das figuras;



como convenção, traçam-se a cheio as linhas visíveis para o observador e a tracejado
as linhas invisíveis.

1.5.3 PERSPECTIVA CÔNICA OU LINEAR

Como visto anteriormente, a perspectiva cônica é o método de representação da forma
resultante da intersecção de raios visuais imaginários que unem o observador e o objeto
através de linhas auxiliares construtivas, num plano transparente (plano do quadro). Este
Plano vertical ajuda a determinar a forma a representar no plano do desenho. Os elementos
básicos para a construção de uma perspectiva cônica são: Ponto de vista (PV) ou ponto que
representa o observador; Plano do quadro (α) ou suporte onde "representa-se" a Perspectiva;
objeto ou forma que se deseja representar.

1.5.3.1 PERSPECTIVA COM UM PONTO DE FUGA

Numa perspectiva simples ou de um ponto de fuga, todas as linhas de um objeto ou
desenho apontam a um ponto colocado na linha do horizonte.
No caso da figura 32a o observador está situado acima da linha do horizonte.
Quando se altera a altura da linha do horizonte, o ponto de observação e o ângulo de
observação obtêm-se efeitos interessantes nos desenhos, veja figura 32b.
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(b)

(a)

Figura 32 - Perspectiva de um ponto de fuga
Fonte: Autores

1.5.3.2 PERSPECTIVA COM DOIS PONTOS DE FUGA

No caso de uma perspectiva realizada com dois pontos de fuga, cada face da figura se
estende com linhas imaginárias que se unem em dois pontos de fuga localizados a ambos os
lados do objeto e sobre a linha do Horizonte. Estando o objeto acima da linha do horizonte ou
abaixo da mesma. Como mostra a Figura 33.

Figura 33 - Perspectiva com dois pontos de fuga
Fonte: Autores

1.5.3.3 PERSPECTIVA COM TRÊS PONTOS DE FUGA

Este tipo específico de perspectiva com três pontos de fuga surge quando o observador
esta localizado muito acima ou abaixo da linha do horizonte e por tanto os planos horizontais
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também sofrem deformação. As imagens resultantes correspondem às imagens que
normalmente se poderiam obter, por exemplo, desde uma avioneta ou helicóptero. Em alguns
manuais este tipo de Perspectiva é conhecida como “vista de pássaro” ou “voo de pássaro”.
Por esta razão é chamada de “perspectiva aérea” porque é obtida a partir de uma posição
aérea, como mostra a Figura 34.

Figura 34 - Perspectiva com três pontos de fuga
Fonte: Autores

Em arquitetura especificamente, este tipo de perspectiva é conhecida como perspectiva
aérea, devido ao fato de que as imagens são observadas desde o céu ou a uma elevada altura
por cima do objeto.

1.5.4 A IMPORTÂNCIA DA PERSPECTIVA NA ARQUITETURA

O desenho em perspectiva surgiu por meio da observação da natureza, o homem com
sua capacidade de abstração, construiu técnicas para reproduzi-la em objetos bidimensionais.

A perspectiva já era utilizada pelos antigos assírios, egípcios e gregos, porém a
perspectiva análoga a que é conhecida hoje, foi desenvolvida pela primeira vez em Florença 4,
no inicio do século XV, por Filippo Brunelleschi e definida formalmente por Leon Battista
Alberti, sendo aprimorado seu estudo por Leonardo da Vinci, entre outros artistas, que
proporcionaram o progresso desta área de conhecimento.
Na arquitetura, especificamente, a perspectiva tem fundamental importância ao
possibilitar que os desenhos bidimensionais das plantas sejam representados como objetos
tridimensionais, na pintura do renascimento, os pintores pretendiam obter efeitos
tridimensionais realistas em seus quadros, para isso partiam do princípio de que, se
4

O terceiro capítulo deste trabalho será dedicado ao Renascimento com ênfase na perspectiva.
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observassem uma cena exterior através de uma janela, seria possível projetar o que viam no
plano da própria janela como um conjunto coerente de pontos, desde que mantivessem os
olhos situados num ponto focal constante, o esquema da experiência de Brunelleschi,
aperfeiçoado por Alberti, pode ser observado na Figura 35.

Figura 35 - Desenho esquemático da experiência de Brunelleschi e Alberti.
Fonte: COSTA, 2004, p.57.

Por meio da experiência realizada por Brunelleschi, o professor poderá introduzir uma
discussão sobre a relação entre a Geometria e a Perspectiva, de modo a instigar o aluno a
compreender que retas paralelas não se encontram na Geometria Euclidiana, como é afirmado no
quinto postulado de Euclides. No entanto, quando se utiliza de uma projeção para representar
figuras, e a Perspectiva é uma delas, as propriedades de paralelismo mudam.
Assim, na Geometria Projetiva, onde se insere a Perspectiva, há a possibilidade de
encontro das retas paralelas no ponto de fuga, um dos elementos básicos da perspectiva. Em
quadros, fotos e construções o aluno poderá relacionar o ponto de fuga à ideia de infinito, ao ser
apresentado a perspectiva, com um ponto de fuga, que corresponde ao ponto onde as linhas
transversais, que representam linhas paralelas do ambiente ilustrado no quadro, se encontram.
Este, por sua vez, simboliza um ponto no infinito, como pode ser observado no quadro de Da
Vinci “A Última Ceia” ( Figura 36).
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Figura 36 - A Última Ceia - Leonardo da Vinci
Fonte: http://shutupandwatchthemovies.blogspot.com.br/2012/12/a-ultima-ceia-de-luis-bunuel.html
Ilustração: Autores

Observe o quadro “A Última Ceia” busque identificar o ponto de fuga, qual mensagem
o artista quis transmitir, quais os elementos de perspectiva que ele utilizou para obter o efeito
de profundidade, movimento e realidade?
Proporcionar esses momentos de diálogos em sala de aula, com ênfase na história das
descobertas geométricas e a aplicação desta em outras áreas de conhecimento, faz com que o
aluno passe a ter um olhar diferente para a Matemática, de modo a perceber sua aplicabilidade e
importância para o desenvolvimento da humanidade. Corroborando com essa ideia Flores (2003b)
relata que:

(...) tomar a reflexão sobre a técnica da perspectiva em sua forma de
problematizações com a cultura na qual está inserida se faz importante por
proporcionar subsídios para a percepção da relação com o saber, enquanto produção
histórica, desnaturalizando verdades estabelecidas. Ademais, o conhecimento do
como surgiu um modo de representação em perspectiva poderá nos fazer pensar
como esta técnica transformou e modificou nosso olhar sobre o mundo a nossa volta
e, mais, educou nosso olhar para ver as imagens representadas (FLORES, 2003b, p.
46).

É neste contexto que será explorada a Perspectiva no capítulo 3, com detalhes sobre as
experiências de Brunelleschi e a teoria de Alberti.
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1.6

TOPOLOGIA

A Topologia caracteriza-se pelo estudo de propriedades de figuras geométricas que são
invariantes sob transformações topológicas 5, que podem ser exemplificadas por ações de encolher,
esticar, deformar etc., chamados de homeomorfismos. Ela é um ramo da matemática que estuda

formas e espaços sem preocupação com métricas.
O termo topologia - logos (estudo), topos (lugar), foi concebido pelo matemático
alemão Listing6.
De inicio a topologia foi chamada por Henri Poincaré de analisys situs e por Gottfried
Leibniz de "geometria de posição". “Qualquer um dos nomes preserva em seu sentido a atividade
fundamental desta área da geometria: o estudo das propriedades geométricas não afetadas por
mudanças de forma” (SPERLING, 2008, p.28).
Subentende-se pela mudança da forma, que os “objetos” geométricos em topologia são
construídos com “materiais perfeitamente elásticos”, os quais são normalmente representados por
meio de materiais físicos elásticos como pedaços de borracha.
Para a topologia, se uma superfície for esticada ou encolhida, certas propriedades dela se
mantêm inalteradas, podendo como resultado determinar a congruência, isto é, a similaridade
entre formas geométricas tão distintas quanto o círculo e o triângulo, ou até mesmo dois polígonos
quaisquer. Portanto, “é necessário frisar – não interessa à topologia a forma, que estaria

vinculada à topografia, mas as relações existentes entre os pontos desta forma” (SPERLING,
2008, p.29).
É dentro desta lógica geral que termos e conceitos como superfície orientável e não
orientável, hipersuperfície, nó, grafo, diagrama, identificação, homeomorfismo,
soma conexa, mergulho, continuidade, conectividade por caminhos, proximidade,
topologia intrínseca e extrínseca, quarta dimensão, fazem sentido e que elementos
geométricos como disco, esfera, toro, faixa de Möbius, garrafa de Klein, guarda
chuva de Whitney, superfície de Boy e hipercubo, dentre outros, têm suas
características topológicas investigadas (SPERLING, 2008, p.29).

Isto resulta que a Topologia se preocupa com o aspecto qualitativo dos objetos e nesse
sentido ela independe dos aspectos quantitativos das figuras. Em relação à Arquitetura os
termos e conceitos advindos da Topologia “traz para o campo da arquitetura uma quarta

5

Conceito que será explorado nesta seção.
O primeiro texto publicado onde aparece o nome de topologia intitula-se Vostudienzur Topologie tendo sido
escrito por Johann Listing [1808-1882]. Disponível em <http://www.inf.unioeste.br/~rogerio/Topologiaensino3.pdf>
6
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dimensão, que antes era desprezada, esta dimensão é o tempo que está implícito ao
movimento7” (SCHIESARI e GUATELLI, s/d, p. 10).
A Topologia também chamada de Geometria da Borracha é o estudo matemático das
propriedades que são preservadas quando se deforma um objeto, torcendo-o, encolhendo-o ou
esticando-o sem rompê-lo, ou seja, o interesse da topologia recai sobre as propriedades de um
objeto que não sofrem mudanças quando este é modificado, alterado ou transformado
continuamente. Se, por exemplo, tem-se desenhado um quadrado em um balão, ao inflá-lo,
observa-se que não há conservação de suas propriedades métricas e projetivas, porém
conservam-se as propriedades topológicas que são:
 Vizinhança ou contiguidade;
 conexidade;
 ordem;
 circunscrição ou de envolvimento;
 continuidade;
 orientabilidade;
 entre outros.
Pesquisadores como Piaget e Inhelder (1993) e Dienes (1975) demonstram convicção
de que as propriedades topológicas supracitadas são importantes para o desenvolvimento
cognitivo dos estudantes, principalmente ao que concerne à construção do espaço geométrico,
e que essas relações podem ser feitas intuitivamente desde que corretamente orientadas
(LEIVAS, 2008).

1.6.1 OS ESPAÇOS TOPOLÓGICOS E AS TRANSFORMAÇÕES TOPOLÓGICAS

Em todos os campos do conhecimento humano as novas descobertas científicas
causam impacto, os quais são levados a grandes discussões nos meios acadêmicos e nas
comunidades cientificas. Percebe-se que muitas dessas descobertas científicas têm mudado
radicalmente a definição da palavra Espaço 8, atribuindo uma forma topológica a ele, uma vez
que este não é mais percebido em sua forma estática e sim como algo maleável, mutável,
elástico.
7

Entende-se movimento como deslocamento, percurso, que para esta etapa da Arquitetura é primordial, e mais
importante que a distância.
8
Extensão indefinida que contém e envolve todos os objetos: o espaço é imaginado com três dimensões.
<http://www.dicionariodoaurelio.com/Espaco.html> acesso em 05 de nov. 2012.
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Por não se preocupar com a métrica, e sim com a preservação das propriedades citadas
na subsecção anterior, que são inalteradas por meio de aplicações contínuas, é possível definir
um novo espaço, que não possui métrica e que são chamados Espaços Topológicos. Em uma
linguagem coloquial, os Espaços Topológicos são estruturas matemáticas que permitem a
definição formal de conceitos como convergência, conexidade e continuidade, conceitos estes
que serão indispensáveis à análise topológica das obras de Niemeyer.
São exemplos de Espaços Topológicos:
- A superfície Esférica - é topologicamente um cilindro com as circunferências de dois discos
coladas nas duas componentes de seu bordo, Figura 37.

Figura 37 - Esfera
Fonte: http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-royalty-free-esfera-3d-colorida-azulimage3197216

- Uma faixa de Möbius - é um espaço topológico obtido pela colagem das duas extremidades
de uma fita, após efetuar meia volta numa delas, Figura 38.

Figura 38 - Etapa da construção da faixa de Mobius
Fonte: www.educadores.diaadia.pr.gov.br

- A garrafa de Klein - é um determinado objeto de superfície não orientável, uma superfície
(espaço topológico em duas dimensões) sem distinção entre os lados “de dentro” e “de fora”,
Figura 39.
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Figura 39 - Garrafa de Klein
Fonte: mediawingnuts.blogspot.com

- Toro ou Toróide - é um espaço topológico homeomorfo ao produto cartesiano de dois
círculos. Apresenta o formato aproximado de uma câmara de ar de um pneu, Figura 40.

Figura 40 - Toro ou toróide
Fonte: www.matematica.seed.pr.gov.br

- Plano Projetivo - é uma superfície não orientável fechada, resultado da identificação dos
pontos antípodas do bordo de um disco, a Figura 41 é uma tentativa de representar o Plano
Projetivo, pois ele só se realiza em um espaço de dimensão quatro.

Figura 41 - Plano projetivo
Fonte: fisicaculturafotos.blogspot.com

As transformações topológicas ou homeomorfismos são os processos de manipulaçãogeração contínuos de superfícies a partir da transformação da forma, sem adição ou subtração
de “material”, mantendo certas relações espaciais invariantes, chamadas topologias do objeto,
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dentre elas, a continuidade espacial. Os homeomorfismos têm, portanto, a propriedade da
conservação de características topológicas entre pontos de uma superfície, submetida à
deformação, qualquer que seja a variação das condições topográficas ou geométricas.
As transformações topológicas são funções fundamentais no estudo dos espaços
topológicos, uma vez que preservam a estrutura topológica destes espaços, ou seja, se entre
dois espaços existe um homeomorfismo então eles são topologicamente equivalentes. Dois
Espaços Topológicos dizem-se homeomorfos se existir uma aplicação entre esses espaços que
seja contínua, invertível e a sua inversa seja contínua.
Fazendo uma definição formal, dizemos que se X e Y são Espaços Topológicos, uma
função f : X  Y é um homeomorfismo se f é bijetora, contínua e sua inversa f 1 é
contínua. A existência de tal homeomorfismo entre X e Y, implica que X e Y são
homeomorfos, utiliza-se neste caso a seguinte notação:
X Y .

Numa linguagem coloquial, de acordo com Sampaio (2008), há quatro tipos de
deformações que não afetam a topologia de uma superfície, de modo que são chamadas
Transformações Topológicas as combinações de um número finito de tais deformações:
1. Esticar ou inflar a superfície ou partes dela;
2. Encolher a superfície ou partes dela;
3. Entortar a superfície ou partes dela;
4. Recorte - colagem: Cortar a superfície segundo uma linha suave nela demarcada e logo
após colar novamente, uma na outra, as bordas geradas por esse recorte, resgatando assim a
superfície original com a linha demarcada.
É bom destacar neste momento, algumas deformações que não são transformações
topológicas, que muitas vezes são confundidas como tais. Estas transformações alteram a
topologia de uma superfície, resultando em superfícies não homeomorfas à superfície original
(SAMPAIO, 2008):
1. Cortar a superfície, segundo uma curva nela demarcada, e não tornar a colar um no outro,
os bordos gerados pelo recorte;
2. Realizar colagens de modo arbitrário, fazendo com que dois ou mais pontos antes
separados se tornem um só ponto da superfície;
3. Encolher a superfície ou algumas de suas partes, de maneira que os pontos antes separados
se aglutinem num só ponto.
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No entanto ao realizar uma transformação de recorte em uma superfície, e logo após
realizar a colagem de seus bordos, a superfície resultante será homeomorfa à superfície
original, um exemplo pode ser visto na figura 42.

Figura 42 - Transformação de recorte e colagem aplicada a uma superfície
Fonte: SAMPAIO, 2008, p. 32

Os Espaços Topológicos homeomorfos possuem as mesmas propriedades topológicas,
considerando-se as classes de equivalência tem-se que os espaços homeomorfos são
essencialmente iguais em topologia. Como se observa na Figura 43.

Figura 43 - Homeomorfismo entre uma caneca e uma rosquinha
Fonte: www.tiosam.com

Segundo Borges (2005), embora sendo um dos ramos mais recentes da Matemática, a
Topologia, assume uma importância cada vez mais crescente na investigação dos segredos da
natureza, uma vez que é uma forma matemática de conceber o lugar, o espaço, e tudo que está
incluso nele. Intuitivamente, podemos dizer que não há distinção se estes espaços puderem
passar de um para o outro por meio de deformações contínuas, sem saltos e sem cortes.
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Assim, para um círculo, suas propriedades características são o interior e o exterior,
por exemplo, quando o encaramos como uma curva fechada simples de Jordan. Com
isto queremos dizer que a propriedade topológica fundamental do círculo é a de
dividir um plano em um interior e um exterior. Como esta divisão acontece
igualmente com o quadrado, o losango e o triângulo (há mais figuras geométricas
nessa situação...) dizemos, então, que elas são equivalentes, do ponto de vista da
Topologia, com o círculo, o qual é equivalente topologicamente a qualquer uma de
suas infinitas deformações, desde que, em nenhuma dessas deformações se verifique
fusões de pontos ou rompimentos, isto é, qualquer uma dessas deformações seja uma
transformação topológica (BORGES, 2005, p.35).

1.6.2 SUPERFÍCIES TOPOLÓGICAS E SOMAS CONEXAS

Como na arquitetura, em geral, o objeto fundamental são as superfícies, esta subseção
tratará das Superfícies Topológicas. Sampaio (2008) considera que “superfícies são objetos
geométricos bidimensionais que não existem no mundo real, mas apenas em nossa
imaginação geométrica platônica” (SAMPAIO, 2008, p. 29).
Nesta pesquisa utilizar-se-á do ponto de vista topológico e geométrico o conceito e a
definição de superfície, o mais intuitivamente possível, com exemplos e figuras, uma vez que
não faz parte do escopo deste trabalho se aprofundar em definições formais que requerem um
estudo da topologia geral e cálculos avançados.
Assume-se que as superfícies não têm espessura, sendo assim, se pode construir
representações de uma superfície fazendo uso de uma película de material maleável e elástico;
por exemplo, uma bola de plástico e uma câmara de ar representam respectivamente uma
Superfície Esférica e um Toro bidimensional (SAMPAIO, 2008). Consideram-se as quatro
superfícies básicas conhecidas, a Esfera (S2), o Toro (T2), a Garrafa de Klein (K2) e o Plano
Projetivo (P2), Figura 44.

(S2)

(T2)

(K2)

(P2)

Figura 44 - Superfícies Orientáveis (Esfera e Toro), Superfícies Não Orientáveis (Garrafa de
Klein e Plano Projetivo).
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Soma conexa é o processo não contínuo de geração de superfícies por meio da
conexão de superfícies básicas, processo que pode alterar a topologia dos objetos iniciais
(SPERLING, 2006).
Considera-se soma conexa uma operação topológica descontínua que agrupa uma ou
mais superfícies separadas, cortando e removendo e depois aproximando e colando os bordos
resultantes, “é o processo não contínuo de geração de superfícies por meio da conexão de
superfícies básicas, processo que pode alterar a topologia dos objetos iniciais” (SPERLING,
s/d, p. 261).
De acordo com Sampaio (2008), dadas duas superfícies M e N, pode-se obter uma
nova superfície removendo um disco aberto de cada uma delas e colando o restante ao longo
de seus bordos, o novo objeto obtido a partir dessa operação de colagem é chamado soma
conexa das superfícies M e N, que é denotada por M # N, como mostra a Figura 45.

Figura 45 - Exemplo de soma conexa de duas superfícies
Fonte: SAMPAIO, 2008, p.41

Segundo Sampaio (2008), as operações de homeomorfismo e soma conexa de
superfícies propiciam a construção de todas as superfícies fechadas, a partir das quatro
superfícies básicas conhecidas, a Esfera (S2), o Toro (T2), a Garrafa de Klein (K2) e o Plano
Projetivo (P2), das quais todas as outras superfícies fechadas são geradas, por homeomorfismo
ou soma conexa, destas temos que a esfera e o toro são superfícies orientáveis, enquanto a
garrafa de Klein e o plano projetivo são superfícies não orientáveis.
Uma superfície que contenha um caminho fechado que inverte a orientação é
denominada superfície não-orientável. [...] é não-orientável toda superfície que
contém dentro de si uma faixa de Mobius. Se a superfície não contém nenhum
caminho fechado desse tipo, ela é uma superfície orientável (SAMPAIO, 2008,
p.39).

Sampaio (2008) lista as superfícies fechadas concebíveis da seguinte maneira:
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Superfícies orientáveis
S

Superfícies não orientáveis

2

T2

P2

T2#T2

P2#P2

T2#T2#T2

P2#P2#P2

O resultado garante que toda superfície fechada e orientável é um espaço homeomorfo
a uma Esfera, a um Toro, ou a uma soma conexa de dois ou mais Toros. Além disso, toda
superfície fechada e não orientável é um espaço homeomorfo a um Plano Projetivo ou uma
soma conexa de dois ou mais Planos Projetivos. Obtêm-se assim uma classificação topológica
para as superfícies fechadas orientáveis e não orientáveis.
Trabalhar em sala de aula estes conteúdos aliados à arte e a história propicia aos
educandos conjecturar, visualizar, problematizar, levantar hipóteses, testar os resultados e
ampliar seus conhecimentos, por meio da integração da Geometria com outras partes da
Matemática e com outras Ciências. Uma vez que ao longo da história a arte e muitos artistas
foram influenciados pela Matemática, consciente ou inconscientemente, utilizaram-se da
Geometria em seus monumentos, nas pinturas, esculturas e arquitetura, as quais foram
valorizadas pelo emprego da simetria, razão áurea, número de ouro, proporções, módulo e
padrões, os limites e o infinito, a ilusão de ópticas, as formas geométricas planas e espaciais, a
Topologia, bem como da ciência da computação.
Porém para se atingir este nível de ensino fazem-se necessários professores
conscientes de que “a integração do conhecimento é uma questão muito importante e não
devemos deixar passar boas oportunidades naturais para unificar tópicos diferentes”
(LINDQUIST; SHULTE, 1994, p.51), além disso, uma das preocupações do professor deve
ser o de proporcionar aos educandos, várias experiências que possam aumentar sua
compreensão do espaço em que se inserem.
Embora a palavra Topologia nos remeta a uma ideia de algo difícil, de uma
Matemática formal compreendida apenas por matemáticos ou pessoas de elevada
compreensão desta área (LEIVAS, 2008), não aplicável diretamente no Ensino Fundamental,
destaca-se que as noções topológicas de dentro, fora, perto, longe, interior, exterior, dentre
outras, estão presentes desde cedo no nosso cotidiano, na organização espacial. Piaget e
Inhelder (1993) em suas pesquisas “[...] mostraram que a criança desenvolve, inicialmente, às
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relações topológicas e não as euclidianas, pois as primeiras não utilizam os conceitos métricos
que ocorrem posteriormente aos topológicos” (apud LEIVAS, 2008, p.61).
Ainda Leivas (2008), acrescenta que Piaget e Inhelder (1993)
dizem que, muito antes de elaborar os processos de contagem, a criança explora a
natureza e o espaço que a circunda e, por essa razão, as noções topológicas
antecedem as noções euclidianas e as projetivas. Verifica-se, assim, no
desenvolvimento infantil, que a percepção topológica é mais natural do que as outras
duas (PIAGET E INHELDER, 1993, p.61).

Na interação com o meio, a criança naturalmente passa a reconhecer e perceber o
espaço a sua volta e suas contínuas transformações:
[...] ela passa a reconhecer a mãe, os familiares mais próximos e sua casa, por
exemplo. A esse tipo de construção de noções de espaço, que se transforma
continuamente, sem rupturas denominamos topológica, de forma bem superficial
(PIAGET E INHELDER,1993, apud LEIVAS, 2008, p.62).

De acordo com os estudos dos autores acima citados e as recomendações das
Diretrizes Curriculares Educacionais (DCE) que orientam no sentido de trabalhar as noções
de topologia nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, considera-se
plausível promover uma discussão em torno deste conteúdo, o que se fará no capítulo 4 desta
pesquisa.
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CAPITULO 2

2

A ANTIGUIDADE CLÁSSICA
Os fatos históricos revelam-se como campo favorável ao estudo de determinada

cultura, na Antiguidade Clássica greco-romana, a Simetria e a Razão Áurea, sinônimos de
beleza e harmonia, foram visivelmente utilizadas nas construções arquitetônicas, como será
mostrada nesta seção.
Subsidiar o ensino de Geometria por meio de conexões com obras históricas da
Arquitetura do período supracitado, mostrar as relações estabelecidas entre os edifícios e as
proporções do corpo humano, o homem como medida de todas as coisas, possibilita ao
educando intuir a importância da Geometria relacionada à realidade humana.
Busca-se com a exposição desta seção uma imersão no mundo geométrico e
arquitetônico da Antiguidade, auxiliado pela visualização das imagens (fotos, gravuras,
desenhos), como recurso a compreensão da utilização dos conceitos geométricos na
representação do espaço.
Por ser uma época de grande desenvolvimento das ciências, filosofia, artes e
arquitetura, optou-se por iniciar esta investigação na Antiguidade Clássica greco-romana,
período em que a arte primitiva mostra que mesmo pessoas sem instrução matemática, tinham
um sentido inato das formas geométricas. Esse fato fica evidente nas cerâmicas
confeccionadas pelos povos egípcios, etruscos e gregos, como pode ser observada nas Figura
46 que mostra um vaso egípcio, Figura 47 cerâmica etrusca e Figura 48 vaso grego.
Nestas cerâmicas podem ser observadas a utilização dos ornamentos, esse tipo de
elemento pictórico, pode ser observado desde tempos mais remotos da história humana e
podem ser considerados como um elemento que serve de elo de ligação no estudo da história
da arte nas diversas civilização.
Como já foi visto no primeiro capítulo, o ornamento proporciona o diálogo entre a
Ciência (Geometria) e a Arte, os quais podem ser interpretados por meio das transformações
geométricas, sendo os padrões decorativos encontrados nestas cerâmicas, exemplos de como
os povos da Antiguidade utilizavam-se da Geometria nas expressões artísticas.
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Figura 46 - Vaso Egípcio
Fonte:
http://www.deyave.com/Arte
/egipto/ceramica-egipciapredinastica.jpg

Figura 47 - Ânfora com
Hércules e a Hidra, 525 a.C.
Fonte:
http://deedellaterra.blogspot.co
m.br/2012/02/historia-daindumentariacivilizacao_08.html

Figura 48 - Vaso Grego: Crátera
de Eufrônio 515 a.C.
Fonte: www.portalitalia.com.br

Observa-se que nos vasos escolhidos para ilustração, existe um equilíbrio em suas
formas, uma harmonia entre o desenho e o espaço utilizado pela ornamentação, os etruscos e
gregos fizeram uso de ornamentos inspirados no acanto e outras plantas, na atualidade podese recorrer a softwares que permitem a construção e visualização das transformações
geométricas, figuras geométricas em diálogo.
Na Antiguidade os motivos ornamentais utilizados (os mais comuns), podem ser
observados na Figura 49, nos quais notam-se as simetrias nos padrões dos ornamentos como,
por exemplo, com o guilloché é possível construir um papel de parede tendo-o como um
padrão para a formação de tal ornamento. Por meio do acanto, a palmeta e os óvulos é
possível construir frisos por reflexão vertical e os meandros por translação. Já a roseta
apresenta padrões que se repetem por rotação e reflexão.

68

Figura 49 - Motivos ornamentais.
Fonte: www.leonelcunha.com/aulashca/documentos/mod1/9grecia_Pintura_Ceramica.pdf

Nas figuras que mostram os vasos, observa-se o uso de motivos geométricos, com as
simetrias de translação, rotação e reflexão vertical, horizontal e com deslizamento, bem como
elementos figurativos como da figura humana e de animais, e a utilização de variações da flor
de lótus, representada na Figura 50.
As Simetrias observadas nos frisos das cerâmicas podem ser analisadas da seguinte
forma:
No vaso Egípcio, figura 46 a flecha 1 indica um ornamento que pode ser visto como
um “friso” de translação, enquanto que a flecha 3 mostra um “friso” que apresenta uma
aproximação com a simetria de reflexão horizontal e vertical, descrita no capítulo 1, já a
flecha 2 indica um ornamento mais próximo ao “papel de parede” p2. As palavras “friso” e
“papeis de paredes” estão entre aspas, pois o que foi visto no capítulo 1 é que estes
ornamentos são planos, e aqui as superfícies não são planas.
Na Ânfora, figura 47 a flecha 4 indica um ornamento que pode ser visto como um
“friso” que possui reflexão com deslizamento, enquanto que a flecha 5 mostra um “friso” que
possui reflexão horizontal e vertical e rotação, já a flecha 6 mostra um “friso” que tem
reflexão vertical;
O vaso Grego, figura 48, a flecha 7 mostra um “friso” com reflexão vertical, enquanto
que a flecha 8 um “friso” que possui reflexão vertical e horizontal.
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Figura 50 - Flor de lótus
Fonte: KIELWAGEN, 2010, p. 44.

Segundo Kielwagen (2010), as variações do ornamento inspirado na flor de lótus
(Figura 50) entre os antigos egípcios, podem ser classificadas em cinco tipos principais, que
podem ser observados na Figura 51, o lótus frontal ou roseta (a); lótus de perfil com pétalas
distintas (b); o lótus em forma de sino também chamado de papiro (c); botões de lótus (d) e a
combinação do perfil e da roseta resultou a palmeta, a qual foi muito utilizada pelos gregos.
Segundo Carvalho (s/d), a beleza e a sobriedade das linhas da arquitetura grega
nasceram da mistura da rudeza, seriedade e força dos povos das civilizações anteriores, com
um despertar da curiosidade científica na estreita interação com os povos vizinhos.

a)

b)
c)
Figura 51 - Variações da Flor de Lótus
Fonte: KIELWAGEN, 2010, p. 20.

d)

Ainda nesta seção se observará a utilização destes motivos ornamentais na arquitetura.

2.1

A MATEMÁTICA GREGA

Considera-se que o primeiro povo a dedicar-se à matemática, como uma arte por si
mesma, foram os gregos (EVES, 2004). Suas invenções sobre formas puras e abstratas
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constituíram a base da Geometria de Euclides, tais como prismas, pirâmides, paralelepípedos,
cones, esferas e cilindros, entre outras, nomes, estes, derivados do grego.
A geometria dos gregos estava fortemente influenciada por considerações filosóficas e
estéticas, o círculo no plano e a esfera no espaço eram as figuras perfeitas, a geometria grega
foi, fundamentalmente, uma geometria das construções com régua e compasso.
Na Grécia Antiga, local de registro das origens da geometria enquanto ciência
dedutiva, os sábios gregos se depararam com um enigma que incidia na busca de
resolução dos problemas de construção geométrica através do uso exclusivo de dois
instrumentos: a régua (não graduada) e o compasso (GUERRA, 2012, p.5).

A utilização destes instrumentos foi fundamental nas construções geométricas da
Grécia antiga. Segundo Stillwell (1994), “A régua e o compasso tem sido a marca registrada
da geometria desde o aparecimento dos Elementos de Euclides em torno de 300 a.C.” (apud
Guerra, 2012, p.16).
Eves (2004) esclarece o que é possível fazer com régua e compasso
Com a régua permite-se traçar uma reta de comprimento indefinido passando por
dois pontos distintos dados. Com o compasso permite-se traçar uma circunferência
com centro num ponto dado passando por um segundo ponto qualquer dado. O
traçado de construções com régua e compasso, visto como um jogo em que se
obedece a essas duas regras, mostrou ser um dos jogos mais fascinantes e
absorventes jamais inventados (EVES, 2004, p. 134).

Eves (2004) diz ainda que “como os postulados dos Elementos de Euclides restringem
o uso da régua e do compasso de acordo com as regras acima, esses instrumentos, assim
utilizados, tornaram-se conhecidos como instrumentos euclidianos” (EVES, 2004, p. 134).
De acordo com Guerra (2012), além da importância destes instrumentos para Euclides
para a representação de retas e circunferências, também se destacam pela atribuição dos
gregos à ideia de perfeição e a “descoberta da irracionalidade de

2 (número que pode ser

construído com régua e compasso)” (GUERRA, 2012, p.17).
Constata-se que, na Antiguidade, foram desenvolvidas as principais ideias da
Geometria Euclidiana e pós-euclidianas, uma vez que alguns dos problemas elencados pelos
gregos, como os problemas clássicos da Duplicação do cubo, da Trissecção do ângulo e da
Quadratura do círculo não puderam ser resolvidos apenas com a utilização de régua e
compasso euclidianos, porém serviram de “estímulo ao desenvolvimento da matemática,
inclusive para a criação de novas teorias, dado pelos esforços continuados para se resolverem
os três famosos problemas da Antiguidade” (EVES, 2004, p.134).
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A busca pela solução destes três problemas, que persistiram com vigor impressionante
durante mais de dois mil anos, influenciou profundamente a geometria grega e
significativamente a história da matemática, persistências estas que possibilitaram
descobertas, “como as secções cônicas, muitas curvas cúbicas e quárticas e várias curvas
transcendentes” (EVES, 2004, p.134).
Eves (2004), Rooney (2012), Boyer (2003) consideram que outros fatores que
ajudaram no desenvolvimento da Geometria foram: a necessidade de resolver problemas
práticos de construções ou de demarcações de terras, impossíveis de serem resolvidos apenas
pela utilização de números e pela contagem e a possibilidade de desenvolvimento atribuído ao
sentimento estético em relação a configurações e ordem.
Segundo Rooney (2012), a geometria foi uma das primeiras aplicações da matemática
a possibilitar o trabalho com distâncias, áreas e volumes no mundo real.

É provável que alguns dos primeiros cálculos utilizados se relacionassem com a
construção de monumentos, demarcações de terra ou manufatura de artefatos para
fins religiosos. O primeiro passo necessário foi desenvolver unidades de medida, o
que por si só já é um grande passo conceitual em relação à contagem. A medição faz
uma distinção artificial, dividindo algo contínuo em unidades nominais (ROONEY,
2012, p. 65).

A história da Matemática Grega destaca grandes nomes como Platão e sua Academia
em aproximadamente 386 a.C., Tales de Mileto, considerado pelos historiadores como o
primeiro matemático, Pitágoras de Samos, conhecido como o “pai da matemática”, porém foi
Euclides de Alexandria o maior responsável pelo desenvolvimento da geometria, por isso é
frequentemente considerado como o “pai da geometria”. “Seu trabalho mais popular,
Elementos, é o livro texto de maior sucesso na história da matemática e foi usado por mais de
dois mil anos. Euclides também escreveu obras sobre perspectiva, seções cônicas e geometria
esférica” (ROONEY, 2012, p. 85). Euclides organizou e escreveu de forma direta e clara, a
maioria dos resultados matemáticos obtidos por seus ancestrais e seus contemporâneos. “Os
Elementos têm 13 livros ou capítulos que descrevem e provam boa parte de tudo que a raça
humana sabe até hoje sobre linhas, pontos, círculos e as figuras sólidas elementares.”
(BERGAMINI, 1969, p. 46).
Quando Euclides, aproximadamente 300 a.C., estava escrevendo sua obra Elementos,
“os gregos já haviam descoberto muitas das curvas-padrão (elipse, parábolas, hipérbole e
outras) uma introdução do cálculo integral no método da exaustão, e métodos para determinar
o volume de um cone e de uma esfera” (ROONEY, 2012, p. 84).
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Rooney (2012) afirma que a geometria, enquanto tal trata de distâncias e ângulos,
linhas, áreas e volumes. “Em suas formas mais simples e antigas, ela funciona com linhas e
formas lineares em um plano” (ROONEY, 2012, p. 72).
Outro geômetra imortalizado, que precedeu Euclides, foi Hipócrates de Quio, que
alcançou “sucesso na quadratura de certas lunas especiais, ou figuras em forma de lua,
limitadas por dois arcos de circunferência, provavelmente na expectativa de que suas
investigações pudessem levar à solução do problema da quadratura do círculo” (EVES, 2004,
p. 140). Observe na Figura 52 um exemplo de lunas.

Figura 52 - Exemplo de Lunas de Hipócrates
Fonte: GARBI, 2010, p. 38.

De acordo com Cajori (2007), os gregos possuíam uma forte tendência especulativa,
com sentimentos arraigados de descobrir as razões das coisas, encontravam prazer na
contemplação de relações ideais, talvez por isso tenham escolhido as proporções do corpo
humano, como medida de todas as coisas.
Segundo

Bergamini (1969),

os gregos

foram os primeiros

a empregar,

conscientemente, a abstração e a demonstração como processos mentais indispensáveis ao
progresso matemático. Para este autor, a abstração é entendida como o processo de perceber
uma qualidade ou qualidades comuns em coisas diferentes, retirando daí uma ideia geral; já a
demonstração é o processo de passar de premissas a uma conclusão, de tal forma que
nenhuma etapa do raciocínio permita dúvidas ou contestação. As premissas iniciais de uma
teoria são os axiomas e postulados, e para se chegar a estas, recorriam a outro processo
mental, a intuição.
O trampolim para a revolução do pensamento grego foi a Geometria. Sua natural
inclinação artística atraía-os instintivamente para a arrumação e o apelo visual dessa
Matemática de pontos, linhas, áreas e volumes. Tanto os babilônios como os
egípcios haviam empregado uma geometria rudimentar e simplista na medição de
terras e construções, mas apenas como aplicação prática da numeração [...]. Os
gregos tinham uma ideia muito mais abstrata. Acreditavam que determinada forma
tinha propriedades intrínsecas imutáveis, independentes de seu tamanho
(BERGAMINI, 1969, p. 41).
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2.2

A ARQUITETURA GREGA

Segundo Ostrower (1983), a arte grega foi, sem dúvida, a arte mais importante da
Antiguidade Clássica, uma vez que, o destaque das manifestações artísticas e culturais recai
não sobre os deuses, mas sobre o homem, embora a arte grega seja herdeira direta da arte
egípcia, e ambos os estilos sejam idealistas, há uma diferença fundamental na atitude de vida
e, consequentemente, no conteúdo expressivo das obras. “Enquanto que no Egito, a visão de
mundo está vinculada à ideia de morte, na Grécia a ênfase é dada à vida”. (OSTROWER,
1983, p.322).
A arquitetura começa a ser ocupada pelos vivos e não pelos mortos, como ocorria com
as pirâmides egípcias, e as principais obras arquitetônicas da Grécia são os templos que tem a
principal função de abrigar as esculturas dos deuses gregos, mais do que servirem como lugar
de culto. Tinham destaque nos templos gregos as colunas, onde faziam uso principalmente de
dois modelos, a dórica e a jônica. “A ordem dórica era mais simples e maciça [...]. A ordem
jônica sugeria mais leveza e era mais ornamentada” (PROENÇA, 2006, p.30).
Segundo Guergolet (2008) o Período Helênico, Clássico ou Áureo foi marcado pelo
amadurecimento e pelo ápice da arte grega, seus templos e edifícios públicos eram feitos em
pedra de forma monumental, a representação naturalista da figura humana, utilizando formas
idealizadas de homens e mulheres em movimento, neste contexto a arquitetura procurava
imitar a força e a forma esbelta do homem, porém de um homem idealizado. Chueca (1996)
complementa que:

Dois conceitos dominam a arquitetura grega: o de medida e o de proporção,
fundamento de toda a harmonia. Os elementos arquitetônicos são racionais em
virtude de sua funcionalidade, belos em si mesmos e como integrantes de um
conjunto; por outro lado, embora se empreendam grandes obras, está sempre latente
nelas o princípio de que o homem é a medida de todas as coisas. Estes dois aspectos
– racionalidade e idealismo humanista – constituem a raiz da beleza das formas
arquitetônicas gregas quanto ao fundamento da estética de seu classicismo
(CHUECA, 1996, p. 51).

O Partenon, um dos templos gregos mais importantes da Grécia Antiga, localizado na
Acrópole de Atenas, utiliza a ordem dórica. Em sua arquitetura predominavam,
harmonicamente, as linhas geométricas e a proporção.
O Partenon é um exemplo de que a Arquitetura Clássica Grega se destacou pelo
grande valor dado às proporções. Por meio de cálculos matemáticos e da geometria, os gregos
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buscavam o máximo de perfeição em tudo que construíam. A proporção áurea e a simetria
eram sinônimas de harmonia e beleza, Figura 53.

Figura 53 - Partenon e a Razão Áurea
Fonte: br.freepik.com
Ilustração: Autores

As proporções entre a largura e a profundidade do Partenon, o diâmetro das colunas
em relação à distância entre os seus eixos, bem como na largura frontal, em relação à altura do
templo, são construídas na Razão Áurea, que foi estudada no primeiro capítulo. “Tanto a
fachada leste quanto a fachada oeste do Partenon formam retângulos áureos, ou seja,
apresentam entre altura e comprimento a razão  ” (ATALAY, 2007, p.99).
Observando-se a Figura 54, nota-se que o retângulo que envolve a parte frontal do
Partenon, é um retângulo áureo, pois neste retângulo, a razão entre o maior e o menor
segmento é aproximadamente o número de ouro,  = 1,61803398. Nota-se ainda, que ao
dividir este retângulo, por meio de um quadrado de lado igual ao lado menor, observa-se que
o novo retângulo, como visto no primeiro capítulo, também é áureo. Ao ser dividido na razão
áurea, encontra o topo das colunas, e assim sucessivamente, observam-se várias vezes a
utilização da razão áurea nesta construção.
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Figura 54 - Partenon e a subdivisão em retângulos áureos.
Fonte: br.freepik.com
Ilustração: Autores

Como visto anteriormente, uma das propriedades do retângulo áureo é o de “poder ser
subdividido de diferentes maneiras para realçar as características de uma obra de arte”
(ATALAY, 2007, p.70).
Para comprovar o uso da proporcionalidade, ou seja, da razão áurea nesta construção
dos gregos, Ching (1998) realizou duas análises gráficas da fachada do Partenon, a qual
procurou-se reproduzir nas figuras 55a e 55b. O autor relata que “embora ambas as análises
comecem por ajustar a fachada ao Retângulo Áureo, cada análise difere da outra em sua
abordagem para provar a existência da Seção Áurea e seu efeito nas dimensões e distribuição
dos elementos pela fachada” (CHING, 1998, p. 288).
Ching (1998) empregou, na análise do Partenon, alguns traçados geométricos como
estrutura organizadora da composição gráfica, as quais podem ser observadas na Figura 55.

(a)

(b)

Figura 55 - O Partenon, Atenas, 447-432 a.C., Ictino e Calícrates
Fonte: CHING, 1998, p. 288.(com adaptações)
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Observa-se que na Figura 55, todos os lados do retângulo podem ser divididos em
mais um retângulo e um quadrado com a razão igual ao número de ouro. Este processo poderá
ser repetido infinitamente, mantendo a razão de ouro constante.
Mais especificamente, pode ser notado em 55a o PA que é o ponto áureo definido pela
intersecção das diagonais do retângulo original e do quadrado maior com os divisores
verticais e horizontais (ATALAY, 2007), note que em 55a o PA marca um ponto estratégico
da imagem, o que atrai o olhar do observador.
Outro fator interessante é o de que o ponto áureo (PA) se localiza muito próximo do
polo da espiral áurea Figura 56, os passos para a construção da espiral áurea pode ser visto no
capítulo 1.

Polo da
Espiral Áurea

Figura 56 - Partenon e a Espiral Áurea
Fonte: br.freepik.com
Ilustração: Autores

Em 55b o autor destacou as proporções entre os segmentos, observando sua
equivalência, ou seja, a razão que resulta entre o menor e o maior segmento é igual à razão
entre o segmento maior e o todo.
AB BC BD CD



BC BD CD CE

Nas análises pode ser observado que as linhas reguladoras 9 destacam retângulos,
quadrados e triângulos que obedecem à proporção de Φ, assim embora as análises sejam
diferentes, ambas destacam as características marcantes do Templo analisado.
Outro fator interessante de ser observado na construção do Partenon é uma espécie de
falsa perspectiva, utilizada como recurso geométrico para corrigir a ilusão de ótica, as colunas
(do estilo dórico), foram dispostas ligeiramente inclinadas para dentro, o que lhes confere
9

Diagonais e linhas que indicam o alinhamento comum dos elementos.
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visualmente, uma verticalidade que não existe na realidade, como pode ser conferida na
Figura 57.

Figura 57 - Partenon e a ilusão de ótica
Fonte: br.freepik.com
Ilustração: Autores

Janson, H.W e Janson, A.F. (1996) relatam que:

[...] os elementos horizontais, como os degraus, não são retos e fazem uma ligeira
curva ascendente em direção à seção central; as colunas inclinam-se para dentro, e o
intervalo entre cada coluna de canto e a que vem a seguir é menor que o intervalo
padrão usado no restante da colunata (JANSON, H.W; JANSON, A.F, 1996, p. 54).

Segundo Atalay (2007)
Para eliminarem ilusões de ópticas adversas, os arquitetos do Partenon adotaram
diversas soluções imaginativas. Por exemplo, uma linha horizontal perfeitamente
reta daria normalmente a impressão de vergar-se no meio, pois na Acrópole o
natural seria vê-la contra o horizonte, que tem curvatura convexa; colunas cilíndricas
pareceriam côncavas à meia-altura. Para contrabalançar esses efeitos, o Partenon foi
construído sobre uma base com raio de curvatura de 5,7 quilômetros. No entanto,
colunas que se elevassem perpendicularmente a uma curvatura convexa se
afastariam ligeiramente umas das outras, pelo alto, efeito que, embora quase
imperceptível, seria motivo de incômodo sutil. Para evitar uma aparência torta, as
colunas foram dispostas de modo tal que retas imaginárias correspondentes a seus
eixos convergissem num ponto do céu acerca de 2,4 quilômetros de altura. A parte
central das colunas incorporou um ligeiro engrossamento, a chamada êntase, que
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corrigia a ilusão óptica de concavidade produzida por um fuste perfeitamente
cilíndrico (ATALAY, 2007, p.99-100).

Figura 58 - Partenon e o intervalo entre colunas
Fonte: br.freepik.com
Ilustração: Autores

Pela Figura 58 pode-se observar as considerações de Janson, H.W e Janson, A.F
(1996), sobre os intervalos entre as colunas e concluir que os intervalos entre as colunas das
extremidades têm mesma distância, ou seja, DE=PQ , enquanto que o intervalo padrão
utilizado entre as outras colunas são maiores que as das extremidades, porém iguais entre si,
ou seja FG=HI=JK=LM=NO .
Os ornamentos foram elementos de grande importância na cultura grega, por este
motivo, não poderiam ter deixado de estarem presentes no Partenon, veja uma reconstituição
por meio computacional (Figura 59) do Templo Partenon, em sua época de glória, e no
detalhe os ornamentos empregados.

Figura 59 - Reconstituição do Partenon, com as cores e decoração originais, feitas a computador.
Fonte: http://umolharsobreaarte.blogs.sapo.pt/6953.html
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Um dos ornamentos mais utilizados pelos
gregos foi a flor de lótus, os antefixos 10 gregos
utilizados no Templo Partenon (i) são uma derivação
da palmeta a qual foi derivada do lótus egípcio, um
modelo pode ser conferido na Figura 60.
Em (ii) podem ser observadas às esculturas do
frontão do Partenon, e em (iii) em tamanhos menores,
que as esculturas do frontão, encontravam-se as

Figura 60 - Antefixo do Partenon.
Fonte: KIELWAGEN, 2010, p. 39

esculturas esculpidas entre os frisos. As esculturas
representadas por figuras humanas eram concebidas como deuses, com características
humanas, com emoções humanas, já que o homem era considerado o modelo, o padrão de
beleza de um homem idealizado, ou seja, perfeito.
Na cultura grega a beleza justifica-se mediante a existência da Simetria e Proporção,
as quais permitem harmonia, graça e equilíbrios às obras. Talvez por este motivo o Templo
Partenon de Atenas, seja reconhecido como um dos mais belos representantes da Arquitetura
Grega, uma vez que nele é sintetizada a união dos elementos geométricos como a Razão
Áurea, Simetria, Ornamentos, correção de ilusão de ótica e criatividade.
Corroborando com a ideia de que a Razão Áurea é divina ou sagrada, Ostrower
(1983), relata que “a esta proporção que já encontramos na arte antiga egípcia, grega e assíria,
foi atribuído um sentido sagrado. No Renascimento ela veio a ser chamada de Divina
Proporção, Seção Áurea, ou Corte de Ouro” (OSTROWER, 1983, p.290).
Mesmo não havendo nenhum documento que comprove a percepção dos povos
egípcios pelos números irracionais e pela razão áurea, encontram-se evidências desses
números nas relações matemáticas utilizadas por eles, como por exemplo, na construção da
pirâmide de Quéops.
Segundo Saraiva (2002), a pirâmide egípcia de Quéops é uma pirâmide áurea, para
essa comprovação, o autor define razão áurea, triângulo áureo e pirâmide de base quadrada
áurea, a qual deve satisfazer

2h
   1,272... , sendo que  = 1,618... , o qual representa o
a

número de ouro (estudado no capítulo 1), como pode ser observado na Figura 61, onde h é a
altura da pirâmide de base quadrada de lado a.

10

É um bloco ornamental colocado verticalmente ao longo dos beirais dos telhados para proteger a extremidade
da telha e esconder a união entre estas.
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Figura 61 - Pirâmide de base quadrada áurea
Fonte: SARAIVA, 2002, p. 4.

No capítulo 1 ao calcular a raiz positiva da equação x 2  ax  a 2  0 em x, por este ser
o segmento áureo, chegou-se a razão áurea:

x 1 5
x

  1,618....
a
2
a
Para entender melhor as considerações de Saraiva (2002), substitui-se a razão
então a relação 2    1 mostra que um triângulo de lados 1,
retângulo com hipotenusa λ e catetos 1 e

x
por λ
a

 e λ é um triângulo

.

Por definição um triângulo é áureo quando ele é semelhante ao triângulo retângulo
com hipotenusa λ e catetos 1 e

.

Por proposição, tem-se que um triângulo retângulo com hipotenusa a e catetos b e c
(b > c) é áureo se, e somente se,

b
   1,272...
c
Seja ∆ uma pirâmide reta de altura h com base quadrada de lado a e seja H a altura de
suas faces. Dizemos que ∆ é uma pirâmide áurea quando o triângulo de lados H, h e

a
for um
2

triângulo áureo.
De acordo com a propriedade (P), a área de cada face triangular é igual à área de um
quadrado cujo lado é a altura da pirâmide. De forma que uma pirâmide reta de base quadrada
satisfaz a propriedade (P) se e somente se,

aH
 h2
2
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Uma pirâmide reta com base quadrada satisfaz a propriedade (P) se, e somente se, ela
for uma pirâmide áurea. Considerando que a pirâmide de Quéops, com hipotenusa H e catetos
he

a
a
, (supondo h > ) é áureo, e supondo que ela satisfaz a propriedade P, Sampaio (2002)
2
2

confirma esta pirâmide como áurea.
De fato onde há harmonia, beleza e equilíbrio como na natureza, no desenvolvimento
do corpo humano, na arquitetura, na matemática, nas artes plásticas, na poesia e na música, é
possível notar as infinitas manifestações da Razão Áurea.
No entanto, apesar de tantas ênfases na beleza conquistada pelos Antigos povos, por
meio da Razão Áurea, ainda há aqueles que discordam deste fato, como por exemplo, Devlin
(2007), que escreveu um artigo intitulado “O mito que não vai embora”, onde diz que não há
evidências que apoiem o uso do número de ouro (  ),

Numerosos testes falharam para apontar um retângulo que as pessoas prefiram, e as
preferências são facilmente influenciadas por outros fatores. Quanto ao Partenão,
tudo o que se precisa é um olhar um pouco mais demorado sobre todas as fotos na
Web que pretendem mostrar a proporção áurea na estrutura, para ver que eles não
fazem nada do tipo. (...) E também há as alegações que as Pirâmides Egípcias e
algumas tumbas egípcias foram construídas usando a proporção áurea. Não há
evidências para apoiar estas alegações. Da mesma forma que não há evidências para
apoiar a alegação de que algumas tabuinhas mostram que os babilônios sabiam da
proporção áurea, e de fato há boas razões para concluir que são falsas as alegações
(DEVLIN, 2007, p.3).

O matemático Devlin continua, em seu discurso, pontuando alegações como a de não
haver evidências da utilização do número de ouro e da razão áurea, por pintores, músicos,
arquitetos, entre outros, suas críticas à Razão Áurea provocaram insatisfação por parte de
muitos leitores, como o próprio autor relata no trecho a seguir:
muitos dos emails que eu recebi da última vez exigiam que eu desse prova que a
proporção áurea não estava presente no projeto do Partenão, por exemplo. O que é
obviamente tomar o método científico às avessas. A hipótese neste caso é de que a
razão áurea figura no projeto grego, e é esta que precisa de justificação – e não tem
(DEVLIN, 2007, p.4).

Mello (2010) relata que
A razão áurea, um tema fascinante, tem intrigado matemáticos e filósofos,
principalmente com a suposição de que muitos artistas a utilizaram em suas obras, o
que realmente não pode ser provado na maioria dos casos. Até o momento não
existe nenhum estudo científico que prove que o retângulo áureo corresponde ao
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retângulo mais agradável de ser visto, ou que exista uma proporção que possua tal
proporção (MELLO, 2010, p. 92).

Independente das considerações de Devlin e Mello, sobre as evidências ou a falta dela
na comprovação da existência da Razão Áurea, as possibilidades de exploração da geometria
em relação à Arquitetura Grega são imensas, uma vez que o professor poderá utilizar-se de
referenciais históricos para estimular o aprendizado de razões, proporções, números
irracionais e simetria, mesmo que intuitivamente.
Conjecturar, relacionar a geometria com sua aplicabilidade, fazer comparações da
geometria utilizada pelos Antigos e a ensinada hoje na escola, perceber que os gregos se
utilizavam da simetria como uma qualidade global da figura, enquanto hoje, a simetria é
ensinada nas escolas, como transformação do plano.
Nestas conjecturas almeja-se proporcionar ao educando conhecimentos acerca do
desenvolvimento artístico e histórico desses povos e as contribuições destes para o
desenvolvimento da Geometria, da Matemática e das Artes.
Perceber que a Arte e a Matemática são criações humanas, com suas linguagens,
códigos e valores, os quais o homem desenvolveu na busca de representar a realidade,
favorece ao professor criar situações de aprendizagem que permita ao educando compreender
e desenvolver um pensamento mais crítico em relação a sua realidade, neste contexto, recorrer
à história da matemática é uma forma de torna-la mais humana, mais viva e mais próxima, e o
uso de imagens que retratem a história e desenvolvimento desta área do conhecimento
humano, é um recurso rico que pode ser utilizado para que o aluno tenha a oportunidade de
viajar no tempo, e ter uma melhor compreensão do mundo.

2.3

A ARQUITETURA ROMANA

A arquitetura romana em seus templos, de caráter realista, e a preocupação com o belo,
foi bastante influenciada pelos gregos. Mas, as principais marcas deixadas pelos romanos
foram às estradas construídas em linha reta e os aquedutos para abastecer e desenvolver as
colônias, como, por exemplo, o aqueduto de Le Pont du Gard, construído no século I a.C,
com 50 km de extensão conduzia água até Nímes, cidade que hoje pertence à França. De
acordo com Proença (2008)
A parte dessa obra que mais chama a atenção é a ponte sobre o rio Gardon: com
48,77 metros de altura, três ordens de arcos, ela está apoiada em pilares cravados nas
rochas. Um aspecto de grande beleza da construção são os arcos que criam as áreas
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vazadas, as quais dão leveza à ponte e contrastam com a solidez e a imponência que
uma obra de engenharia do Império Romano deveria ter (PROENÇA, 2008, p 48).

Na ilustração da Figura 62 pode ser observada a tríade Vitruviana: solidez, utilidade e
beleza da ponte sobre o rio Gardon, bem como a simetria de translação (Figura 63) na
sequência dos arcos de volta perfeita ou plena volta. A união desses elementos proporcionam
ordem, equilíbrio, beleza e perfeição, características almejadas pelos povos greco-romanos.
Na foto, ainda temos a reflexão no espelho de água, criando a harmonia e equilíbrio do
conjunto, além de dar movimento e continuidade à obra.

Figura 62 - Aqueduto de Le Pont du Gard, na França.
Fonte: http://www.decolar.com/blog/destinos/especial-as-pontes-mais-belas-do-mundo

Figura 63 - Translação dos arcos do Aqueduto
Fonte: http://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-royalty-free-aqueduto-romano-antigo-o-pontdu-gard-france-image1391605
Ilustração: Autores
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Os detalhes sobre as Simetrias supracitadas foram trabalhadas no capítulo 1, onde é
possível entender, por exemplo, que os vetores têm a função de indicar o sentido e a direção
na translação, na Figura 63 onde os vetores estão destacados com cores diferentes.
Os romanos foram reconhecidos por aproveitar dos outros tudo que lhes parecia bom.
“E foi assim que se lançaram as construções das abóbodas etruscas e ao uso da alvenaria de
pedra seca aparelhada – sem nenhum rejuntamento de argamassa” (CARVALHO, s/d, p.170).
A arquitetura romana assenta-se fundamentalmente nas duas grandes raízes que
formam a sua cultura: a etrusca e a grega. Mas, ao longo do milênio em que se
desenvolve – basicamente desde o século VI a.C. até ao século V da nossa era –,
Roma funde e assimila múltiplos elementos dos povos que conquista e incorpora na
sua cultura, um gigantesco esforço unificador que assenta os princípios em que terá
de basear-se a cultura ocidental até nossos dias. No que se refere estritamente à
arquitetura, os princípios de utilidade, racionalidade e ordem presidem a todas as
construções romanas (CHUECA, 1996, p.64).

Os arcos adotam diversas tipologias de acordo com sua disposição e localização, os
mais utilizados pelos romanos foram os formados por um semicírculo, arcos pleno-cintro,
também chamado de arcos romanos, arcos de volta perfeita, ou plena volta, são aqueles em
que a altura, flecha ou raio é igual à metade do vão ou diâmetro, os quais podem ser
apreciados na construção do aqueduto de Le Pont du Gard.
A formalização da arquitetura romana é devida ao tratado De Architectura Libri
Decem, sistematizada pelo arquiteto romano Vitruvio, sua teoria arquitetônica foi baseada nas
proporções do corpo humano, tendo como fundamento da arquitetura a tríade: solidez,
utilidade e beleza.

2.3.1 MARCUS VITRUVIO POLLO (90-20 a.C.)

Foi em Roma que nasceu o arquiteto Marcus Vitruvio Pollo (90-20 a.C), o qual
escreveu a obra De Architectura Libri Decem (Dez Livros Sobre a Arquitetura), obra com dez
volumes, onde ele descreve todo conhecimento de sua época sobre arquitetura. Ele estrutura
seu tratado basicamente na tríade fundamental da arquitetura: solidez, utilidade e beleza
(firmitas, utilitas e venustas).

Vitruvio afirmava que a beleza de uma obra arquitetônica não se restringe a
aparência de bom gosto e agradável, mas também quando, num todo, seus elementos
são proporcionais de acordo com o princípio de simetria, [...] estabeleceu três
princípios para uma boa obra: utilidade, solidez e beleza (CONTADOR, 2011
p.156).
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“O arquiteto e artista romano Vitrúvio formulou uma teoria arquitetônica inspirada
pelas proporções do corpo humano – sec II d.C.” (Atalay, 2007, p.134). Ao abordar a relação
arquitetura com as proporções do corpo humano, Vitruvio tornou-se a base de toda a
arquitetura que lhe procedeu.
Para esse arquiteto, os elementos das suas obras deveriam ser proporcionais de acordo
com os princípios de simetria, afirmava que o arquiteto tinha que conhecer Matemática,
principalmente a Geometria, pois dava extremo valor às questões relativas a proporções,
utilizando-se do retângulo áureo, sendo que suas propriedades artísticas e estéticas são mais
agradáveis aos olhos. Ainda afirmava que “a Arquitetura tem por objeto a ordenação, a
disposição, a eurritmia e simetria, a conveniência e a distribuição” (VITRUVIO apud
CARVALHO, s/d, p.24).
Dos dez livros do referido Tratado, dar-se-á ênfase aos livros III e IV, os quais estão
mais de acordo com a finalidade de apresentar a arquitetura como proporções do corpo
humano, como acreditava Vitruvio.
Portanto se a natureza compôs o corpo do homem, de modo a que os membros
correspondam proporcionalmente à figura global, parece que foi por causa disso que
os Antigos estabeleceram que também nos acabamentos das obras houvesse uma
perfeita execução de medida na correspondência de cada um dos membros com o
aspecto geral da estrutura (VITRÚVIO, 2006, p.110).

É a Vitrúvio que se deve também a ideia de um número perfeito, novamente
concebido a partir da percepção das medidas do corpo humano. Estas são a garantia da beleza
na arquitetura, segundo o autor:
Portanto, se parece verdade que o número foi criado a partir das articulações do
corpo humano, havendo uma relação de medida com base num determinado módulo,
entre os membros tomados singularmente e o aspecto geral do corpo, é lógico que
devemos admirar aqueles que não só planejaram os templos dos deuses imortais
como ordenaram os membros das obras, de tal modo que, através de proporções e de
comensurabilidades, as suas distribuições resultassem convenientemente, fossem em
separado, fossem em conjunto (VITRÚVIO, 2006, p.111-112).

O Autor, ainda descreve a relação de medida e proporção existentes no corpo humano, nas
seguintes palavras:
Com efeito, a natureza de tal modo compôs o corpo humano que o rosto, desde o
queixo até ao alto da testa e à raiz dos cabelos, corresponde à sua décima parte, e a
mão distendida, desde o pulso até à extremidade do dedo médio, outro tanto; a
cabeça, desde o queixo ao cocuruto, à oitava; da parte superior do peito, na base da
cerviz, até à raiz dos cabelos, à sexta parte, e do meio do peito ao cocuruto da
cabeça, à quarta parte (VITRÚVIO, 2006, p.109).
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De acordo com Santos (2007) na Grécia, a proporção geométrica foi harmoniosamente
ordenada e ritmicamente repetida. A Simetria, definida pelos gregos e romanos, os mestres do
barroco, e os arquitetos e pintores da renascença, é diferente de nosso moderno termo para
Simetria. “A definição de Vitrúvio para simetria reside na correlação de medidas entre vários
elementos do plano e entre cada um desses elementos e aqueles do corpo humano” (SANTOS,
2007, p.3). “Quando todas as partes do edifício são colocadas em proporção por uma
correlação entre comprimento e largura, entre largura e altura, e quando estas partes têm
também sua relação na simetria total do edifício, obtém-se eurhytmia11” (SANTOS, 2007,
p.1).
Santos (2007) afirma ainda, que a crença, desde o grego clássico, de que a ordem no
universo se estabeleceu em números é tão grande quanto à de que em número se fundamenta a
beleza artística. Vitruvio realizou uma mistura de método aritmético e proporção geométrica
no projeto de uma regra de medidas que ele abordou na disponibilidade de estimar razão.
“Sua representação de arquitetura agradável alimenta-se da ideia clássica grega de número, na
qual foram fundamentados a beleza e o trabalho artístico” (SANTOS, 2007, p.2).
Vitruvio foi o primeiro, que se têm notícias a quase exclusivamente usar o recurso da
proporção humana como argumento racional para determinar formas que devem ser sentidas
como belas. Prova maior da beleza pura e geométrica e o homo vitruvianus, que foi inserido
no círculo e no quadrado para demonstrar a perfeição da proporção humana.
Desde então o antropomorfismo12, sempre foi usado na arquitetura, em todas as
obras sobre harmonia, não apenas no renascimento, mas também no barroco, assim
como a arquitetura moderna (Ernest Neufert e Le Corbusier), se inspirou no
antropomorfismo tradicional (FRINGS, 1998 apud SANTOS, 2007).

Heidrich e Duarte (2002) comentam que os preceitos da arquitetura greco-romana
estão explícitos na obra de Vitrúvio, por isso nunca se duvidou da sua importância. Do século
XV em diante, o juízo que se faz de Vitrúvio oscila entre a crítica ao seu estilo de linguagem e
o reconhecimento de De Architetura como repositório de informações sobre a arte antiga.
Foi pouco conhecido em vida, não é citado por nenhum de seus contemporâneos, só
mais tarde seu valor é reconhecido. Os dados de que se dispõe sobre sua vida são fornecidos
por ele mesmo, e citados no livro Estudos Vitruvianos (TUFFANI, 1993).

11

Regularidade, justa proporção, entre as partes de um todo.
Antropomorfismo é a forma de pensamento que atribui características e/ou aspectos humanos a Deus, deuses,
elementos da natureza e constituintes da realidade em geral.
12
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A importância dada à Arquitetura da Antiguidade evidencia-se no tratado de Vitruvio,
e uma das edificações mais importantes tanto para a cultura grega quanto para a romana são
os templos, no que apresentam diferenças na estrutura e função, o que poderá ser conferido
mais adiante. Um templo romano pode ser apreciado na Figura 64.

Figura 64 - Templo da Fortuna Virilis– Roma
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_da_Roma_Antiga

2.3.2 AS ORDENS CLÁSSICAS

O conceito de ordem é uma denominação para a diferença entre seus estilos, sendo que
cada ordem se difere principalmente em suas colunas e entablamento, a ordem dórica é a mais
antiga, a jônica é mais luxuosa e a ordem coríntia representa o apogeu da Arquitetura Grega.
Os romanos deixaram suas marcas ao conceberem novas ordens arquitetônicas,
derivadas das ordens gregas, a ordem toscana é uma forma mais simples da dórica, enquanto
a compósita é uma forma enriquecida da jônica e coríntia, ver Figura 65.

Figura 65 - Colunas das ordens clássicas
Fonte: http://arte-hca.blogspot.com.br
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2.3.2.1 ORDEM DÓRICA

A ordem dórica era simples e maciça. Os fustes das colunas eram grossos e firmavamse diretamente no estilóbata, os capitéis que ficavam no alto dos fustes, eram simples. A
arquitrave era lisa e sobre ela ficava o friso que era dividido em triglifos – retângulos com
sulcos verticais – e métopas – retângulos que poderiam ser lisos, pintados ou esculpidos em
relevo.
Pode-se observar os detalhes desta ordem na Figura 66.

Figura 66 - Esquema da ordem dórica.
Fonte: JANSON, H.W; JANSON, A.F, 1996, p. 52.

A ordem dórica é a primeira e mais simples das ordens arquitetônicas, no tratado de
Vitrúvio percebe-se um pragmatismo, mas também certa ideologia, por exemplo, a origem da
ordem dórica é explicada por meio de heróis divinizados: “Doro, filho de Heleno e da ninfa
das águas, Expétis, reinou sobre a Acaia e todo o Peloponeso e edificou em Argos, cidade
antiga, o lugar sagrado de Juno, casualmente deste estilo, em forma de templo.” (POLIÃO,
livro IV, 1999, p. 105).
Vitrúvio explica que a ordem dórica foi relacionada ao corpo masculino pelos gregos,
a partir da planta do pé, quando descobriu que o pé correspondia no homem à sexta parte da
sua estrutura, transferiram o mesmo para a coluna, e qualquer que fosse o diâmetro da base do
fuste, elevaram-no seis vezes em altura incluindo o capitel. Assim a coluna dórica começou a
mostrar nos edifícios a proporção, a solidez e a elegância de um corpo viril, a formação dos
templos com essas colunas são baseadas na proporção áurea, na razão do comprimento pela
altura, da largura do templo pela altura, tem-se uma harmonia e beleza que são conseguidas
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também por meio da simetria de suas partes e do todo, pode-se observar na formação dos
templos por esta coluna, bem como com a Jônica e a Coríntia a presença da simetria de
translação e de reflexão. No final da coluna se encontra o ábaco, que especificamente nesta
coluna, é uma placa espessa de planta retangular e com as faces planas e paralelas ao fuste da
coluna.
Como pode ser observada na figura 57, são usados artifícios de inclinação para dar a
ilusão ótica de que a coluna seja mais alta do que realmente é, este fato consiste da técnica da
falsa perspectiva, as quais os arquitetos gregos e romanos pareciam dominar, como foi visto
na construção do Partenon, e conforme já foi citado, utilizaram-se desta técnica para tornar as
colunas mais verticais do que o eram na realidade.

2.3.2.2 ORDEM JÔNICA

A ordem jônica sugeria mais leveza e era mais ornamentada. As colunas apresentavam
fustes mais delgados, que não se firmavam diretamente sobre o estilóbata, mas sobre uma
base decorada.
A cornija era mais ornamentada e podia apresentar trabalhos de escultura, Os capitéis
eram enfeitados com motivos ornamentais, como óvulos e palmetas (podem ser vistos na
Figura 49 no inicio deste capítulo), a arquitrave, dividida em três faixas horizontais. O friso
também era dividido em partes ou então decorado por uma faixa esculpida em relevo, observe
os ornamentos do capitel na Figura 67.

Figura 67 - Capitel Jônico
Fonte:http://www.flickriver.com/groups/ancient-greece/pool/interesting/
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De acordo com Mello (2010), “Nas obras realizadas pelo homem, desde a antiguidade
as espirais foram temas sempre presentes. Por exemplo, na Antiga Grécia podemos apreciar as
Colunas de Ordem Jônica, que possuem no seu capitel duas espirais unidas” (MELLO, 2010,
p. 31). Observe o esquema da ordem jônica e as duas espirais do capitel na Figura 68.

Figura 68 - esquema da ordem jônica.
Fonte: JANSON, H.W; JANSON, A.F, 1996, p. 52.

A ordem jônica foi relacionada ao corpo feminino, enquanto a dórica ao corpo
masculino. Vitrúvio descreve que “Da mesma maneira levantaram depois um templo a Diana,
procurando uma forma de novo estilo [...], levando para lá a delicadeza da mulher e a
dispuseram, em primeiro lugar o diâmetro da coluna segundo a oitava parte da sua altura, a
fim de que ela apresentasse um aspecto mais elevado” (POLIÃO, livro IV, 1999, p. 106).
Proença (1989) comenta que embora as formas dessas duas ordens fossem constantes,
seus elementos podiam ser alterados, e em geral a ordem jônica tinha um tratamento mais
livre do que a dórica. Tanto que no final do século V a.C, foi criado o capitel coríntio, usado
no lugar do capitel jônico, como modo de variar e enriquecer aquela ordem.
A geometria da ordem jônica pode ser observada em seu capitel, onde ao ser dividido
ao meio, pegando-se uma de suas partes e por um eixo de reflexão, consegue-se pela reflexão
a outra metade da figura, como pode ser observada na Figura 69.
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Figura 69 - Ordem Jônica e a Simetria de Reflexão
Fonte: Autores

Ainda no capitel jônico, pode ser observada a presença da Razão Áurea ao enquadra-lo
em um retângulo áureo, nota-se também uma espiral que se aproxima muito da espiral áurea,
apesar de este fato não ter sido levado em conta pelos gregos, à intenção deles foi representar
o modelo dos penteados (cabelos) utilizados pelos gregos da época (Figura 70).

Figura 70 - Capitel jônico, a Razão Áurea
Fonte: Autores

2.3.2.3 ORDEM CORÍNTIA

Esta ordem é criada no período clássico, sendo uma de suas características mais
importantes o desenvolvimento do capitel, ao qual se dá forma de pirâmide truncada invertida
decorando-o com uma dupla fila de folhas de acanto. “Atribui-se a invenção deste capitel ao
ourives, escultor e arquiteto Calímaco, que, segundo parece, se inspirou nos talos que
rodeavam um cestinho com flores que contemplou sobre o túmulo de uma donzela”
(CHUECA, 1996, p.53), Figura 71.
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Figura 71 - Capitel Coríntio
Fonte: http://www.calina.com.br

Carvalho (s/d) comenta que embora seja provável que este capitel já existisse antes de
Calímaco, vale a lenda no que se refere à sua origem metálica, as formas frágeis e os finos
detalhes deste capitel são menos apropriados para terem nascido do mármore do que do metal.
As suas volutas, são espirais que se obtém naturalmente ao enrolar uma lâmina
metálica, assim como o trabalho de decoração que as envolve e que ostentam é de
tão fino rendilhado que somente o buril consegue. Aliás, os capitéis com
revestimentos metálicos se estendem até os últimos dias do Império Romano, o que
até certo ponto vem confirmar a hipótese anteriormente lançada (CARVALHO, s/d,
p.159).

Na Figura 72, podem ser observados os elementos da ordem coríntio.

93

Figura 72 - Esquema da Ordem Coríntia
Fonte: http://picsbox.biz/key/corintio

O capitel em forma de pirâmide invertida é todo decorado, o ábaco é formado por uma
planta quadrangular com os lados côncavos e modulações nos bordos com arestas
arredondadas, bem no centro uma roseta para ornamentá-lo. A formação simétrica com folhas
de acanto e quatro espirais sugerem luxo e ostentação.
Pela riqueza de detalhes, esta coluna é sinônimo de equilíbrio, harmonia, proporção e
beleza. Na construção dos templos como, por exemplo, o templo de Zeus em Atenas foi
utilizado exclusivamente às colunas coríntias, era um templo pequeno, porém rico em seus
detalhes.

2.3.2.4 TEMPLOS E TEATROS ROMANOS

As principais características dos templos romanos, que os diferem dos templos gregos
é o predomínio do caráter sobre a beleza, o senso de realismo, a força, energia e sentimento.
Porém aproxima-se dos templos gregos na medida em que tem no homem o modelo de
perfeição.
No volume em que trata das dimensões dos templos, Vitruvius defende a tese de que
esses templos deveriam ter suas dimensões baseadas nas proporções do homem, uma
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vez que o corpo humano seria o modelo da perfeição. Provavelmente essa inspiração
de Vitruvius deve ter se originado de fontes mais antigas, pois o próprio Vitruvius
menciona que povos antigos já utilizavam padrões proporcionais bem definidos em
suas obras (MELLO, 2010, p. 89).

Na concepção da arquitetura grega, os edifícios eram criados para serem vistos do
exterior, já a arquitetura romana procurava criar espaços interiores. O Panteão, construído em
Roma, é certamente o melhor exemplo deste fato, esse templo romano, com sua planta
circular fechada por uma cúpula, cria um local isolado do exterior onde o povo se reunia para
o culto, na Figura 73, representa o interior da cúpula (A) e a sua vista exterior (B).

Oculus, centro de
rotação

Cúpula cilíndrica

Círculos concêntricos

A

B

Figura 73 - Vista interior do Panteão (A); vista exterior do Panteão (B).
Fonte: Wikipédia da História da Arte. Disponível em
http://historiadaarte.pbworks.com/w/page/18413911/PanteC3A3o

Nesta construção evidencia-se a cúpula utilizada como cobertura com 43,30 m de
altura, sendo que a altura da cúpula coincide com seu diâmetro, em formato de esfera com um
oculus central de aproximadamente 9 m de diâmetro, enquanto nas construções gregas
utilizavam-se telhados com duas águas, nas construções romanas houve inovação com a
construção destas cúpulas circulares que davam mais amplidão e luminosidade ao ambiente,
as paredes grossas com aproximadamente seis metros de espessura escondem os arcos de
sustentação da cúpula, já no exterior, eles mantém a utilização de colunas gregas, sendo oito
colunas coríntias em um pronaos13 retangular.
A parte interior do Panteão é em forma cilíndrica, coberta com uma cúpula circular,
onde se podem identificar dois círculos concêntricos, sendo um deles a abertura, o oculu da
13

Um termo grego, pronaos é o hall de entrada para o templo grego (naos), uma parte do pórtico.
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cúpula, estes círculos coincidem com o centro de rotação, onde as figuras sofrem as
transformações isométricas de rotação.
As colunas internas de sustentação são as colunas coríntias. No exterior a entrada é um
bloco retangular, sustentados por colunas, também, coríntias, disposta harmoniosamente
segundo as regras da proporção e da simetria.
Proença (2008) comenta que os romanos, “graças ao uso de arcos e abóbadas,
elementos arquitetônicos desconhecidos na Grécia, estes conseguiram criar amplos espaços
internos, livres do excesso de colunas” (PROENÇA, 2008, p. 44), próprio dos templos gregos.
Assim, nos edifícios destinados à apresentação de espetáculos, os construtores
romanos, usando filas sobrepostas de arcos, obtiveram apoio para construir o local destinado
ao público. “A primeira consequência dessa solução arquitetônica foi à possibilidade de
construir tais edifícios em qualquer lugar, independentemente da sua topografia” (PROENÇA,
2008, p. 47), ou seja, não precisaram mais assenta-lo nas encostas de colinas, como faziam os
gregos (PROENÇA, 1989).
Um exemplo da arquitetura romana é o Coliseu Figura 74, considerado um dos mais
belos teatros, formado por três andares, em formato de elipse. Externamente o Coliseu era
ornamentado por esculturas, que ficavam dentro dos arcos, e pelas três ordens de colunas
gregas, a dórica, a jônica, e coríntio, que na verdade não tinham função de sustentar a
construção, mas apenas ornamenta-la.

Figura 74 - Coliseu
Fonte: Click Escolar14

14

Click Escolar – Disponível em http://www.clickescolar.com.br/o-coliseu.htm> acesso em 02 de jan. 2012.
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A vista interna do coliseu é mostrada na Figura 75, na qual é possível identificar às
elipses com seus respectivos focos F1 e F2 e a distância focal representado pela letra P,
constata-se pela definição de elipse, vista no primeiro capítulo, que esta está presente na
arquitetura do coliseu, para destacar os elementos de cada uma das três elipses foram
utilizadas diferentes cores.

Figura 75 - Elipses concêntricas do Coliseu
Fonte foto: http://ixamostradepesquisa.pbworks.com/w/page/5197916/COLISEU
Marcações das elipses: autores

A leitura de Vitruvio está explícita na construção do Coliseu, a proposta
exclusivamente romana está presente no pórtico, na colunata coberta e atrás da cena, o que
não ocorre na construção grega.
No século V o Coliseu foi destruído por um terremoto, e posteriormente restaurado,
em 2007 ele foi eleito como uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo.
Apesar do Tratado De Architetura, não encontra-se na história da arquitetura clássica
referência a alguma obra projetada ou construída por Vitruvio, somente séculos mais tarde,
que este tratado veio a influenciar as concepções estéticas renascentistas.
Espera-se que com a exposição anterior e as ilustrações utilizadas, possa possibilitar
uma reflexão sobre a geometria empregada pelos gregos e romanos, mesmo não sendo
possível provar, apesar do legado de Euclides, que estes povos tinham os conhecimentos
geométricos com as propriedades que hoje são conhecidas é possível perceber que mesmo
intuitivamente ou implicitamente tinham noção e se utilizavam de conceitos matemáticos e
geométricos.
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A Antiguidade Clássica representada pela arte greco-romana foi de tão grande beleza e
importância que serviu de modelo para outros estilos artísticos durante a história da
humanidade.
Uma pergunta que surge é: Quais as implicações que a História da Antiguidade grecoromana traz para o ensino de Geometria hoje?
Em primeiro lugar compreender como foi o desenvolvimento da Matemática e da
Geometria na História já é por si só um aprendizado. Em segundo lugar os fatos históricos
tornam a Geometria mais próxima da realidade do educando, quando ela é compreendida
desde suas raízes e, por conseguinte, como desenvolvimento humano, ao perceber que a
Geometria é uma criação humana e quando o professor se refere à Geometria de Euclides, ao
teorema de Pitágoras e de Tales, entre outros, fica mais evidente aos alunos que estes são
homens reais que viveram em determinada época, que tiveram dúvidas, dificuldades em
solucionar os problemas, porém venceram pela persistência.
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CAPITULO 3

3

RENASCIMENTO

Na História da Humanidade é possível perceber as influências da Antiguidade
Clássica, representada pela cultura greco-romana. Por ter sido um período de grande
desenvolvimento da Ciência e da Arte serviu de modelo para outros estilos. O Renascimento
foi um reviver dos ideais desta cultura, além de ser marcado por muitas descobertas científicas
e o uso da Perspectiva e da Razão Áurea, as quais contribuíram para revolucionar o campo
das Artes. De acordo com Capra (2008)
A Renascença ofereceu uma perspectiva mais secular, com foco voltado para o
intelecto humano individual. O novo espírito do humanismo se expressava por meio
de uma grande ênfase nos estudos clássicos, que expuseram os estudiosos e os
artistas a uma grande diversidade de ideias filosóficas gregas e romanas que
estimulavam o pensamento crítico individual e prepararam o terreno para o
surgimento gradual de uma concepção mental racional e científica (CAPRA, 2008,
p.55).

O Renascimento teve início na Itália e se espalhou pela Europa durante os séculos XV
e XVI, foi um período histórico no qual o estilo idealista atingiu o máximo do equilíbrio e
harmonia. O grande destaque deste período teria sido a busca por desvendar a natureza pelo
homem.
Segundo Proença (2008), este período foi muito mais do que o reviver da cultura
clássica, foi o ideal do humanismo que se tornou o próprio espírito do Renascimento. Onde
pela primeira vez se pensou no ser humano como centro e explicação do mundo, e na natureza
como seu habitat, em particular, o homem não era mais pensado como algo ideal senão como
algo real, e a natureza não era mais representada como vista por Deus senão como vista pelo
próprio homem.

Num sentido amplo, o ideal do humanismo renascentista pode ser entendido como a
valorização do ser humano e da natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural,
conceitos que haviam impregnado a cultura da Idade Média. Tanto na arquitetura
como na pintura e na escultura, o artista do Renascimento buscou expressar a
racionalidade e a dignidade do ser humano (PROENÇA, 2008, p. 92).

Utilizando-se de instrumentos e técnicas representativas, o artista do Renascimento,
organizou o uso do espaço pictórico, inventou uma justa medida entre as coisas, assim
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conseguiu uma Arte equilibrada, harmoniosa e serena, a qual é o reflexo do pensamento dos
povos deste estilo.
Neste contexto, é objetivo desta seção, destacar os trabalhos de Leonardo da Vinci, na
retomada do tratado de Vitruvio, mais especificamente, a Razão Áurea no célebre desenho do
Homem Vitruviano e o desenvolvimento da Perspectiva por Filippo Brunelleschi e Leon
Battista Alberti, bem como sua aplicação na Arquitetura e na Pintura. Considerando-se as
possibilidades de aliar à teoria a prática no que tange a aprendizagem destes conceitos
geométricos na Educação.

3.1

LEONARDO DA VINCI (1452-1519)
Um dos mais completos artistas do Renascimento, “Leonardo da Vinci era dotado de

um espírito versátil, que o tornou capaz de pesquisar e trabalhar em diversos campos do
conhecimento humano” (PROENÇA, 2008, p.101). Nasceu em 15 de abril de 1452 na Itália,
filho de Piero di Antônio da Vinci, e da camponesa Catarina. Segundo Proença (2008) aos 17
anos Da Vinci esteve em Florença onde foi aprendiz do escultor e pintor já consagrado
Andrea del Verrocchio. Já em Milão se interessou por questões de urbanismo e fez um projeto
para a cidade. “Por volta de 1500, dedicou-se aos estudos de perspectiva, óptica, proporções e
anatomia” (PROENÇA, 2008, p. 101). Mais conhecido por suas pinturas, principalmente o
célebre retrato da Mona Lisa, Da Vinci também se destacou como matemático, escultor,
engenheiro, arquiteto e inventor.
Com grande interesse pela cultura greco-romana, Da Vinci retoma o Tratado de
Architetura de Vitruvio, como foi visto no capítulo 2 obra que descreve todo conhecimento de
sua época sobre arquitetura, e foi a partir da leitura desta, que Da Vinci se depara com os
seguintes dizeres: o corpo humano constrói-se a partir do círculo e do quadrado, assim ele
desenha o Homem Vitruviano, onde destaca a proporção áurea relacionada com a estrutura
ideal do corpo humano.

Nos seus estudos Vitruvius definiu as proporções entre as diversas partes do corpo
humano, que conduzem a ideia de que o corpo humano, com os braços e pernas
estendidos deveriam caber exatamente dentro de duas formas geométricas mais
perfeitas, o círculo e o quadrado, surgindo daí os cânones do chamado “Homem
Vitruviano” (MELLO, 2010, p. 90).
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Da Vinci utilizou as ideias de Vitruvius e seguiu a risca os cânones estabelecidos por
ele, desenhando um homem perfeito, que associa o corpo humano a geometria de forma que
sua proporcionalidade e harmonia revelem perfeição, estética e beleza, como pode ser visto na
Figura 76.

Figura 76 - Homem vitruviano de Leonardo da Vinci
Fonte: ATALAY, 2007, p. 135.

O homem é o modelo do mundo, disse Da Vinci ao estudar o trabalho de Vitruvio,
onde é explicado que:

Nos componentes de um templo deve existir a maior harmonia nas relações
simétricas das diferentes partes em relação à magnitude do conjunto. E também no
corpo humano a parte central é naturalmente o umbigo. Pois, se um homem for
colocado reto, de costas, com as mãos e os pés estendidos, e um compasso for
centrado em seu umbigo, os dedos de suas mãos e dos pés tocarão a circunferência
do círculo descrito a partir dali. E assim como o corpo humano gera um contorno
circular, ele também gera uma figura quadrada. Logo, se a Natureza compôs o corpo
humano, de modo que seus membros, medidos até seu extremo, se relacionassem
com base em proporções, parece que os antigos estabeleceram com razão que, na
execução das obras, a figura como um todo mantivesse relações de medida com a
forma de cada um dos elementos (POLIÃO, livro III, 1999, p. 93).

Assim Da Vinci
coloca o homem no centro do quadrado, pois ele acreditava que esta figura está
relacionada à Terra, e coloca igualmente no centro do círculo, figura que está
relacionada ao céu, logo tentou relacionar o homem ao Universo, passando assim, a
desenvolver toda espécie de edifícios de forma simétrica em torno de eixos que
passam por dentro deles (CONTADOR, 2011, p. 221).

Como é observado na análise da composição do desenho do Homem Vitruviano,
Figura 77.
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Figura 77 - Análise da composição do desenho do Homem Vitruviano
Fonte: Autores

Ao analisar a geometria visualizada na obra, sob o olhar matemático, traça-se o
quadrado ABCD, encontra-se o ponto médio da reta AB, pelo ponto médio traça o segmento
de reta EF , traça um segmento de reta GH que passa pelo ponto médio M da reta EF ,
observa-se que os segmentos EF e GH dividem a obra simetricamente na vertical e na
horizontal, respectivamente. Ao traçar as diagonais IJ e KL encontra-se o centro da
circunferência, também chamado de ponto áureo, que coincide com o umbigo do Homem
Vitruviano. Em síntese, tem-se que:

EN
EM
ED
 ,
 ,
,
EM
MN
EM
são algumas das razões proporcionais do corpo humano que sempre se aproximam do número
de ouro. Assim este trabalho é considerado o desenho anatomicamente mais correto de sua
época e tornou-se um ícone da cultura moderna, aparecendo em cartazes, mousepads,
camisetas em todo o mundo, entre outros objetos. Segundo o modelo perfeito, impresso na
obra de Da Vinci, as dimensões obedecem à divina proporção. Continuando a análise do
desenho percebe-se que segundo a construção geométrica representada na Figura 78, a altura
u do chão até o umbigo é a seção áurea da altura h do homem, ou seja:

h
.
u
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Figura 78 - O umbigo divide a altura do homem na razão áurea
Fonte: ATALAY, 2007, p. 135.
Ilustração: Autores

Da mesma forma, constata-se pela Figura 79, que o cotovelo divide o braço em dois
segmentos que obedecem à razão áurea. Assim, se b é a medida do braço e c a distância do
cotovelo até a ponta dos dedos, então:

b
 .
c

Figura 79 - O cotovelo divide o comprimento do braço na razão áurea
Fonte: ATALAY, 2007, p. 135.
Ilustração: Autores

Foi mostrado no primeiro capítulo como obter geometricamente a seção áurea, este
modelo serve para as análises anteriores, por exemplo, quando diz que a altura u do chão até o
umbigo é a seção áurea da altura h do homem, ou seja:

h
  , para verificar se realmente a
u
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razão entre h e u é o número de ouro, pelo esquema da Figura 80, considera-se que u é o
maior lado do retângulo e h é o todo, então o menor lado é h – u, assim tem-se que a razão
entre o maior e o menor dos segmentos é igual a razão entre o todo e o maior dos segmentos.

Figura 80 - Representação geométrica
Fonte: Autores
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Verificou-se, assim, que a razão entre h e u é o número de ouro.
Dessa forma é possível perceber que a Arquitetura renascentista se caracterizou por
basear suas medidas em relação ao homem, de maneira análoga à arquitetura greco-romana,
na qual o homem é considerado a medida de todas as coisas.
Dentre as áreas da engenharia e arquitetura, Leonardo da Vinci atuou na engenharia
civil com o estudo urbanístico para a cidade de Milão, intitulado a “Cidade Ideal”, com
estradas projetadas em dois níveis e propôs o projeto para a Basílica de São Pedro com a
cúpula apoiada numa base circular, Figura 81, e na Figura 82 aparecem os esboços de Da
Vinci para um dos pavilhões do Castelo de Sforzesco em Milão no ano de 1450.
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Figura 81 - A cidade ideal de Da Vinci
Fonte: http://davinciprojetoseobras.blogspot.com.br/2011/08/arquitetura-de-leonardo-davinci.html

Figura 82 - Estudo de um pavilhão para o Castelo Sforzesco – Milão (1450)
Fonte: KEMP, 2005, p. 152

De acordo com Capra (2008), Da Vinci utilizou seu “talento artístico para produzir
desenhos de uma beleza espantosa e que ao mesmo tempo serviam de diagramas geométricos”
(CAPRA, 2008, p.30), os seus desenhos serviram de norte para a formulação de seus modelos
conceituais.
Os desenhos de Da Vinci serviram a um duplo propósito
O de arte e de ferramenta de análise científica, mostra-nos por que sua ciência não
pode ser entendida sem sua arte, nem sua arte sem sua ciência. Sua afirmação de que
“a pintura contém em si mesma todas as formas da natureza” serve aos dois
propósitos. Para praticar sua arte, ele precisava de conhecimento científico das
formas da natureza; para analisar as formas da natureza, precisava de suas
habilidades artísticas para desenha-las (CAPRA, 2008, p. 30).

Ainda Capra (2008) considera que as realizações de Da Vinci como projetista e
engenheiro estão no mesmo nível de seus talentos como artista e cientista, no que confirma
que ele foi um artista completo.
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Da Vinci utilizou-se da técnica da perspectiva, a qual foi uma inovação da arte
renascentista, desenvolvidas por Brunelleschi e Alberti em suas pinturas, porém ele não parou
por ai, foi muito além, da perspectiva ele passou para a teorização da geometria dos raios de
luz, conhecida hoje como óptica geométrica (CAPRA, 2008), o que mostra sua natureza
dinâmica.

3.2

FILIPPO BRUNELLESCHI (1377-1446)

Na arquitetura renascentista é possível perceber a busca pela ordem e disciplina,
baseadas em relações matemáticas, bem como da harmonia e da regularidade como
consequência das regras de geometria, as quais proporcionavam o equilíbrio das partes dos
edifícios que eram almejados pelos arquitetos.
Um dos mais influentes dentre os arquitetos deste período foi sem dúvidas Filippo
Brunelleschi. Ele nasceu em Florença, no ano de 1377. Filho de Brunellesco de Lippo e
Guiliana di Giovanni degli Spini. Foi ourivere e em 1404 foi matriculado na Arte da Seda.
Brunelleschi foi o “exemplo de artista completo do Renascimento, ele foi pintor, escultor e
arquiteto, além de dominar conhecimentos de Matemática e Geometria e de ser grande
conhecedor da poesia de Dante” (PROENÇA, 2008, p. 93). Também foi reconhecido como
um artista de personalidade histórica como relata Argan,

[...] cuja obra ultrapassa o círculo da arte e abre horizontes novos ao conhecimento
humano. No início de uma época que define a arte como invenção, Filippo
Brunelleschi surge como o grande inventor, aquele que abre à arte não apenas uma
nova dimensão do espaço, a perspectiva, mas também uma nova dimensão do
tempo, a história (ARGAN, 1999, p.81).

Em 1401 participou do concurso para a realização dos relevos em bronze da porta do
batistério de Florença, com o painel "O sacrifício de Isaac", ponto alto de sua carreira de
escultor. Decepcionado com o resultado do concurso, ganho por Lorenzo Ghiberti, decidiu
dedicar-se à arquitetura. Acredita-se que nesse mesmo ano tenha viajado com o escultor
Donatello para Roma, onde estudaram os princípios da escultura e arquitetura clássicas, como
relata Walker (2005),
Filippo Brunelleschi deixou sua cidade natal em busca de inspiração nas ruínas da
antiga Roma, [...]. Na companhia de seu jovem amigo Donatello, ele começou por
examinar esculturas, mas logo sua atenção voltou-se para as ruínas da outrora
imponente cidade e foi então que ele tomou a grande decisão de sua vida:
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redescobrir as proporções harmoniosas e os métodos de construção altamente
sofisticados dos romanos, para tornar-se arquiteto e empregar aqueles métodos e
proporções na reconstrução de sua amada Florença (WALKER, 2005, p.53).

Segundo os historiadores da arte Manetti e Giorgio Vasari, citados por Walker (2005),
Brunelleschi aprendeu geometria com seu amigo e matemático Paolo dal Pozzo, a reflexão de
Brunelleschi sobre a relação entre forma artística e visão de conhecimento da realidade data
dos últimos anos do século XIV, onde seus primeiros trabalhos de arquitetura apresentavam
um caráter técnico. “A técnica é um dos fatores que determinariam a transformação da
sociedade italiana no século XV; Brunelleschi é o criador de uma nova técnica” (ARGAN,
1999, p.83). A técnica para Brunelleschi é método de processo racional que se aplica tanto a
resolução de problemas construtivos como a pesquisa histórica e ao conhecimento da
realidade.
Em 1418, Brunelleschi participa de um concurso para a escolha do arquiteto que
construiria a cúpula da igreja de Santa Maria del Fiore em Florença, segundo Argan (1999)
apesar de se engajar plenamente neste projeto, o prêmio não lhe conferiu, sendo que não se
chegou a um resultado conclusivo para tal escolha. Há uma divergência de autores nesta
questão do resultado do concurso para a construção da grande cúpula, alguns autores relatam
a vitória de Brunelleschi, outros afirmam um empate entre Brunelleschi e Ghiberti, porém
Walker (2005) relata que a Opera del Duomo nunca anunciou o vencedor deste concurso, mas
que ficou evidente a todos que o projeto de Brunelleschi foi o melhor e que deveria ter sido o
vencedor, mas apesar de Brunelleschi não ter recebido o prêmio de duzentos florins
prometido pela Ópera ao vencedor, seu projeto foi o escolhido, Figura 83.

Figura 83 - Catedral de Santa Maria del Fiore – Florença, Itália.
Fonte: http://estoriasdahistoria12.blogspot.com.br/2011/11/descoberto-segredo-dacupula-de-santa.html
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Argan (1999) comenta que de início a construção da cúpula apresentava problemas
técnicos, os quais tornavam impossível enfrentar uma grande empreitada arquitetônica com os
meios tradicionais, requerendo ideias e técnicas inovadoras, então em abril de 1420,
Brunelleschi, Ghiberti e Battista d`Antonio são nomeados diretores para a construção da
cúpula. Mas só em 1423, Brunelleschi “é qualificado como o inventor e governador da cúpula
maior” (ARGAN, 1999, p.84).
Brunelleschi pôs em prática um método original para a sustentação da cúpula,
inventou as máquinas necessárias à construção e executou o projeto sem utilizar o cimbre,
armação de madeira que servia de molde e suporte a arcos e abóbadas e era retirada depois de
completada a obra. Proença (2008) relata que
Baseando-se em estudos do Panteão e de outras cúpulas romanas, Brunelleschi
concluiu que poderia construir o domo (cobertura) de Santa Maria del Fiore
assentando-o sobre o tambor octogonal formado pelas paredes de pedra já
construídas. A solução ficou tão integrada ao edifício que parece ter sido concebida
no projeto original (PROENÇA, 2008, p. 93).

De acordo com Brunelleschi o valor da arquitetura não está na elegância e variedade
dos elementos, mas na clareza distributiva da estrutura. Assim ele utiliza-se de uma regra de
visão que valoriza a simetria e a proporção das partes, buscando no vocabulário dos gregos e
romanos os arcos de plena volta, ou volta perfeita, as colunas, as abóbodas e as cúpulas.
Observe os elementos arquitetônicos renascentistas na Basílica de São Pedro na Figura 84.

Figura 84 - Elementos Arquitetônicos da Basílica de São Pedro – Roma
Fonte: www.educadores.diaadia.pr.gov.br
Ilustração: Autores
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De acordo com Janson, H. W. e Janson, A. F. (1996) “o objetivo de Brunelleschi era
racionalizar o desenho arquitetônico, e para tanto ele precisava do vocabulário padronizado e
regular dos antigos, baseados no círculo e no quadrado, na harmonia das proporções” (p. 194).
Brunelleschi acreditava que o segredo dos edifícios destes povos estava na harmonia das
proporções, a este respeito os autores relatam que:

[...] as mesmas relações de números inteiros simples que determinam a harmonia
musical, pois sucedem-se infinitamente em todo o universo, e devem, assim, ter uma
origem divina. A teoria das proporções forneceu-lhe, por assim dizer, a sintaxe que
regeu o uso de seu vocabulário arquitetônico (JANSON, H.W.; JANSON, A.F.,
1996, p. 194).

A inovação na arquitetura do Renascimento foi atribuída a Brunelleschi, o qual
realizou uma arquitetura em que a principal característica “foi a busca de uma ordem e de
uma disciplina que superasse o ideal de infinitude do espaço das catedrais góticas”
(PROENÇA, 2008, p 93).
Brunelleschi foi reconhecido como Arquiteto da grande Cúpula da Catedral de Santa
Maria del Fiore, trabalho o qual o tornou conhecido até os dias atuais, “mas a concretização
da harmonia e da regularidade como consequência das regras de geometria, aplicadas por
Brunelleschi, é mais evidentes na Capela Pazzi, em Florença, integralmente construída por
ele” (PROENÇA, 2008, p.95). Onde Brunelleschi projetou uma planta simétrica, na qual um
quadrado central, coberto por um domo que ao ser acrescentado dois espaços laterais o
transformaram em um retângulo, o pórtico da fachada é composto por seis colunas da ordem
coríntio, que sustentam um entablamento retangular (Proença, 2008). Nesta obra é possível
perceber a harmonia e equilíbrio, como pode ser observada na Figura 85.
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Figura 85 - Capela Pazzi:
Fonte: http://viajantecronica.com
Ilustração: Autores

3.2.1 A PERSPECTIVA NA ARQUITETURA DE BRUNELLESCHI
No Renascimento, o arquiteto Filippo Brunelleschi, “ao construir o conceito de
perspectiva linear, foi o primeiro arquiteto a pensar e conceber a arquitetura como espaço”
(MIGUEL, 2003, p. 01-04), o que significa “uma mudança cultural do modo de ver e do
modo de representar, quando a expressão plástica adotará uma visão do espaço perfeitamente
mensurável, construído cientificamente e representado segundo normas matemáticas”
(MIGUEL, 2003, p. 01-04). Walker (2005) afirma que “a maior contribuição de Brunelleschi
à arte do mundo ocidental foi a redescoberta da perspectiva linear” (p. 209).
Segundo Flores (2002) a narrativa da origem da perspectiva é a seguinte.
O arquiteto Filippo Brunelleschi, em torno de 1413, teria realizado uma experiência
a partir de dois pequenos painéis, um representando a praça e o palácio da
Seigneurie e, a outra, uma vista exterior do baptistère San Giovanni de Florence. A
fim de mostrar que cada um dos painéis pintados coincidiam com a imagem real,
Brunelleschi teria imaginado o seguinte dispositivo prático: o espectador deveria
colocar diante de um espelho o quadro representando o baptistère de Florence, por
exemplo, e, através de um pequeno orifício feito no quadro, olhar o reflexo da
imagem pintada. Mas, para que o painel pintado e o modelo transparecessem o
mesmo, o espectador deveria se colocar em frente ao modelo, exatamente onde o
pintor teria se posto. A visão direta do modelo seria ocultada, mas o espectador,
vendo com um só olho através do orifício, poderia verificar as regras da perspectiva
central que permite construir uma imagem comparável com o objeto imóvel. O
relato desta experiência foi redigido mais tarde por Manetti, em torno de 1475
(FLORES, 2002, p. 380).

A experiência de Brunelleschi pode ser observada no esquema da Figura 86.
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Figura 86 - Tábua de perspectiva de Brunelleschi
Fonte: CAMELO, 2009, p.97

Segundo Argan (1999), a preocupação de Brunelleschi não era tanto definir uma lei
geral da visão quanto definir uma lei específica da visão “correta” dos edifícios, “uma visão
que de certa forma isolasse e salientasse as qualidades construtivas mais concretas e
autênticas da arquitetura” (ARGAN, 1999, p.88), utilizando-se assim da perspectiva:

[...] ciência que consiste em estabelecer correta e racionalmente as diminuições e os
acréscimos que aparecem ao olhar dos homens, nas coisas que estão longe ou perto:
edifícios, planícies e montanhas e cidades de qualquer proporção e em qualquer
lugar, figuras e outras coisas, segundo as medidas adequadas à distância em que se
mostram, e dele nasceu à regra, na qual está a importância de tudo o que se fez
daquele tempo em diante. A perspectiva enquanto regra da visão, é, em todo o caso,
uma aplicação a posteriori (“hoje”) da pesquisa de Brunelleschi, que visava como
objeto e fim específico não a pintura, mas a arquitetura (ARGAN, 1999, p.88. Grifo
nosso).

Assim, Brunelleschi com sua experiência demonstrou uma rigorosa visão em
perspectiva, de maneira que mesmo objetos em tamanhos diferentes, coincidem com a
imagem do objeto real.
Apesar da perspectiva já ser utilizada, aparentemente, intuitivamente desde a
Antiguidade é no Renascimento que a pesquisa científica da visão dá lugar a uma ciência da
representação, alterando de modo radical o desenho, a pintura e a arquitetura (DUCHER,
2001). As conquistas da geometria e da ótica ensinam a projetar objetos em profundidade pela
convergência de linhas aparentemente paralelas em um único ponto de fuga. Como visto no
primeiro capítulo, a perspectiva, matematicamente fundamentada pode ser isométrica,
cavaleira ou linear, sendo que na arquitetura do renascimento foi mais utilizada e empregada à
perspectiva linear com o conceito de ponto de fuga para a representação da profundidade
espacial.
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De acordo com relatos de Argan (1999) e Flores (2002), Brunelleschi foi o inventor de
um método geométrico de deduzir a perspectiva considerando a diminuição de um objeto na
medida em que se afasta, com o observador num dos vértices, concebendo a perspectiva como
uma estratégia geométrica que criava a ilusão de tridimensionalidade numa superfície plana,
deste modo, elaborou o conceito de perspectiva e aplicou na igreja de Santo Espírito
posicionando o ponto de fuga na imagem de Cristo, no centro do altar, colocando-o como o
centro referência, para onde todos os olhos deveriam estar fixados, como é mostrado nas
Figura 87 e 88.

Figura 87 - Brunelleschi, Igreja do Santo Espírito
Fonte: Um olhar sobre o mundo das artes15

Figura 88 - Conceito de perspectiva com um ponto de fuga
Ilustração: Autores

Na Figura 88 pode ser observada a perspectiva, ou seja, a profundidade do espaço,
assim como um único ponto de fuga, todas as linhas horizontais do interior da igreja
convergem a um único ponto no fundo do corredor. Todos os elementos verticais, mesmo
sendo de igual altura e tamanho, diminuem (visualmente) de tamanho à medida que se
afastam do plano principal (do observador).
15

Disponível em http://umolharsobreomundodasartes.blogspot.com/2010/11/arte-moderna-arte-renascentista-oudo_15.html> acesso em 06 de jan. 2012.

112

A perspectiva é um elemento fundamental para dar profundidade e realismo aos
desenhos. Como foi mostrada no capítulo 1 desta pesquisa a perspectiva é uma técnica que
envolve conceitos matemáticos que permite criar a ilusão de espaço e distância numa
superfície plana, ela foi desenvolvida e muito utilizada pelos artistas e matemáticos do
Renascimento. Na Igreja do Espírito Santo, além da perspectiva, Brunelleschi utilizou-se de
elementos da arquitetura greco-romana como os arcos de volta perfeita e as colunas coríntias,
baseados nos princípios da harmonia das proporções e da simetria, bem visíveis na estrutura
desta igreja.

3.2.2 BRUNELLESCHI E A CÚPULA DE SANTA MARIA DEL FIORE

A construção da cúpula para a igreja de Santa Maria del Fiore, marca o início de uma
nova concepção da arte e do espaço, é o início de uma nova técnica construtiva e da
inauguração da tecnologia moderna. “A partir do controle da técnica, com a aquisição do
saber fazer, possibilita-se o saber pensar e o saber olhar” (COSTA, 2004, p. 54).
Assim, Brunelleschi se destaca na construção da cúpula por idealizar uma cúpula levitada, em
vez de apoiada; “a cúpula que resolve o edifício num horizonte ao infinito em vez da cúpula
que se resolve no plano do chão” (ARGAN, 1999, p.51).
Brunelleschi é o primeiro a pensar a cúpula, Figura 89, como elemento que equilibra
os espaços das diferentes partes do edifício.
Filippo ao possibilitar conceber uma obra arquitetônica, planejando previamente o
espaço através do desenho, levará este a um patamar de importância desconhecido
até então, e tornando-o princípio para as demais artes (a pintura, a escultura, a
arquitetura e a cenografia teatral) (COSTA, 2004, p.55).

Figura 89 - Cúpula do Domo da Catedral de Santa Maria del Fiore
Fonte: http://dreamguides.edreams.pt/italia/florenca/basilica-di-santa-maria-del-fiori
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Argan (1999) explica que:

Brunelleschi desenha praticamente duas cúpulas, uma dentro da outra, segundo
curvas que não são perfeitamente idênticas: uma conclui os espaços interiores, a
outra conclui as grandes massas do edifício. No exterior, domina a bicromia claroescuro, preto-branco, e o vermelho dos tijolos funciona como médio proporcional.
No interior, grandes nervuras salientes descarregam para o alto os impulsos de
forças e massas concretas (ARGAN, 1999, p.52).

As duas cúpulas se encontram, se unem, em alguns pontos comuns, como elas não são
homogêneas permitem a passagem por entre elas através de quatro corredores horizontais e
diversas escadas, para um melhor travamento da espessa alvenaria, Brunelleschi utilizou-se de
uma peculiar solução bizantina, o assentamento de tijolos em espinha de peixe, o esquema da
construção idealizada por Brunelleschi está representada na Figura 90.

Figura 90 - Esquema de Brunelleschi para a Cúpula
Fonte: http://arte-concepcao.blogspot.com.br/2011/11/o-segredo-da-cupula-em-florenca-de.html

Outro elemento decisivo na construção da cúpula foi a lanterna, que tinha duas
finalidades: uma estática, uma vez que a cúpula se sustenta na junção dos contrafortes, e uma
figurativa, já que no exterior ela representa o eixo, proporcionando o efeito de centralidade,
como mostra a Figura 91.
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Figura 91 - Lanterna da Cúpula da Catedral de Santa Maria Del Fiore
Fonte: http://www.slideshare.net/zarce/arquitectura-del-quatrocento-14046979

“Vista do interior, a lanterna tem igualmente duas funções: serve para transmitir luz
para a cúpula e como ponto de convergência das linhas perspectivas” (ARGAN, 1999, p.53).
Infelizmente Bruneleschi não viveu o suficiente para ver a lanterna pronta e colocada. No
interior da Capela pode ser apreciada a pintura em perspectiva, a qual dá realismo as cenas
retratadas com afresco de Giorgio Vasari e Federico Zuccari representando o Juízo Final,
como mostra a Figura 92.

Figura 92 - Interior da Cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore – Florença, Itália, e as linhas
Perspectivas com ponto de fuga no centro do oculu da lanterna.
Fonte: http://rutanomada.com/el-duomo-de-florencia-catedral-santa-maria-del-fiore/

As experiências de Brunelleschi tiveram impacto direto sobre os artistas do
Renascimento e Pós-renascimento, um exemplo de aplicação da perspectiva como uma ilusão
de ótica são os trabalhos de Escher, que em seu “mundo impossível” mostra os conflitos da
representação espacial em um plano bidimensional.
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A perspectiva matemática estabeleceu regras e princípios normativos, que fizeram
expandir, no mundo das artes, o controle do espaço. O domínio permitiu ultrapassar
a compreensão do espaço real para um espaço imaginário, que extrapola o
entendimento da nossa visão. Contudo, essa capacidade de representação só
acontece quando dominamos os conceitos e os métodos de construção
(CARVALHO e FONSECA, 2008, p.07).

Enquanto Brunelleschi desenvolveu a prática experimental da perspectiva, Alberti
teorizou os princípios desta, ou seja, a passagem da prática experimental da perspectiva à
teorização dos seus princípios é atribuída a Leon Battista Alberti.
O arquiteto Filippo Brunelleschi mostra, ou demonstra, a existência de uma regra,
mediante a experiência que teria realizado em Florença, por volta de 1413, sobre
dois pequenos painéis, um representando a praça e o palácio da Senhoria e o outro, a
vista exterior do batistério San Giovanni de Florença. Porém, é Leon Batista Alberti
quem dá à esta regra a primeira formulação, sendo assim, consideram-no como o
teórico da perspectiva entendida como técnica de representação pictural (FLORES,
2003b, p.58).

3.3

LEON BATTISTA ALBERTI (1404-1472)

Leon Battista Alberti foi um arquiteto humanista e teórico de arte, além de filósofo da
arquitetura e do urbanismo, também se dedicou à pintura, à música (composição) e à
escultura, “dedica-se à Física e à Matemática alguns anos antes de concluir Direito Canônico
em Bolonha (1428)” (COSTA, 2004, p.44). Seu biográfo foi Giorgio Vasari16.
Segundo Berlinghoff e Gouvêia (2010) Alberti foi o artista mais influente no estudo da
Perspectiva Matemática, escreveu dois livros sobre o tema o “De Pictura” e “De Re
Aedificatoria”. De acordo com os autores foi Alberti quem
propôs o princípio de pintar o que os olhos veem. Isto é, pensou a superfície de uma
pintura como uma janela ou tela através da qual o artista vê o objeto a ser pintado.
Como as linhas de visão convergem ao ponto onde o olho vê a cena, as pinturas no
anteparo capturam uma secção delas (BERLINGHOFF e GOUVÊIA, 2010, p.205).

Alberti ao considerar um ponto na linha do horizonte para onde convergem todas as
diagonais (paralelas entre si), o ponto de fuga, construiu um método para desenhar
corretamente de maneira fácil e prática um quadrado em perspectiva, método esse que foi de
grande valia para os pintores da época.
16

Obra “As Vidas dos mais Excelentes Arquitetos, Pintores e Escultores Italianos desde Cimabue até ao Nosso
Tempo”.
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Alberti fornece aos pintores o corpo teórico necessário para o uso da perspectiva.
Em sua obra de pintura, ocorre pela primeira vez na história das artes a
sistematização, feita aos moldes dos Elementos de Euclides, da pintura. Nessa obra,
definem-se os elementos básicos da pintura: superfície, ponto, reta, jogo de luz e
sombras etc. e, de um modo demonstrativo, análogo ao das demonstrações na
geometria, são obtidas novas proposições úteis ao artista. A preocupação básica de
Alberti é fornecer ao pintor uma teoria (TOSSATO, 2005, p.436).

Alberti se preocupou em fornecer ao pintor uma teoria porque segundo ele, este “só se
esforça por representar aquilo que se vê”, e representar em um quadro aquilo que se vê é
praticar a perspectiva (ALBERTI, 1989, apud TOSSATO, 2005, p.436).
A técnica de perspectiva básica, apresentada por Alberti para pintar em

tela o

assoalho de uma sala, consiste em usar retas e pontos que determinam a profundidade, que é o
principal aspecto da representação da tridimensionalidade em perspectiva.
Para maior clareza acompanhe a explicação por meio da Figura 93, onde pode ser
observado o ponto de fuga, o qual representa o ponto principal, situado na linha do horizonte
(LH), para a construção em perspectiva do assoalho, a partir deste ponto é que toda a
construção será feita. O ponto de vista representa o olho do observador. A construção das
tábuas do assoalho deve corresponder à visão que o observador terá do quadro, guardada a
distância correta que se deve estar dele, destaca-se também a linha de terra (LT). No primeiro
capítulo desta pesquisa encontram-se detalhes sobre o plano de quadro e os pontos e retas
utilizados para se chegar à perspectiva.

Figura 93 - Perspectiva de Alberti
Fonte: Autores

Observando-se o esquema da Figura 93, nota-se como o desenho de uma quadrícula,
segundo o método de Alberti proporciona uma forte noção de perspectiva, o que é
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evidenciado em alguns quadros desta época que apresentam um pavimento quadriculado, um
exemplo pode ser visto na Figura 94, “A Anunciação” obra de Botticeli.

Figura 94 - A Anunciação, de Sandro Botticelli, 1489-1490.
Fonte: http://histoblogsu.blogspot.com.br/2009/09/renascimento-artes-plasticas.html
Ilustração: Autores

Alberti conviveu com Brunelleschi, em um período de sua vida, no que pode ter sido
influenciado pelo pensamento humanista e o estudo da Antiguidade. Ele é considerado o
maior teórico da arquitetura do século XV, escreveu o Tratado de Arquitetura “De re
Aedificatoria”, no qual é possível perceber uma semelhança com o Tratado de Vitrúvio “De
Architetura”, porém este é mais textual, sem ilustrações, no que “acaba fornecendo
enunciados mais concretos de seu pensamento” (STROHER, 2006, p. 33).
A idéia de escrever um tratado de arquitetura pode ter várias origens e muitos
objetivos, mas ela reflete basicamente a necessidade de registrar e organizar o estado
da arte tanto da teoria quanto da prática, como também, ao questionar esse estado,
destinar-se a estabelecer diretrizes para o futuro desenvolvimento profissional.
Alguns estudiosos – Rykwert (1999), Kruft (1994) e Krautheimer (1969), pelo
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menos afirmam que o tratado de Vitrúvio é um exemplo do primeiro tipo de
necessidade e que o de Alberti, do segundo (STROHER, 2006, p. 33).

Uma representação da Arquitetura de Alberti pode ser vista na Figura 95, na qual, no
lado esquerdo vemos o “Palazzo Rucellai” e no lado direito a “Chiesa San Sebastiano”, ambos
em Florença, ainda no lado esquerdo “Sant`Andrea” em Mantova.

Figura 95 - Desenho da Arquitetura de Alberti
Fonte: http://dragossulgheru.deviantart.com/art/Renaissance-Leon-B-Alberti-160913754

Na fachada de Santa Maria Novella, Alberti aplicou os elementos clássicos tais como
os frisos, as ordens, os arcos de plena volta, o frontão triangular, a proporção e a simetria que
podem ser observados na Figura 96.

Figura 96 - Fachada de Santa Maria Novella – 1470
Fonte: http://introarquitecturapuc.blogspot.com.br/2012/08/trabajo-practico-uno.html
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Também é possível perceber elementos arquitetônicos além dos clássicos, como por
exemplo, os pergaminhos em curva, formando um tipo de S, os quais não têm evidências de
uso na Antiguidade, ainda outros elementos que se diferenciam da arquitetura Antiga são os
frisos decorados com quadrados e a janela redonda. Segundo Brandão (1999), a beleza das
obras albertianas é resultante do relacionamento das partes com o todo, na harmonia que “se
baseia nos números 1, 2, 3 e 4 e faz com que toda a fachada do edifício, a articulação de cada
andar, e a distribuição interna da igreja se regularize em torno de um espaço homogeneamente
constituído” (BRANDÃO, 1999, p.91).
Brandão (1999) ainda comenta que “a beleza da arquitetura do Renascimento coincide
com uma razão matemática, inspirada na nova maneira burguesa de ver o universo, que
substitui a racionalidade metafísico-religiosa da escolástica característica do século XIII”
(BRANDÃO, 1999, p.70).
Alberti expressa esse novo ideal renascentista ao definir a beleza, nas seguintes
palavras:
uma certa harmonia regular entre todas as partes de uma coisa, harmonia tal que
nada lhe pode ser subtraído ou adicionado ou mudado, sem que lhe diminua o
encanto. [...] A beleza é uma espécie de harmonia e de acordo entre todas as partes
que formam um todo construído segundo um número fixo, uma certa relação, uma
certa ordem, como exigido pelo princípio de simetria, que é a lei mais elevada e
mais perfeita da natureza (ALBERTI apud BRANDÃO, 1999, p. 70).

Conhecer e explorar a história do desenvolvimento da Perspectiva, de como foi
concebida pela experimentação, teorizada e sistematizada no período do Renascimento, pode
ser um caminho mais interessante para conduzir os educandos até os horizontes da
Perspectiva no contexto atual.
Dessa forma, realizar uma “abordagem histórica no ensino significa, portanto,
trabalhar tanto o objeto matemático, como os diversos aspectos que levaram à construção
deste objeto” (FLORES, 2002, p. 387), é compreender assim, que a Geometria e a Matemática
são construções humanas, logo fazem parte da história da humanidade, de suas lutas e de suas
vitórias, as quais tem seus reflexos no ensino.
Flores e Moretti (2005) consideram que:
Trazer a história da perspectiva para os espaços de educação, seja para a formação
do professor, seja para o trabalho em sala de aula com o aluno, significa oportunizar
não só o conhecimento dos processos pelos quais se criaram modos de representar,
mas também possibilitar condições de se estabelecer uma relação com a própria
produção dos conhecimentos matemáticos envolvidos. Questionar, no ensino de
geometria, como é possível representar sobre uma superfície plana aquilo que se
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apresenta diante dos olhos, vai permitir o contato com a história da técnica da
perspectiva, bem como com os conhecimentos geométricos que a permeiam
(FLORES e MORETTI, 2005, p.83).

A problematização do ensino de geometria por meio da perspectiva desenvolvida no
Renascimento proporciona subsídios para “entender como se criaram técnicas para
representar e para olhar imagens” (FLORES, 2003b).
Penso que, tomar a reflexão sobre a técnica da perspectiva em sua forma de
problematizações com a cultura na qual está inserida se faz importante por
proporcionar subsídios para a percepção da relação com o saber enquanto produção
histórica, desnaturalizando verdades estabelecidas (FLORES, 2003b, p.46).

Flores (2003b) ainda afirma, “o conhecimento do como surgiu um modo de
representação em perspectiva poderá nos fazer pensar como esta técnica transformou e
modificou nosso olhar sobre o mundo a nossa volta e, mais, educou nosso olhar para ver as
imagens representadas” (FLORES, 2003b, p.46).
Em relação à técnica do quadriculado desenvolvida por Alberti, Flores e Moretti
(2005) relatam que:

Ver como era feito isso, ou seja, como se construiu uma técnica que possibilitava
esta representação, permite não só estabelecer contato com a história da
representação do espaço em perspectiva, mas também abordar, na sala de aula, a
linguagem do desenho em perspectiva, ou seja, suas convenções de representação de
uma figura em três dimensões sobre o plano (FLORES e MORETTI, 2005, p.79).

A problematização com os conceitos de perspectiva devem ser realizadas de maneira a
possibilitar ao educando o entendimento de que não se pode resumir o desenho em
perspectiva em uma ação mecânica de localização de elementos de perspectiva como ponto de
fuga, linha do horizonte, retas convergentes, mas sim que:
Desenhar em perspectiva é fazer surgir um novo espaço, proporcionando uma
maravilhosa sensação de criação, a liberação do imaginário que se confunde com a
ansiedade do criar e do representar. Esse deve ser o princípio, dominar os elementos
e os métodos, seja eles manuais ou com o uso do computador, para poder trabalhar,
não só o espaço real, mas também o espaço imaginário (CARVALHO e FONSECA,
2008, p.06).
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CAPÍTULO 4

4

MODERNIDADE

A modernidade17 pode ser caracterizada como um “estilo, costume de vida ou
organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII, e que ulteriormente se
tornaram mais ou menos mundiais em sua influência” (GIDDENS 1991, apud SILVA, 2004,
p.3). Não há um consenso geral sobre o início deste período, uma vez que existem certas
dificuldades ao se fazer referências às definições culturais da civilização ocidental, ou seja,
em estabelecer um período singular. Por exemplo, de acordo com Furtado e Zanella (2007),
Podemos denominar Modernidade, a partir das reflexões de David Harvey18 (1992),
o período que se inaugura com o Iluminismo, em meados do século XVIII, e que
acarretou diversas mudanças nos contextos do trabalho, da ciência, da produção, da
economia, da estrutura social, na constituição dos sujeitos, na criação artística,
enfim, no mundo (FURTADO; ZANELLA, 2007, p.311).

Como fatores representativos que ilustram e caracterizam esse período tem-se a
propagação das ideias iluministas, como o uso da razão, e a emancipação do homem em
relação às leis divinas e a ruptura com os valores do passado. Tudo aquilo que era
tradicionalmente inquestionável, passa a ser plausível de discussão, ocorre uma ruptura com a
história e as tradições, e ao mesmo tempo uma busca pela racionalidade, pautada pelos
avanços da Ciência, o que ocasionou um significativo impacto cultural (ARGAN, 1992);
(GOMBRICH, 1993).
Devido às mudanças, não sem conflitos, de valores e de comportamento nos planos
culturais, intelectuais, artísticos, econômicos, religiosos, sociais e políticos, o iluminismo é
considerado o instituidor do mundo moderno, associado à ideia de ruptura e novidade na
busca de um desenvolvimento científico.
A modernidade construiu um audacioso e intrigante projeto cultural, que buscou
transformar o pensamento e a ação do homem pela fé na ciência e na técnica aplicadas às
forças produtivas, nas relações liberais de mercado como capazes de programar um estado

17

Para o contexto desta pesquisa considerar-se-á a Modernidade e Modernismo – como estado ou qualidade do
que é Moderno.
18
Geógrafo de formação marxista, onde discute o direito à cidade como uma prática de mudança e justiça social.
Harvey, D. (1992). Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens das mudanças culturais. 5. ed. São
Paulo: Loyola.
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justo e próspero, na positividade do progresso e na sua constante renovação e superação,
propicio a uma liberdade de expressão.
Para Anaz (2008) a modernidade
Foi a época em que mais rapidamente avançaram e prevaleceram as idéias otimistas
do Iluminismo, de uma sociedade baseada na razão, na ciência, na busca da verdade,
no humanismo, na democracia liberal, no individualismo e na liberdade. Mas foi
também o momento em que o homem protagonizou o terror e a barbárie das duas
grandes guerras mundiais. E a principal expressão cultural desse momento histórico
foi o Modernismo. Com suas vanguardas e fragmentados movimentos artísticos,
desde o Expressionismo nas artes plásticas até o Concretismo na poesia, o
Modernismo refletiu amplamente as contradições e a vitalidade da modernidade
(ANAZ, 2008, s/p. grifo nosso).

O modernismo pode ser caracterizado como um estilo, uma linguagem, um código, um
sistema de signos com normas e coesão de significados, como modernidade, também implica
em uma visão de mundo. Segundo Coelho (2005), Henri Lefebvre definia modernismo como
“a consciência que cada uma das gerações sucessivas teve de si mesma e a consciência que as
épocas e os períodos tiveram de si mesmos” (COELHO, 2005, p. 15).
As inovações tecnológicas surgidas no final do século XIX, sob a influência do
modernismo, refletiram-se na arquitetura, nascendo assim, a arquitetura moderna, que, com a
revolução industrial, passa a utilizar o ferro de maneira pioneira nas construções. As criações
arquitetônicas com aço e concreto armado fazem com que este estilo se torne completamente
diferente de tudo que se viu até então.
O modernismo se caracterizou, na arquitetura, por uma coerência entre as formas
sinuosas das fachadas e a ondulante decoração dos interiores, onde se destacaram duas
tendências: de um lado, as formas sinuosas e orgânicas, e, de outro, as formas geométricas e
abstratas.
Pela liberdade de expressão característica deste período, a Modernidade traz mudanças
radicais na forma de pensamento, rompendo com a tradição, incorporando novas linguagens, e
as geometrias e suas relações com o espaço, bem como a Topologia, entram nessa nova
mentalidade.
Neste novo estilo, um arquiteto brasileiro se destaca por sua criação baseada na
harmonia da Natureza: Oscar Niemeyer, que transmite para suas obras arquitetônicas a beleza
das curvas das montanhas, dos rios e do corpo feminino, deixando bem clara suas ideias
nestas palavras:
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Não é o ângulo reto que me atrai. Nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo
homem. O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que encontro nas
montanhas de meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, nas
nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o Universo. O
Universo curvo de Einstein (Oscar Niemeyer 19).

Niemeyer explora Novas Geometrias, que enriquecem suas obras com detalhes de
formas singulares. Entretanto, em suas obras, também se faz presente a Razão Áurea e a
Simetria, exploradas desde a antiguidade por Vitrúvio, como visto no capítulo 2 e a
Perspectiva, desenvolvida na arquitetura renascentista por Brunelleschi e utilizada por Da
Vinci, estudada no capítulo 3.
Uma geometria que pode ser identificada nas obras de Niemeyer é a Topologia. Neste
capítulo, pretende-se abordar a aproximação da arquitetura de Niemeyer com as propriedades
topológicas, já enfocadas no primeiro capítulo.

4.1

O ARQUITETO OSCAR NIEMEYER (1907 – 2012)

Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares nasceu em 15 de dezembro de 1907 no
Rio de Janeiro. Filho de Oscar Niemeyer Soares e Delfina Ribeiro de Almeida. Aos 21 anos
casa-se com Annita Baldo, filha de imigrantes italianos provenientes de Pádua, perto de
Veneza. No ano seguinte, matriculou-se na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro,
a qual viria a ser dirigida, a partir de 1931, por Lucio Costa. Em 1932 inicia sua vida
profissional no escritório dos arquitetos Lucio Costa e Carlos Leão. No ano de 1934,
Niemeyer obtém o diploma de Engenheiro Arquiteto.
Em 1936 conhece o arquiteto Le Corbusier20, que chega ao Rio de Janeiro a convite de
Lucio Costa e Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde do governo Getúlio Vargas,
para atuar como consultor nos projetos da sede do Ministério da Educação e Saúde (MES) e
da Cidade Universitária (da Mangueira).
Já em 1940 conhece o então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, que o
convida para desenvolver o projeto do Conjunto da Pampulha, com Cassino, Casa de Baile,
Iate Clube e a Igreja de São Francisco de Assis, e, por meio destas obras, passa a ser
conhecido internacionalmente, demonstrando com formas livres as possibilidades do concreto
armado.
19

Frases de Oscar Niemeyer. Disponível em <http://www.frases.mensagens.nom.br/frases-autor-ooscarniemeyer.html> acesso em 10 de jun. 2012.
20
Arquiteto, urbanista e pintor francês de origem suíça. É considerado juntamente com Frank Lloyd Wright,
Alvar Aalto, Mies van der Rohe e Oscar Niemeyer, um dos mais importantes arquitetos do século XX.
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Em 1947 participa da equipe responsável pelo projeto da sede da Organização das
Nações Unidas – ONU, em Nova York. Em 1960, com a construção da nova capital – Brasília
– alcança prestígio e reconhecimento internacional ao projetar os principais edifícios públicos
e palácios-sede do governo, como o Palácio da Alvorada, da Justiça, do Planalto, dos Arcos e
a Catedral de Brasília, todos eles marcados pelo arrojo estrutural e inovadores da estética
arquitetônica.
Oscar Niemeyer faleceu em 05 de dezembro de 2012 a dez dias de completar 105 anos
de idade. Na Figura 97 pode ser observada uma foto de Niemeyer.

Figura 97 - Foto de Oscar Niemeyer
Fonte: Museu Oscar Niemeyer– Curitiba/Pr

4.2

A GEOMETRIA DA ARQUITETURA DE NIEMEYER
Minha maneira de trabalho é muito pessoal. Primeiro, tomo contato com o
problema: o programa, o terreno, a orientação, etc. se a obra é ambiciosa ou
econômica e, depois começo a trabalhar. Se a obra é mais generosa, ai eu passo a
procurar a forma desejada, debruçados nos meus desenhos. Mas é claro que não
procuro uma forma qualquer, pois ela deve atender às conveniências funcionais do
programa (NIEMEYER apud SOUZA, 2006, p. 76).

Pode-se observar que ao longo da história da humanidade a Geometria sempre exerceu
fundamental importância sobre a Arquitetura, nota-se também que até o século XVIII, para
descrever objetos e formas geométricas, utilizava-se especificamente a Geometria Euclidiana,
que engloba tanto a Geometria Plana quanto a Espacial. No entanto, de acordo com Lovis
(2009) “Foi a negação do quinto postulado que desencadeou a construção de novas
Geometrias, as Geometrias Não-Euclidianas, assim chamadas porque não estão de acordo
com pelo menos um dos cinco postulados de Euclides” (LOVIS, 2009, p.30).
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As geometrias não Euclidianas surgiram no final do século XVIII e início do século
XIX, por meio dos estudos de Bolyai, Lobachevsky, Riemann e Gauss dando assim uma nova
expressão ao conhecimento geométrico (PARANÁ, 2008), as quais possibilitaram a solução
de problemas geométricos impossíveis de serem resolvidos apenas pela geometria Euclidiana.
Portanto, as novas ideias geométricas, aliadas ao avanço tecnológico, propiciaram um
campo favorável a uma mudança na percepção do Espaço, o que colaborou com a mudança
profunda de visão dos artistas e arquitetos do século XX.
Nesta nova expectativa, pode-se considerar que as obras de Niemeyer abriram
caminhos para uma verdadeira evolução da arquitetura brasileira. Em seu processo criativo,
ele revela sua habilidade de aliar Arte, Arquitetura, Geometria e Poesia, o que causa uma
inter-relação de elementos que tornam suas obras mais que construções arquitetônicas e sim
obras artísticas. Em relação ao Espaço, Petit (1995) relata que:
A experiência espacial de Oscar Niemeyer, considerando-se o espaço como a
própria essência da arquitetura, nunca se afasta dos fatores econômicos, sociais,
técnicos e plásticos. Dentro da grande massa dos seus projetos e realizações, o
arquiteto vai empregar todos os recursos do concreto para criar um mundo de formas
estranhas, surpreendentes e imprevistas. Seu vocabulário plástico desenvolverá uma
concepção cada vez mais livre, em constante evolução. A espontaneidade de
expressão e a exuberante invenção da sua arquitetura sabem falar aos seus usuários.
Além disso, a perfeição estrutural e o sopro poético da sua obra impedem a imitação
dos seguidores, preservando assim a sua pureza (PETIT, 1995, p. 88).

As mudanças culturais da ideia de espaço, juntamente com o desenvolvimento das
novas tecnologias de computação, modificaram a forma não só de trabalhar, mas também de
pensar dos arquitetos modernos, de modo que formas antes inimagináveis agora podiam ser
realizadas.
Eisenman (1992, p.01), relata que “quando alguém está questionando o lugar,
transformando-o, transpondo-o, readequando-o, sempre está alterando aquilo que deve situar.
Essencialmente, a arquitetura deve também refletir a transformação social, política e cultural”
(apud BARROS, 2011, p. 69).
Esta transformação pode ser retratada no estilo de Arquitetura de Niemeyer,
considerando que suas obras são criadas para serem admiradas, independente da classe social
do admirador, uma vez que podem criar espanto, beleza e surpresa àqueles que se deparam
com elas.
Neste capítulo, a aproximação obras versus Topologia será feita a partir da análise das
obras de Niemeyer por meio das seguintes fontes: (Livros) Ilustrações Digitalizadas (Internet)
Fotos; Imagens; Croquis; Maquetes; Fotos Aéreas do Google Earth; Teses e Dissertações
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Acadêmicas. De posse destas fontes, procura-se identificar as formas geométricas utilizadas
por Oscar Niemeyer, suas principais características e propriedades, que podem ser observadas
e relacionadas com o ensino de geometria, criando assim um ambiente favorável à exploração
de conceitos tanto da Geometria Plana e Espacial (neste primeiro momento) quanto da
Topologia (mais adiante).

4.2.1 TEATRO NACIONAL DE BRASÍLIA

O Teatro Nacional de Brasília é o maior conjunto arquitetônico projetado por
Niemeyer destinado exclusivamente às Artes. Este empreendimento apresenta a forma de uma
pirâmide irregular com 46 metros de altura. Sua fachada é composta por uma composição de
cubos e paralelepípedos.
Como pode-se observar na Figura 98, o teatro é definido geometricamente por um
tronco de pirâmide, de base trapezoidal, com duas paredes laterais opostas formadas por
trapézios inclinados, as outras duas faces são formadas por lajes nervuradas de concreto
aparente. A cobertura é formada por uma superfície horizontal opaca e saliente de forma
quadrada, garantindo iluminação e ventilação da parte interior. Para valorizar a forma foi
revestido externamente por mármore branco.

Figura 98 - Teatro Nacional de Brasília
Fonte:http://www.edukbr.com.br/mochila/mochila_conteudo.a
sp?Id=249

Fonte: Secretaria de Estado da
Cultura Do Distrito Federal

4.2.2 HOTEL NACIONAL DO RIO DE JANEIRO

O Hotel Nacional construído em 1968 é uma torre cilíndrica, toda envidraçada,
medindo 142 metros de altura, com 520 apartamentos, localizada na Praia da Gávea. Neste
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projeto Niemeyer preserva as características do local, respeitando as curvas das montanhas,
integrando assim seu projeto a magnífica natureza, como pode ser observada na figura 99.

Figura 99 - Hotel Nacional do Rio de Janeiro
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=772622
Ilustração: Autores

A obra é formada por um cilindro puro de base circular, revestido com vidros fumê,
“um núcleo central de circulação vertical circular forma a estrutura da torre [...] O coroamento
superior é um terraço circular panorâmico, aberto e coberto, com a forma orgânica, como uma
flor” (SOUZA, 2006, p. 271). O pavimento térreo comporta um bloco comercial de lojas com
formas irregulares.
A organização espacial, a relação com o entorno e o paisagismo favorece a obra de
maneira única, tornando-a parte do lugar, encantadora e bela, características estas, marcantes
nas obras de Niemeyer.

4.2.3 IGREJA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Em 1940 Juscelino Kubitschek, prefeito de Belo Horizonte, convida Niemeyer para
desenvolver o projeto do Conjunto da Pampulha, do qual faz parte o Cassino, a Casa de Baile,
o Lago artificial, o Iate Clube e a Igreja de São Francisco de Assis, representada na Figura
100.
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Figura 100 - Igreja de São Francisco de Assis
Fonte: http://www.niemeyer.org.br/
Ilustração: Autores

A Igreja de São Francisco de Assis tem o formato de meio tronco de cone parabólico,
em destaque na figura 99; de frente pode ser observada uma perfeita parábola (Figura 101p1),
e nos fundos, formas sinuosas em arcos (Figura 101p2), que mostram a beleza, a lógica e a
graciosidade da curva. O arquiteto aproveitou-se da geometria do arco parabólico para
construir bordos bem marcantes, o que torna esta obra única e encantadora, os formatos
parabólicos podem ser conferidos nas figuras, as parábolas foram construídas no software
GeoGebra.

(p1)

(p2)

Figura 101 - As parábolas da Igreja de São Francisco de Assis
Ilustração: Autores

129

Alguns detalhes mais definidos podem ser conferidos na perspectiva axonométrica da
Igreja, representada na Figura 102.

Figura 102 - Perspectiva axonométrica 21
Fonte: SOUZA, 2006, p. 314

Nesta perspectiva pode ser observada a cobertura ondulada com cinco abóbodas de
concreto armado, as quais dão graça e ritmo à obra.
[...] A abóboda maior cobre a nave, sendo interrompida no início do altar para dar
lugar à outra sequência mais baixa de arcos que cobre o altar e a sacristia, criando
uma iluminação indireta sobre o altar. [...] Na entrada estão o batistério e uma
escada helicoidal que leva ao coro. A planta da nave é trapezoidal e a da sacristia um
retângulo que lhe é perpendicular (SOUZA, 2006, p. 315).

4.2.4 CONGRESSO NACIONAL

A convite do então Presidente da República Juscelino Kubitschek, Niemeyer projetou
em 1958 um conjunto de edifícios composto por duas casas do Congresso Nacional, a Câmara
dos deputados federais e o Senado da República. “A volumetria visível identifica esses dois
órgãos legislativos pelos seus dois plenários semiesféricos e duas torres verticais germinadas
dos anexos, volumes mais altos de Brasília” (SOUZA, 2006, p. 435). Para Niemeyer (1993) a
forma arquitetônica, mesmo contrariando princípios estruturais, é funcional quando cria
beleza e se faz diferente e inovadora. Em relação às cúpulas do Congresso Nacional ele relata
que buscou inspiração na arquitetura egípcia e romana.

21

A perspectiva axonométrica é uma projeção cilíndrica ortogonal sobre um plano oblíquo em relação às três
dimensões do corpo a representar.
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[...] ao adotar a cúpula – a abóbada circular que os egípcios usavam e os romanos
multiplicavam [...] E nela intervim plasticamente, modificando-a, invertendo-a,
procurando fazê-la mais leve, como é fácil explicar. Na cúpula do Senado,
desprezando a característica auto-portante que oferece o empuxo que criaria, inclinei
em retas na linha circular de apoio, tornando-a mais leve como preferia. Na Câmara,
depois de invertê-la, à estendi horizontalmente como a visibilidade interna exigia,
procurando uma forma que a situasse como que simplesmente pousada na laje de
cobertura (Niemeyer, 1993, pp. 9-12).

O Congresso Nacional (Figura 103a) é a sede do Poder Legislativo do País, formado
por um par de torres de 28 andares, interligados a meia altura, e por duas cúpulas sobre uma
base horizontal que forma o Palácio, nas cúpulas se localizam os plenários da Câmara dos
Deputados, a qual é convexa de formato hemisférico 22, enquanto que a cúpula do Senado
Federal é côncava em formato de uma semiesfera, na Figura 103b, estão em destaque os
polígonos que lhes dão forma como os paralelepípedos e as calotas esféricas 23, que também
estão em destaque na Figura 103c.

(a)

(b)

(c)

Figura 103 - Congresso Nacional (a) / Poligonos (b), calotas esféricas (c)
Fonte: http://www.niemeyer.org.br/ e MELLO, 2010, p. 49.
Ilustração: Autores

22

Em matemática é cada uma das duas metades de uma esfera dividida por um plano que passa por seu centro
(http://www.dicio.com.br/hemisferio/ ).
23
Forma geométrica resultante da intersecção de uma esfera por um plano.
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Segundo Macedo e Silva (2011) no projeto do Congresso Nacional é dado ênfase a
três estratégias estruturais distintas, a saber, as torres de esqueleto metálico do Edifício Anexo
I, base horizontal, ou Edifício Principal, com pilares elípticos de concreto armado espaçado
numa malha de 10 metros por 15 metros, além das cúpulas dos plenários em cascas do mesmo
material. Os cálculos de Joaquim Cardozo para a fôrma e armação de alguns dos pilares para
o Edifício Principal podem ser observados na Figura 104 e os pilares construídos na Figura
105.

Figura 104 - Esquema da fôrma elíptica para os pilares
Fonte: MACEDO; SILVA, 2011, s/p.

Figura 105 - Pilares elípticos
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=512023
É curioso notar que, nos projetos arquitetônicos – mesmo nas plantas de execução –,
os pilares foram sempre desenhados com seção retangular. É no cálculo estrutural de
Joaquim Cardozo (1897-1978) que eles adquirem forma elíptica, ligeiramente
alongada em função da perda de momento de inércia em relação ao retângulo. A
necessidade estática de responder ao vão retangular com um apoio análogo é
evidente, mas sua transformação em elipse – dificultando a execução das formas, a
disposição das ferragens e o acabamento – parece a obedecer ao desejo plástico de
tornar o pilar em coluna: forma mais autônoma visualmente e historicamente
enraizada, por exemplo, nas seções elípticas da arquitetura cretense e micênica –
ancestral da arquitetura grega (BOLTSHAUSER, 1966, apud MACEDO; SILVA,
2011, s/p).
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As inovações não são visíveis apenas nos pilares elípticos, mas também nos edifícios
altos dos anexos os quais são dois paralelepípedos de base retangular, construídos em
estrutura metálica modular, contíguos e assentados sobre um grande espelho de d´água, que
reflete a imagem da edificação criando um espaço virtual infinito, ainda em destaque pode ser
observado às duas calotas opostas, dos plenários da Câmara e do Senado.
Segundo Macedo e Silva (2011) a cúpula do Senado é um paraboloide de revolução
sobre as galerias de público do plenário, já a cúpula invertida da Câmara,
é um elipsoide de revolução possuindo um tronco de cone tangente segundo uma
circunferência de determinada cota, uma vez que o arquiteto Oscar Niemeyer
desejava que a cúpula ficasse dando a impressão de estar simplesmente pousada
sobre a laje da esplanada (MACEDO; SILVA, 2011, s/p).

Em destaque encontra-se a rampa de inclinação constante propicia à continuidade
espacial, característica das obras de Niemeyer, a criatividade do arquiteto tornou a obra única,
de uma beleza resultante do equilíbrio, da harmonia e das simetrias de rotação e reflexão
empregadas, visíveis nesta Arquitetura.

4.3

A CLÁSSICA RAZÃO ÁUREA

Como visto no segundo capítulo, a razão áurea teve um papel fundamental na
Arquitetura desde a Antiguidade, por ter interessantes propriedades, ela fascina e manifesta-se
em suas proporções até a atualidade como se pode observar no século XX, nas obras dos
Modernistas Le Corbusier e Oscar Niemeyer.
Le Corbusier propôs um sistema de medidas para seus projetos arquitetônicos
inteiramente baseados nas proporções humanas chamadas Modulor.
O modulor foi fundamentado na Proporção Áurea, nos números de Fibonacci e nas
proporções médias humanas e as aplicações dessas proporções podem ser vistas em
diversos edifícios de Le Corbusier. Também trabalhou com espirais desenvolvidas a
partir de retângulos de ouro e toda uma série de procedimentos matemáticos. Com
essas atitudes conseguiu uma mudança de pensamentos e criou novos rumos para os
projetos de arquitetura. (...) O arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer – confesso
seguidor de Le Corbusier – criou uma parceria de sucesso internacional sob
orientação do arquiteto francês para projetar a sede do Ministério da Educação e
Saúde, hoje palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro (CONTADOR, 2010,
p.163-164).
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A proporção áurea está presente no prédio das Nações Unidas em Nova York, um
edifício desenvolvido a partir dos projetos arquitetônicos do brasileiro Oscar Niemeyer e do
franco-suíço Le Corbusier, como mostra a Figura 106.

Figura 106 - Edifício das Nações Unidas em Nova York
Fonte: JAMAL, 2010.

Os Arquitetos Mayer e Turkienicz (2003), no artigo “O vidro na linguagem de Oscar
Niemeyer” mostram as relações da razão áurea na concepção das obras de Niemeyer.
A liberdade plástica é a característica mais associada à arquitetura de Oscar Niemeyer,
embora, na linguagem arquitetônica deste arquiteto, observa-se que a estrutura e percepção de
equilíbrio entre materiais estão relacionadas por meio das relações de proporção que se
estabelecem com base na Razão Áurea.
Um exemplo deste tipo de controle está presente na determinação da dimensão que
uma parede de pedras assume na fachada do projeto para o pequeno Aeroporto de
Diamantina: os limites da parede, assim como os limites da curva que marca o
principal acesso, são definidos com base no retângulo áureo (MAYER;
TURKIENICZ, s/d, p.19).

Os autores supracitados, ainda comentam que no Auditório para a Escola secundária
em Belo Horizonte, a distribuição dos montantes das esquadrias como a proporção entre
cheios e vazios está baseada no retângulo áureo, e no Museu de Niterói esta relação aparece
na localização da faixa de esquadrias.
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Os autores testaram24 os traçados reguladores25 em 20 edifícios de Oscar Niemeyer,
onde se revelou a existência de relações entre as partes das composições baseadas na seção
áurea, o esquema destes traçados (01 e 02) pode ser visto na Figura 107.

Segmento ou retângulo em proporção áurea:
A letra maiúscula sem apóstrofe representa o segmento inteiro;
A letra maiúscula com apóstrofe representa a parte maior do segmento ou o lado maior do
retângulo áureo;
A letra minúscula com apóstrofe representa a parte menor do segmento ou o lado menor do
retângulo áureo.
Figura 107 - Museu de Arte Contemporânea de Niterói
Fonte: MAYER, 2003, p. 177

24

Ver Dissertação de Mestrado de Rosirene Mayer.
Le Corbusier considerava o traçado regulador “uma garantia contra o arbitrário” (livro Vers une Architecture).
“O traçado regulador é uma satisfação de ordem espiritual que conduz à busca de relações engenhosas e de
relações harmoniosas [...] que traz essa matemática sensível que dá a agradável percepção da ordem. A escolha
de um traçado regulador fixa a geometria fundamental da obra; ele determina então uma das impressões
fundamentais. A escolha de um traçado regulador é um dos momentos decisivos da inspiração, é uma das
operações capitais da arquitetura”.
25
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A pesquisa de Mayer (2003) demonstrou que
O estilo e a linguagem de Niemeyer podem ser elucidados e que o conjunto de
características inter-relacionadas, que conferem originalidade a sua obra,
dificilmente pode ser extrapolado para a obra de outro arquiteto. Este conjunto
de características inter-relacionadas pode ser resumido como um vocabulário
caracterizado por curvas e operações de rotação, reflexão, translação, escala,
intersecção, adição e subtração, vinculado a um mecanismo de controle
dimensional baseado na secção áurea (MAYER, 2003, p. 93).

A autora mostrou assim que, ao contrário do que a literatura sobre Niemeyer diz, a
arquitetura deste não se resume apenas às curvas e linhas, e sim ao conjunto das
características supracitadas, o que evidencia “formas únicas e monumentais de maneira a se
impor por contraste com o entorno” (DUDEQUE, 2009, p.12).

4.4

A MODERNIDADE E A TOPOLOGIA

Ao observar a história das realizações artísticas que participaram da construção da
modernidade, pode-se perceber que é um campo favorável à investigação das descobertas
científicas, bem como da aproximação da arte do espaço (Arquitetura) com a Topologia (que
faz parte, da ciência do espaço), como se pretende mostrar nesta seção.
Argan (1992) considera que, na Arquitetura Moderna, Le Corbusier deu uma guinada
em sua obra de 1950, quando projetou a Capela de Nôtre-Dame-du-Haut, em Rochamp,
(Figura 108), na busca de uma relação entre o espaço construído e o ambiente natural,
[...] ela não se resolve com a definição de uma “proporção áurea”, e sim com um
golpe de força, isto é, tornando o edifício um núcleo plástico duro e compacto, pleno
de força expansiva contida que, no entanto, revela-se na anomalia geométrica da
planta, na saída brusca de esporões edificados, no volume em forma de barco da
cobertura, exageradamente grande, na força do contraste de luz (ARGAN, 1992, p.
387-388).
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Figura 108 - Exterior da Capela de Nôtre-Dame-du-Haut.
Fonte: ARGAN, 1992, p.389.

Em 1958, Le Corbusier projeta e constrói o edifício Poeme Eletronique, pavilhão da
Phillips para a Exposição Internacional, que ocorreu neste mesmo ano.
Uma obra centrada na interdisciplinaridade, integrando Arquitetura, Matemática,
Música e Tecnologia; formalmente o edifício era composto por duas superfícies,
dentre elas um paraboloide hiperbólico e, internamente, por uma exposição dinâmica
de imagens e sons (SPERLING, 2003, p.29).

Consiglieri (1995) apud Sperling (2003) considera que nesta obra Le Corbusier passa
da poética do ângulo reto para a poética eletrônica, como um conjunto de investigações
matemáticas e de pensamentos científicos como determinantes da imagem e da linguagem
artística, às quais se agrega a intuição sensorial, o que torna o edifício o resultado de uma
expressão de estudo racional e de determinação matemática (Figura 109).

Figura 109 - Edifício Poeme Eletronique – Le Corbusier
Fonte: http://lab-au.com/theory/article_light-systems-art/texts/read/#/theory/article_lightsystems-art/
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Em 1959, Frederick Kiesler, artista-arquiteto romeno-americano, projetou uma casa
intitulada por Endless House – casa sem fim. Sperling (2003) relata que:
Marcada pelo contraste entre sua grande inventividade arquitetônica e a dificuldade
com que foi construída, sua obra tem recebido atualmente alguns reestudos devidos
ao interesse causado pela espacialidade de seus edifícios e uma possível
aproximação com a arquitetura contemporânea vinculada a Topologia (SPERLING,
2003, p.30).

O próprio Kiesler menciona características de sua casa que são requeridas atualmente
por alguns arquitetos vinculados à chamada “Arquitetura Topológica” (SPERLING, 2003),
como, por exemplo, a continuidade espacial:
A Endless House (casa sem fim) se chama assim porque todos os lados se unem sem
solução de continuidade. É infinita como o corpo humano; não tem início nem fim.
A Endless (sem fim) é bastante sensual, mais parecida com o corpo feminino,
contrastando com a angulosa arquitetura masculina. Todos os extremos se
encontram na Endless como o fazem na vida mesmo. Os ritmos são cíclicos. Todos
os extremos do viver se encontram ao longo de vinte e quatro horas, de uma semana,
de uma vida. Tocam-se uns aos outros com o beijo do tempo. Dão-se as mãos,
permanecem, despem-se, regressam através da mesma porta, ou de outra, vão e vem
através de conexões múltiplas, secretas ou evidentes, ou através dos caprichos da
recordação (...). As casas da era da máquina são divisões de cubículos. Uma caixa ao
lado da outra, uma caixa embaixo da outra, uma caixa em cima da outra, até que se
convertem em tumores de arranha-céus. A chegada da Endless House é inevitável
em um mundo que está chegando a seu fim. É o último refúgio do homem como tal
(KIESLER, 1966 apud SPERLING, 2003, p.31).

Acredita-se que Kiesler possa ter tido contatos com os trabalhos de Henri Poincaré,
renomado matemático, também por seus trabalhos em Topologia, neste caso seria possível
considerar a hipótese de que ele próprio com suas “investigações sobre „continuidade
espacial‟, possa ter recebido alguma influência da topologia, o que viria a se somar às
similaridades materiais do modelo da Endless House” (SPERLING, 2003, p.33). Veja na
Figura 110.

Figura 110 - Endless House. Frederick Kiesler. Maquete e desenhos para exposição no
MOMA, 1959.
Fonte: SPERLING, 2003, p.31.
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A vinculação da arte à ciência coube fundamentalmente a Anton Pevsner e Naum
Gabo, filhos de um engenheiro, influenciados pelo viés ideológico da intectualidade
progressista russa, trilharam sua obra no sentido de associar uma avançada pesquisa estética à
pesquisa cientifica com o “objetivo de demonstrar que entre ciência e arte existe não uma
relação, mas uma continuidade” (ARGAN, 1992, p.454). Em meio as ciências, desenvolvem
uma profunda predileção pela investigação geométrica. Investigação essa que Argan remete
específicamente à Topologia.
Segundo Sperling (2003), a investigação das descobertas científicas, a ação de projetos
por meios que possibilitam a representação e compreensão da totalidade do espaço
arquitetônico e a incorporação do dinâmico e mutável, tanto no projeto quanto no objeto
arquitetônico/objeto artístico, são características que podem ser apontadas nessas realizações e
que prefiguram, de certo modo, algumas realizações arquitetônicas contemporâneas,
essencialmente, aquelas que se aproximam da Topologia.
No entanto, as novas descobertas científicas, de início, nem sempre são bem aceitas,
como comenta Sperling (2003):
É certo que a familiarização com conceitos, recém desenvolvidos em qualquer
disciplina demanda tempo para que possam não só ser aceitos pela comunidade
científica a que dizem respeito, mas para que retroalimente suas áreas de ação, fatos
que por si só já desencadeiam a inércia da sua aproximação a outros campos
disciplinares (SPERLING, 2003, p.35).

Nessas novas descobertas científicas da Modernidade, encontra-se a complexidade das
dobras na arquitetura, que podem ser associadas às relações topológicas. Uma obra
interessante que pode ser considerada como uma representante desta complexidade é a Print
Gallery, litografia26 de Escher27 de 1956, uma vez que ela retrata um ponto de vista de um
rapaz apreciando um quadro na parede de uma galeria, através de uma fileira de janelas em
arcos: “na imagem um conjunto de edifícios que se ampliam ao longo de um cais, até que em
um momento da visão eles se estendem para o lado direito da representação, fora do quadro e,
em curvas, giram em torno de incluir a galeria e o rapaz dentro dele” (BARROS, 2011, p. 42).
A sensação de quem aprecia a obra é a de que alguém tivesse alcançado e segurado o centro
do quadro, puxando-o para fora com uma torção formando as linhas curvas da imagem.
Escher explica os pormenores do quadro e ressalta as principais características (mais
matemáticas que filosóficas) desta obra.
26

Arte de reproduzir pela impressão desenhos feitos com um corpo gorduroso em pedra calcária.
Maurits Cornelis Escher foi um artista gráfico holandês conhecido, por suas xilogravuras, muitas vezes
inspiradas matematicamente, litografia e meio-tom (BARROS, 2011, p. 40).
27
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[...] Ele (o rapaz) observa o último quadro duma série, na parede, e segue com os
olhos, sucessivamente, os pormenores: o barco, a água e as casas em plano de fundo.
Dali continua o seu olhar, da esquerda para a direita, ao longo dos quarteirões de
casas, cada vez mais aumentadas. Ali, uma mulher olha pela janela aberta, para
baixo, para o telhado inclinado que cobre a galeria. Exatamente aqui começamos nós
a nossa volta. O jovem vê todas estas coisas como pormenores bidimensionais dum
quadro que observa. ―Se o seu olhar ainda continuar a vaguear um pouco, ver-se-á
ele próprio como parte do quadro (ESCHER, 2004, p. 16, apud BARROS, 2011,
p.43).

Observa-se, na Figura 111, que as curvas que formam as dobras proporcionam uma
análise e um diálogo que remete a uma investigação de propriedades topológicas, afetas aos
arquitetos contemporâneos: “a imagem expande-se continuamente à medida que o olho se
move no sentido horário em torno do centro” (BARROS, 2011, p.43), mostra que a dobra
pode ser infinita e reversível, os conceitos de interior e exterior, dentro e fora, longe e perto,
principio e fim, são explorados de maneira a modificar o formato do espaço, dando uma nova
dimensão ao tempo que está implícito ao movimento.

A topologia incorporou o tempo a Arquitetura, e devido à história e ideais de cada
arquiteto, o conceito de tempo foi explorado de maneiras distintas. Por vezes o
tempo está associado ao percurso, ao deslocamento, por vezes está no processo
evolutivo da forma (SCHIESARI e GUATELLI, s/d, p.19).

Os efeitos das dobras representados por Escher podem ser observadas na Figura 111.

Figura 111 - Print Gallery - litografia de Escher (1956)
Fonte: SCHIESARI e GUATELLI, s/d.
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4.5

A TOPOLOGIA NA ARQUITETURA DE OSCAR NIEMEYER

Com os avanços tecnológicos contemporâneos, abrem-se novas possibilidades de

interfaces digitais de projetos, onde a Topologia mostra-se útil para o campo da arquitetura
como um recurso conceitual e como uma técnica operatória, isto é, tanto em nível teórico
como prático, a tendência do design curvo e dobrado dos novos conceitos de formas
arquitetônicas e de construção, são tendências topológicas da arquitetura moderna.
Na busca de alternativa ao conceito tradicional do espaço métrico, quantitativo e
homogêneo, da geometria Euclidiana e Cartesiana, os arquitetos estão cada vez mais
interessados na natureza dinâmica e heterogênea do Espaço Topológico. Esta dinâmica das
formas da topologia arquitetural é uma tendência proporcionada pela utilização das
tecnologias e do uso do computador.
No campo da arquitetura, a topologia é entendida como “o estudo de relações espaciais
que independem de forma e tamanho, topologicamente o que conta é a condição relacional, a
articulação ou inflexão, a proximidade ou distanciamento” (AGUIAR, s/d, p.86). Ainda o
arquiteto Douglas Vieira de Aguiar no artigo “Alma Espacial” relata que

A descrição de ordem, do ponto de vista topológico, implica descrever como os
espaços de uma edificação se articulam, o que, por sua vez, evidencia o modo como
à edificação é utilizada, tanto por seus habitantes, quanto pelos visitantes. Enquanto
a ordem geométrica é de descrição direta, registrada em plantas baixas, cortes e
fachadas, a ordem topológica é invisível na sua totalidade. Sabe-se, no entanto, que
a ordem topológica determina características espaciais que tornarão o espaço
arquitetônico mais ou menos inteligível por parte de quem o usufrui (AGUIAR, s/d,
p.84).

A linguagem matemática da Topologia se faz presente em um projeto arquitetônico na
medida em que propicia o tempo e a possibilidade do conhecimento, propondo uma ciência do
espaço, o manejo do espaço pelo arquiteto decorre da mediação de uma estrutura em processo
(espaço – interpretação – significação – uso e percepção). Os espaços topológicos são
estruturas matemáticas que permitem a definição formal de conceitos como convergência,
conexidade e continuidade.
Assim corroborando com a ideia de autores, como por exemplo, Tschumi (1996),
Perrela (1998), Imperiale (2001), os quais consideram a existência da Topologia na
Arquitetura, pretende-se relacioná-la com as obras de Arquitetura de Oscar Niemeyer,
encontrar interseções e estimular o diálogo entre essas áreas distintas do saber humano.
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Neste contexto, apresenta-se um estudo de algumas noções topológicas, abordadas em
sua estrutura matemática no primeiro capítulo que podem ser observadas na Arquitetura, em
particular nas produções de Niemeyer, e que podem servir de apoio aos professores da
Educação Básica na introdução da Topologia no ensino.
No entanto, vale destacar que não há a pretensão nesta pesquisa de questionar o
trabalho e o conhecimento técnico dos profissionais da Arquitetura, mas sim analisar as obras
deste campo do conhecimento do ponto de vista da Matemática e como um recurso de
interdisciplinaridade no ensino e aprendizagem de conceitos topológicos.

4.5.1 O QUE PENSAM OS ARQUITETOS SOBRE O PAPEL DA TOPOLOGIA NA
ARQUITETURA?

Definir Topologia na Arquitetura não é uma das tarefas mais fáceis, uma vez que há
várias teorias sobre o que seja a Arquitetura Topológica, e diferentes interpretações dos
conceitos topológicos por parte dos arquitetos, o que afeta diretamente o espaço criado por
eles. Das diferentes concepções existentes algumas se referem a um dinamismo na variação
das formas, como uma qualidade dinâmica das deformações do espaço-tempo, tais variações
são as formas facilitadas por computador, baseados em tecnologias de softwares de animação,
os quais possibilitam a criação de uma arquitetura flexível, ou seja, interativa, como exemplo
tem-se a Fresh H2O Expo (1993-1997), a Figura 112 mostra o exterior e o interior do pavilhão
das águas.

Figura 112 - Pavilhão de água – Fresh H2O Expo, Holanda
Fonte: http://www.classic.archined.nl/news/9701/h2o_expo_eng.html

Este edifício permite aos visitantes interagirem com o ambiente, em um espaço que se
transforma continuamente de acordo com os movimentos e ações dos visitantes, neste
enfoque, este é um projeto considerado topológico tanto em sua concepção quanto no produto
final, ou seja, para alguns teóricos esta é uma obra topológica no “processo” e no “produto”,
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porém sua forma física tanto interna como externa é rígida, considerada então não interativa,
o que leva alguns arquitetos a questionarem a existência da topologia no produto final
(ESSAY, 2007).
Ainda nesta linha de pensamento Imperiale (2001) define Topologia como
o estudo do comportamento de uma estrutura de superfícies sujeitas à deformação. O
registro de mudanças das superfícies com deslocamento de espaço-tempo difere de
uma deformação continua. Isso causa potencialidades ocultas da arquitetura. A
deformação continua de uma superfície pode conduzir a interseções de exteriores e
interior nos planos de uma mutação morfológica continua exatamente como na faixa
de Mobius. Arquitetos usam esta forma topológica no formato do projeto de uma
casa, inserindo diferentes áreas de espaço e de tempo em uma estrutura que de outra
forma é estática (IMPERIALE, 2001, p.34. Trad. nossa)28.

Já Tschumi (1996), Perrela (1998) consideram que a arquitetura topológica é muito
mais que o resultado de formas e superfícies dinâmicas e sim que o resultado da forma, da
estrutura, do contexto e do programa tem que ser dinâmicos.
Scott Cohen descreve a topologia na arquitetura com uma comparação com a
tipologia, isto é, nesta teoria as transformações ocorrem em diferentes edifícios e não dentro
de um edifício (apud ESSAY, 2007).
Teóricos como Bahram Shirdel (1997), Greg Lynn (1997) e Peter Eisenman (1987), os
quais fazem parte do campo interdisciplinar da ciência e arquitetura, aceitam a topologia
como um recurso cultural e científico do dobrado, curvado, ondulado e torcidos na
arquitetura. Para eles os aspectos dinâmicos da Topologia fazem parte dos processos de
transformações não lineares continuas pelas quais se entendem e se praticam as arquiteturas
modernistas (Apud GIUSEPPA DI CRISTINA, 2001).
De uma forma geral pode-se dizer que a Topologia na Arquitetura tem varias
vertentes, nas quais ela pode ser reconhecida apenas no projeto arquitetônico por este permitir
alterações em seu processo, ou ser o resultado de produtos interativos facilitados pelo uso das
tecnologias (computador, internet, software) ou ainda, como existente em todo o processo,
inclusive na obra pronta. As mudanças no produto topológico da arquitetura podem ser:
substancial e físico, ou digital e virtual, podendo o seu produto ser interativo ou não, desde

28

Topology is the study of the behaviour of a structure of surfaces subjected to deformation. The surfaces
register the changes shifting space-time differences in a continuous deformation. This causes ulterior
potentialities for architectural. Continues deformation of a surface can lead to intersections of exterior and
interior planes in a continuous morphological mutation, exactly as in the Mobius strip. Architects use this form
topological form in the design for a house, enserting different fields of space and time into a structure that is
otherwise static (IMPERIALE, 2001, p.34).

143

que ele apresente algumas das propriedades topológicas abordadas no primeiro capítulo dessa
pesquisa.
As construções topológicas também podem ser caracterizadas dentro das superfícies
orientáveis ou não orientáveis, para melhor compreensão sobre estas superfícies reportar-se ao
primeiro capitulo deste trabalho, no qual foram abordados alguns aspectos da classificação
topológica das superfícies e as propriedades elementares da Topologia, as quais dará suporte
as análises que realizar-se-ão nesta seção.
Em relação às superfícies, Marar (2004) relata que:

Os objetos bidimensionais, isto é as superfícies, são também classificados sob a
óptica topológica e se dividem em duas classes, a saber, as superfícies orientáveis e
as não-orientáveis. As orientáveis são aquelas que possuem dois lados (como no
caso do plano euclidiano). Já as não-orientáveis possuem apenas um lado (MARAR,
2004, p.04).

Nas obras de Niemeyer encontram-se evidências da utilização apenas das superfícies
orientáveis. A busca destas informações em livros, internet e bancos de dados de dissertações
e teses não retornaram evidências de obras deste arquiteto que indiquem superfícies que
podem ser classificadas entre as não orientáveis.
No primeiro capítulo mostrou-se que a esfera e o toro são superfícies orientáveis,
enquanto que a garrafa de Klein e o plano projetivo são superfícies não orientáveis, e que a
partir destas quatro superfícies básicas todas as superfícies fechadas, são construídas pelas
operações de homeomorfismo e soma conexa. A faixa de Mobius, vista no capítulo 1, com
suas peculiaridades e curiosidades estimularam muitos artistas, escultores e arquitetos, como
Max Bill, Berkel, Escher, entre outros, a utilizarem em suas obras como uma continuidade
espacial e temporal.
Uma fita-diagrama que, além de alimentar novas formulações espaciais, tem
motivado o questionamento de dicotomias sobre as quais são projetadas e
caracterizadas as arquiteturas: público-privado, interno-externo, vertical-horizontal,
forma-função, estrutura-vedação, edifício-solo, estático-dinâmico, zoneamento
entrecruzamento; objetivando que não sejam elementos construtores da
fragmentação espacial e social, mas de sua superação pela fluidez e pela
continuidade espacial (SPERLING 2003, p. 42).

Alguns exemplos podem ser vistos na Figura 113 (a), (b), (c) e (d).
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(a)

(b)

Unidade
Tripartida,
Max Bill
Fonte: MARAR, 2004,
p.02

Casa Möbius, Ben Van Berkel,
Holanda. Foto Christian Richters
Fonte: ABASCAL, E. H. S.;
ABASCAL B. C, 2011, s/p.

(c)
Faixa de Möbius – M. C. Esche
Fonte: BARROS, 2011, p. 41

(d)
Estádio Aviva (Dublin - Irlanda)
Fonte: https://sites.google.com/site/desmatematicos/3d/tira-de-moebius
Figura 113 - Exemplos de aplicação da faixa de Möbius

4.5.2 ELEMENTOS DE ANÁLISE

Para o propósito deste capítulo, admite-se a Topologia como um recurso cultural,
científico e tecnológico do dobrado, curvado, ondulado e torcidos na arquitetura, de modo a
considerar que uma obra possui forma topológica se esta possuir algumas das propriedades
elementares da Topologia.
“As aproximações entre a Arquitetura e a Topologia mostram-se variadas e delineiam
diversos pontos de interseção” (SPERLING, 2008, p.36), objetiva-se com essa análise
encontrar tais pontos de interseções em obras de Arquitetura de Oscar Niemeyer de modo a
aproximá-las da Topologia, e na medida do possível, em acordo com as zonas de
convergência29 da Topologia na Arquitetura, proposta por Sperling (2008), sendo elas:

29

Para aprofundamento no assunto ver SPERLING, David M. Arquiteturas contínuas e topologia:
Similaridades em processo. Dissertação (Mestrado). São Carlos, 2003.
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 Forma e estrutura – a modelagem algébrica;
Segundo Sperling (2008) a forma e estrutura estão entre os modelos de arquitetura que
definem as correntes arquitetônicas ao longo da história, “a forma arquitetônica é
normalmente vinculada à geometria, grosso modo, pelos elementos que desta faz uso”
(SPERLING, 2008, p. 30), este fato pode ser observado nos primeiros capítulos desta
pesquisa, quando foi tratado da Geometria nos períodos da Antiguidade Clássica e do
Renascimento.
Considera-se que qualquer forma, seja ela uma esfera ou uma superfície retorcida,
possui uma Topologia, neste propósito, recorre-se a este fato para a análise desta vertente,
mesmo que a Topologia não se atenha às características invariantes, sob alteração da forma
(mais informações a este respeito podem ser obtidas no primeiro capítulo deste trabalho). A
topologia tem sido utilizada por arquitetos contemporâneos para a obtenção do binômio
forma/estrutura, considerando-a no uso de formas complexas e de superfícies não planares.
 Continuidade espacial – a modelagem de superfícies;
Nesta convergência, consideram-se as relações de continuidade espacial em um
paradigma construtivo: a dobra. Uma vez que esta “permite à superfície a possibilidade de
gerar um objeto tridimensional em que a caracterização básica é a continuidade material”
(SPERLING, 2OO8, p.35). Ainda Sperling relata que o objeto arquitetônico resultante da
modelagem de superfícies é o resultado de uma ação intuitiva de manipulação de superfícies
delgadas por meio de dobras e deformações que desconsidere as características métricas se
atendo a transformação continua de homeomorfismo, reforçando esta ideia Carter (1995) diz
que:

Uma propriedade topológica fundamental é aquela que é preservada por
transformações contínuas, também conhecidas como homeomorfismos, que podem
ser continuamente desfeitas. Por homeomorfismo, uma superfície plana ao ser
deformada preserva todas as suas características topológicas, alterando apenas suas
características topográficas (Apud SPERLING, 2008, p. 33).

 Continuidade espacial – a teoria dos grafos;
Ao se estabelecer relações entre lugares de maneira visuais ou de acessibilidade,
“denotam, em grande medida, o modo de utilização de determinado espaço. Mais do que a
forma, o arranjo espacial é preponderante para a conformação da fragmentação e da
continuidade espacial em arquitetura” (SPERLING, 2008, p. 36), e estas relações podem ser
bem representadas pela teoria dos grafos.
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A teoria dos grafos é um campo que tem as mais variadas aplicações, dentre elas a
arquitetura, um grafo é representado como um conjunto de pontos chamados vértices, ligados
por retas denominadas arestas, os grafos tem a propriedade de representar os elementos que
estão em relação, bem como as relações entre os elementos, de maneira a manter as conexões
inicialmente estabelecidas, mesmo que seja submetido a operações que implicam em mudança
de forma “sendo, por excelência, uma representação da topologia entre os elementos em
relação” (SPERLING, 2008, p. 37).
As relações criadas podem, sob alguns aspectos, ser entendidas topologicamente,
quando são prévias à seleção da forma ou dela independem. Para o estudo destas
relações, a topologia provê os conceitos de conectividade, continuidade e
proximidade que se aplicam a pontos ou regiões de qualquer objeto geométrico,
como uma superfície ou porções dela – conceitos que são focados em menos duas
áreas que se intersecionam, a Topologia Geométrica e a Teoria dos Grafos
(SPERLING, 2008, p. 36).

 Arquitetura, concreta e virtual – as 3+n dimensões espaciais;
Segundo Sperling (2008), os arquitetos têm procurado se apropriar da topologia para a
concepção de objetos de n+3 dimensões, situados em ambientes não usuais, por ser um campo
privilegiado para o estudo de formulações de objetos em espaços de quatro ou mais
dimensões e de representações desses objetos em dimensões menores.
 Arquitetura, mutável e efêmera – o evento;
Percebe-se uma preocupação com o espaço e o movimento30 dos corpos neste tema,
uma vez que é necessário dar uma atenção especial ao que ocorre dentro e ao redor dos
edifícios, as atividades, aspirações dos usuários e visitantes, às quais devem ser preocupação
da forma e da função durante a formulação do projeto.
[...] o movimento pelo qual uma forma ou um espaço se eventualiza, torna-se fluido
e contínuo. Se as noções de movimento e evento não possuem significação na
topologia, elas, no entanto, têm sido utilizadas para, em referência ao caráter
processual das operações com superfícies em topologia - e nelas, a manutenção da
continuidade espacial e a ocorrência repentina das chamadas singulares e autointerseções - qualificar a fluidez, a continuidade e a singularidade em arquitetura
(SPERLING, 2008, p.44. Grifo nosso).

 Metarquitetura – o procedimento projetual por diagramas.
Este tema “diz respeito essencialmente a processos de criação e representação em
arquitetura que de algum modo expressam interfaces com os processos de geração de

30

Entende-se movimento como deslocamento, percurso, que para esta etapa da Arquitetura é primordial, e mais
importante que a distância (SCHIESARI; GUATELLI, s/d, p. 10).
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superfícies em topologia” (SPERLING, 2003, p. 47). Esta convergência, por ser capaz de
realizar uma síntese das outras cinco citadas, dito de outra forma, por poder ser aproximada de
alguns procedimentos dentro de cada uma das outras convergências é denominada
“metarquitetura”.

Neste estudo, defendemos que um diagrama processual topológico é conformado
por três dimensões - pensamento, espaço e tempo – e cartografa um dado processo
segundo três instâncias de relações. A primeira, trans-diagrama cria relações de
similaridade entre a porção do diagrama que diz respeito ao pensamento e a outra
que se apresenta em um dado meio material ou digital. A segunda, intra-diagrama é
conformada pelas relações espaciais internas ao diagrama e que são análogas às
relações presentes naquilo que está sendo cartografado, o que permite que promova
a visibilidade direta daquilo que está em operação. E a terceira, inter-diagrama, cria
relações entre diagramas cartografando o tempo processual, as seqüências e os
encadeamentos de um dado processo (SPERLING, 2003, p. 48).

Segundo Sperling (2008) mais que suporte representacional para as operações, o
diagrama processual topológico é uma construção que está imersa no mesmo conjunto de
regras geométricas e topológicas definidas para o objeto a que remete.
Por meio destas seis zonas de convergências da Topologia na Arquitetura busca-se
similaridade e proximidades na Arquitetura de Niemeyer.
Para tal análise foram selecionadas algumas obras mais relevantes, onde o espaço é
considerado como a própria essência da Arquitetura, em tais obras o emprego do concreto
armado cria um mundo de formas inusitadas, imprevistas e surpreendentes “[...] a perfeição
estrutural e o sopro poético da sua obra impedem a imitação dos seguidores, preservando
assim a sua pureza” (PETIT, 1995, p. 88).

4.6

ANÁLISE DA APROXIMAÇÃO DAS OBRAS DE NIEMEYER COM A
TOPOLOGIA
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"Oscar Niemeyer é um poeta do espaço, um arquiteto-escultor que pensa e
organiza o espaço habitado num diálogo fecundo com a natureza. A curva, a
ondulação, o côncavo e o convexo, tudo isso faz parte de seus desenhos. É como
se a sinuosidade da natureza fosse repensada e reinventada pelos traços do
arquiteto, cujo pensamento ou concepção da arte nunca separa o ser humano do
ambiente em que vive. A ousadia da forma parece desafiar a engenharia e o
cálculo estrutural, mas é essa ousadia que dá a seus projetos um sentido plástico
singular na arquitetura do século 20."
Milton Hatoum, escritor.
Considerando-se que a Topologia é o estudo das relações das conexões espaciais por
meio da articulação, inflexão, proximidade e distanciamento, fornecendo os conceitos de
conectividade, continuidade e proximidade, considerando-se os teóricos que ponderam o
curvado, o dobrado e ondulado na arquitetura como características topológicas (já visto
anteriormente nesta seção), busca-se evidenciar tais propriedades na Arquitetura de Oscar
Niemeyer aproximando-as da Topologia.
Uma vez que a poética criativa de Niemeyer utiliza-se das curvas com a liberdade
plástica revelada por sua habilidade de aliar arte, arquitetura, poesia, beleza e geometria, de
modo que suas obras vão além de meras construções arquitetônicas, sendo consideradas por
muitos como verdadeiras obras de arte, estimula-se essa pesquisa, embora dentre tantas obras
magníficas de Niemeyer, a seleção para análise torna-se uma tarefa penosa, pois a riqueza de
detalhes de cada obra encanta e incita um maior aprofundamento, o qual não sendo possível
neste trabalho fica como expectativa para trabalhos futuros.
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Alguns aspectos que se destacam nas obras de Niemeyer além das curvas são a
harmonia com seu entorno, o paisagismo, os espelhos d`água. Dar-se-á ênfase aos aspectos
mais evidentes, os quais são os espelhos d´água, as rampas, as curvas, o ondulado e o
dobrado, por acreditar-se que há uma relação com conceitos topológicos. A seguir, tratar-se-á
de cada um desses aspectos buscando associá-los à topologia apresentada no primeiro
capítulo.
Além das qualidades já citadas, percebe-se imponência e ousadia nos edifícios de
Niemeyer, os quais permitem ao usuário um fácil entendimento do todo que o cerca, onde se
podem definir as relações topológicas de orientabilidade, forma, continuidade espacial,
vizinhança, entre outras. As obras criam uma relação com o lugar em termos de entendimento
de condicionantes31 como, por exemplo, a proximidade do elemento água, as montanhas, as
paisagens, com o céu como pano de fundo.

4.6.1 O ESPELHO D´ÁGUA:

O espelho d`água, natural ou artificial, é contemplado no entorno de inúmeras obras de
Niemeyer. A Figura 114 apresenta obras cujo espelho d´água é natural, enquanto a Figura 115
mostra as construções de espelho d´água artificiais. Os espelhos d´água natural que fazem
parte do entorno dos edifícios e se constituem como parte integrante da obra.
Por meio dos espelhos d`água é possível observar as transformações topológicas, pois
ao mesmo tempo que as superfícies se movimentam “esticando”, “encolhendo”, “entortando”
elas não são rompidas, mantendo as relações espaciais invariantes, ou seja a topologia da
obra, as propriedades topológicas de vizinhança, entorno, continuidade espacial, conexidade
também são contempladas nestas obras.

Terminal das Barcas de Charitas
Fonte: www.portalentretextos.com.br

31

Museu de Niterói
Fonte: www.portalentretextos.com.br

Resultante de circunstâncias ou de decisão prévia, que deve ser observada na solução de um problema.
Dicionário informal.
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Le Volcan – Le Havre
Fonte: www.skyscrapercity.com

Caminho Niemeyer
Fonte: folkfanbrasil.blogspot.com

Figura 114 - Obras de Niemeyer com espelho d`água natural

Museu Oscar Niemeyer - Curitiba

Palácio do Planalto

Palácio Itamaraty

Palácio da Alvorada

Figura 115 - Obras de Niemeyer com espelho d´água artificial
Fonte: www.vejanomapa.com.br

Geralmente as opiniões sobre as obras de Niemeyer oscilam entre a admiração e a
crítica, mas é inegável o apelo visual que causam por sua tendência a uma arquitetura que
almeja dar uma definição à forma, no entanto, por ter uma linguagem icônica, não se pode
garantir que a observação do usuário coincida sempre com a intenção pretendida do arquiteto,
o que causa uma desconstrução32no pensamento, que leva a uma busca de novas ideias,
“aventurar-se no desconhecido tende nos forçar a pensar; a explorar possibilidades e a criar”
(SCHIESARI; GUATELLI, s/d, p.02).

32

Termo desconstrução vem da palavra contrue em inglês, que quer dizer interpretar.
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Esta desconstrução é perceptível também em relação às novas geometrias (caos,
fractais, entre outras) que nem sempre são bem aceitas ou entendidas. No caso específico da
Topologia, sua significação não é a mesma na Matemática e na Arquitetura, porém “as
aproximações entre a Arquitetura e a Topologia mostram-se variadas e delineiam diversos
pontos de interseção” (SPERLING, 2008, p.36). A Topologia como um ramo da geometria
vem sendo um farto campo de investigação para os arquitetos, no entanto “deve-se ressaltar
que assim como os enfoques das relações investigadas entre arquitetura e topologia são diversos,
também o são os modos pelos quais estas relações se estabelecem, quer na teoria de arquitetura,
quer no processo de projeto” (SPERLING, 2008, p. 30).
Na relação da Arquitetura com outras áreas de conhecimento têm-se uma incorporação de
novas teorias aliadas às novas tecnologias de produção, que criam algumas relações espaciais,
neste sentido

[...] alguns arquitetos têm procurado se apropriar da topologia para o manuseamento
do espaço, enfatizando o contínuo, seja entre projeto e produção, seja entre produção
e prática do espaço. Esse aporte topológico contribui para mudanças do paradigma
arquitetônico quanto à construção e vivencia do espaço (SCHIESARI e GUATELLI,
s/d, p. 05).

De acordo com Mayer (2003), as relações espaciais estabelecem os modos de
combinações específicas ou disposições de um conjunto de formas, “quando duas ou mais
formas são combinadas para constituir uma nova forma, possuem relação espacial” (MAYER,
2003, p. 64). “As relações entre os componentes do espaço, de forma, volume, superfícies,
textura e cor variam com o tempo e a dimensão humana. A dinâmica temporal do espaço
arquitetônico está intimamente vinculado ao conceito de percurso” (ROCHA, s/d, p. 519), que
“em topologia é primordial, as distâncias são medidas por tempo, proximidade e
conectividade, não mais por proporções e medidas métricas em um plano cartesiano limitado”
(SCHIESARI; GUATELLI, s/d, p. 04).
Nas obras apresentadas nas Figura 114 e Figura 115, observa-se a integração da
arquitetura com o entorno pelo paisagismo local, bem como o emprego das curvas que ora
formam figuras simples e ora formam figuras mais complexas e até mesmo abstratas, uma vez
que a linguagem da arquitetura pode ser interpretada de maneiras diversificadas pelo
observador.
É utilizando curvas desenvoltas e magistrais que Oscar Niemeyer ergue formas
imateriais e transparentes. Livres e fluidas, equilibradas apesar da veemência do seu
impulso, elas alternam delicadamente com faces de sombra e de luz modelando seu
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concreto com uma total compreensão: o arquiteto, escultor do espaço, harmoniza
espontaneamente valores culturais e valores espaciais (PETIT, 1995, p. 88).

Corroborando com essa ideia Schiesari e Guatelli (s/d) acrescentam que “o sistema
curvilíneo da superfície aproxima o exterior para a nossa vivência ambiental, não o deixando
isolado, o interior quase desaparece e o exterior penetra, ficando os espaços numa continua
fluidez, o que torna o espaço num jogo de curvas” (SCHIESARI; GUATELLI, s/d, p. 08).
É na sensibilidade das curvas, no manuseamento das superfícies que as formas
topológicas podem ser apreciadas em suas estruturas de estabilidade. As estruturas de linhas
retas, ângulos definidos e superfícies planas dialogam com superfícies irregulares, com
estruturas com n+3 dimensões, tornando-se parte de um único conjunto, o que torna o espaço
construído ainda mais próximo do espaço natural.
Fato este que se evidencia nos espelhos d`água, por exemplo, nos quais Niemeyer
demonstra uma certa predileção, uma vez que o efeito visual criado pelos espelhos d`água,
tornam a obra muito mais interessante como pode ser observado por exemplo na figura 115 o
Palácio do Itamaraty, sua iluminação reflete na água proporcionando uma continuidade
espacial, que seria impossível sem a presença da água. Outro fator de destaque em relação aos
espelhos d`água é o movimento, isto é, o movimento da água por ser contínuo constitui-se em
espaços homeomorfos.

4.6.2 RAMPAS

As rampas de Niemeyer constituem um rico arsenal para investigação das
propriedades topológicas, optou-se pela análise de algumas das rampas dos edifícios do
Parque do Ibirapuera em São Paulo, Figura 116.

Rampas da Bienal (A)

153

Auditório do Ibirapuera (B)
Fonte:
http://noticias.uol.com.br/album/2012/12/05/conh
eca-as-principais-obras-de-oscarniemeyer.htm#fotoNav=9

Museu de Arte Moderna(C)
Fonte:
http://noticias.uol.com.br/album/2012/12/05/conh
eca-as-principais-obras-de-oscarniemeyer.htm#fotoNav=9

Museu Afro Brasil (D)
Agencia Estado - rampa de acesso aos andares –
Fonte: www.museuafrobrasil.org.br
Fonte: agência Estado (E)
Figura 116 - Rampas dos Edifícios do Parque do Ibirapuera

Niemeyer utiliza-se de rampas na grande maioria de suas obras tornando-as mais um
elemento de conexão (elemento da Topologia) direta dos usuários com as galerias internas dos
edifícios, as rampas também supõem uma continuidade espacial entre o edifício e seu entorno.
Aliás, é possível intuir que a maleabilidade do concreto armado é usada, pelo arquiteto, como
um meio definidor do espaço.
As relações topológicas elementares estudadas no primeiro capítulo desta pesquisa
permitem uma melhor compreensão dos elementos estruturantes destas arquiteturas, no que
diz respeito à percepção da proximidade entre elementos configuradores de uma estrutura
espacial - a vizinhança.
Neste contexto, pode-se observar que as rampas se configuram em estruturas que ora
são retas (ver Figura 116D), ora são espirais (ver Figura 116B), mas na grande maioria são
curvas (ver Figura 116A, C e E), porém, independente da forma, todas possibilitam aos seus
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usuários33um contato visual direto com o entorno, os quais podem ser outras obras do autor,
outros edifícios ou a paisagem natural do lugar.
Esta visualização possibilitada pela estrutura da obra, permite a interpretação discreta
dos elementos do entorno, diferenciando os limites entre o espaço ocupado e o que é
perceptível. Isso é uma estrutura que caracterizam a separação e a circunscrição, elementos
de relação topológica.
Por fim, mas não menos importante, as rampas também contemplam uma ordem, a
qual permite estabelecer um sentido de sucessão ou sequência espacial referente aos
elementos da estrutura.

4.6.3 A CURVA, O DOBRADO E ONDULADO NA ARQUITETURA DE
NIEMEYER

De acordo com a linha de teóricos da arquitetura que consideram a dobra, a curva, o
ondulado como elementos topológicos, pode-se identificar nos projetos (figuras 117 a 120), a
dobra, a curva e também o ondulado, bem como as propriedades topológicas de vizinhança,
fronteira, ordem, continuidade espacial, entorno, dentro, fora, interior, exterior.

Figura 117 - Catedral Cristo Rei - Belo Horizonte
Fonte: http://www.arquidiocesebh.org.br/catedralcristorei/catedral.php

33

Entende-se nesta pesquisa usuários todos os frequentadores das obras, sejam eles funcionários ou visitantes.
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Figura 118 - Panteão da Pátria
Fonte: davidikus.blogspot.com

Figura 119 - SESC Copacabana - Rio de Janeiro
Fonte: http://noticias.uol.com.br/album/2012/12/06

Figura 120 - Universidade Mentouri - Argélia - 1969
Fonte: http://noticias.uol.com.br/album/2012/12/06

Niemeyer alia geometria, arte e beleza em suas obras, de maneira a unir o clássico ao
moderno, utilizando-se as curvas, as dobras e o ondulado, proporcionados pelas tecnologias
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contemporâneas da informatização e do concreto armado. “Dobrar em arquitetura não
significa necessariamente dobrar um prédio literalmente. Torcer, enrugar, como um tecido.
Isso seria a resposta literal. Um dos intuitos dessa filosofia é fazer pensar, descartando
imagens diretas e restritas” (BARROS, 2011, p.45), Lacombe (2006, p. 173) acrescenta que
“a dobra em arquitetura pode comportar qualidades opostas: uma mudança repentina de
direção ou dimensão, ou ainda agregar conflitos numa pluralidade” (Apud BARROS, 2011,
p.45).

4.6.4 ANÁLISE TOPOLÓGICA DO TEATRO POPULAR DE NITERÓI

A título de ilustração, para um entendimento intuitivo sobre as propriedades
topológicas (já especificadas no primeiro capítulo), analisar-se-á o Teatro Popular de Niterói
como um conjunto de elementos topológicos. À primeira vista, nota-se ser esta obra uma
referência ao estilo moderno de seu projetista, com formas curvas, rampas, panos de vidros
escuros, com espelho d`água natural, entre outros elementos que podem ser observado nas
imagens de a à j da Figura 121.
A obra foi desdobrada em várias partes para que possa ser observada como uma
imagem, onde se pondera parte e todo, todo e parte como movimento, ou seja, não se
considera a obra (para esta análise) como estática e rígida, mas sim construída com material
elástico e maleável, que possibilite entender o espaço topológico “como um espaço de fluidez,
de comunicação entre regiões, em que a deformação da superfície não fragmente os espaços
gerados e, principalmente, não rompa com as relações estabelecidas entre esses
espaços/regiões” (SCHIESARI; GUATELLI, s/d, p. 06).
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Figura 121 - Teatro Popular Niterói - Rio de Janeiro
Fonte: ORIOJA, Ad. (2008)
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=T1xNShBACaI&NR=1
Recorte e ilustração: Autores
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Imagina-se a construção de uma maquete deste Teatro com material perfeitamente elástico,
neste contexto passa-se a considerar que a superfície moldável deste material permita que este objeto
seja deformado, torcido, encolhido ou esticado sem rompê-lo, transformando-o continuamente

sem a preocupação com as propriedades métricas e sim com as propriedades topológicas, um
ponto interior ou exterior (da obra) continuará interior ou exterior, independente das
transformações continuas aplicadas ao objeto (obra). Assim observa-se (Figura 121) que em
(a), (c) e (g), tem-se a parte de fora da obra como o exterior desta e a parte de dentro como a
parte interior. Em (b) e (e) nota-se que a rampa dá uma percepção visual de continuidade
espacial, uma vez que ela (a rampa) proporciona “o reconhecimento do movimento como a
essência na base do conceito de espaço arquitetônico” (AGUIAR, 2009, s/p), por meio da
rampa o observador tem ainda acesso visual de todo seu entorno, no que colabora seu formato
curvilíneo, pode ser observado em (d) que este formato da rampa facilita a compreensão da
vizinhança, constituída (neste caso) pelas obras do Memorial Roberto Silveira e Fundação
Oscar Niemeyer, das montanhas e dos edifícios do entorno, mais detalhes pode ser visto em
(i).
Em (f) além da continuidade espacial proporcionada pela visão do hall de entrada,
pode-se observar o limite ou barreira constituído pelas paredes e a fronteira entre o interior do
Teatro e o hall de entrada, já em (h) as fronteiras são representadas pelo alambrado da cerca.
Em (j) além das propriedades topológicas já citadas também pode-se ter clareza da dobra e da
curva aplicada na obra.
O matemático tem por interesse as propriedades das superfícies que consiste na
possibilidade ou impossibilidade de orientabilidade, que no caso desta obra tem superfície
orientável, o que a aproxima, topologicamente, mais do circulo e do toro do que de um plano
projetivo.
As propriedades aqui exploradas se dão pelo tema central da continuidade, que enfoca
uma conexão entre o todo e as partes, o objeto e seu conjunto, a pessoa e o ambiente, em um
espaço topológico e não no espaço métrico, onde o movimento é um desafio à imaginação.
Para Aguiar (2009, s/p), “A arquitetura tem uma tradição estática ainda que o
movimento seja sua essência”, ele relata que no inicio do século XIX, Balzac traz uma valiosa
percepção sobre a natureza volátil do conceito de movimento.

toda a ciência descansa sobre um único fato; você vê essa bola? Aqui ela repousa
sobre essa barra. Já agora ela esta lá. Que nome devemos dar a esse fenômeno, algo
tão natural desde o ponto de vista físico, no entanto tão espetacular desde o ponto de
vista moral? Movimento, locomoção, troca de lugar? Que prodigiosa vaidade paira
sob as palavras. Tudo é movimento, o próprio pensamento é um movimento e é no
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movimento que toda a natureza acontece. A morte é um movimento cujas limitações
são pouco conhecidas. Se Deus é eterno, esteja certo que ele se move
perpetuamente; é provável que Deus seja ele próprio movimento. E é por isso que o
movimento, assim como Deus, é inexplicável, imensurável, ilimitado,
incompreensível, intangível (movimento) requer espaço, assim como nós. E o que é
então o espaço? Sem o movimento o espaço é apenas uma palavra vazia, sem
sentido (BALZAC, 1977, apud AGUIAR, 2009, s/p).

O movimento entendido como um comportamento espacial das pessoas pode ser
percebido como a essência espacial da vida humana, “os corpos não apenas se movem, mas
geram espaços através desses mesmos movimentos” (TSCHUMI, 1995, apud, AGUIAR,
2009, s/p), o que resulta em natural consequência da percepção das propriedades topológicas
na Arquitetura, no sentido de que “aborda categorias imanentes em arquitetura - eixos,
inflexões, barreiras, passagens, corpos em movimento, gradações de acessibilidade”
(AGUIAR, 2009, s/p).
Estes fatos tornam um conhecimento complexo como a Topologia, mais acessíveis e
possíveis de serem trabalhados de maneira interdisciplinar, onde se evidencia sua aplicação
prática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a realização desse trabalho, movidos pela curiosidade inerente ao ser humano,
optou-se por realizar uma viagem pelo tempo, traçando um caminho na história da Ciência do
Espaço paralela a Arte do Espaço. Decidiu-se iniciar esta incursão pela Antiguidade grecoromana, e logo de início o olhar foi atraído por belíssimas cerâmicas com seus ornamentos
criados a partir de formas geométricas, onde se percebeu a existência do equilíbrio de suas
formas, além da harmonia entre o desenho e o espaço utilizado pela ornamentação.
Ao chegar-se no Templo Partenon, nota-se um belíssimo exemplo da união Geometria
e Arte ou Arte e Geometria, nesta extraordinária construção evidencia-se vestígios de um
tempo de habilidades, poder e desenvolvimento, sendo possível perceber mais uma vez, a
presença do belo e harmônico, alcançado por meio da utilização da ilusão de óptica que
impressiona pela precisão, bem como da Simetria e Razão Áurea, as quais reinam soberanas,
ao se impor desafiadoras ao tempo.
Continuando esta viagem em direção a Roma, passando pelo sul da França, onde não
se pôde deixar de apreciar uma das obras romanas mais conhecidas no mundo, o Aqueduto de
Le Pont du Gard, sobre o rio Gardon, uma obra de arte unida a técnica, que alia
funcionalidade e beleza com seus arcos de volta perfeita e se repetem harmoniosa e
simetricamente.
Continuando, agora sim em Roma, diante do Coliseu, uma visão esplendorosa, seu
formato em cilindro elíptico se difere de tudo que se viu até aqui, e novamente os romanos
utilizaram-se dos arcos, elementos da arquitetura grega que se evidencia nas ordens clássicas,
belas e harmoniosas, dispostas em torno do Coliseu, sua função é puramente ornamental não
tem a função de sustentação, sua presença se resume a encantar aqueles que se aproximam.
Adentrando o recinto, o que se vê é um amplo espaço, três andares de arquibancadas,
em formato de elipses, sem dúvidas mais uma obra que deixa exposta a presença da Ciência
do Espaço e a Arte do Espaço em perfeita harmonia.
Em Florença, já na Itália, a primeira e marcante visão que se tem é a de uma cúpula
majestosa, imponente, que se sobressai entre as demais edificações, a Cúpula da Catedral de
Santa Maria del Fiore, ao se aproximar, o que atraí o olhar é a lanterna, linda, imponente para
onde todas as linhas que formam a cúpula convergem, observa-se as maravilhas harmoniosas
e regulares, obtidas por meio de regras de geometria, que tornam esta obra tão significante.
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No interior da Cúpula notam-se os afrescos pintados com realismo, às cenas parecem
possuir vida própria, efeitos este possibilitados pela regra da Perspectiva, o centro da cúpula
exerce uma atração sobre o olhar, é como se ela continuasse para sempre, sem fim, até o
horizonte. Tudo é incrivelmente lindo o que marca o domínio dos conceitos e métodos da
construção em Perspectiva, permitindo perceber a dimensão da importância do uso desta
regra, tanto para a Arquitetura quanto para a Pintura.
O tempo passa, é preciso continuar. Chega-se ao Brasil, e se percebe de imediato as
formas encantadoras e até chocantes da Arquitetura, quando o olhar se volta para as curvas
sinuosas, as edificações não mais em linhas retas, duras inflexíveis de outrora, mas linhas
livres, edificações que acompanham o ritmo da natureza, parecem ter movimento próprio, ao
mesmo tempo que aparentam estar levemente pousadas no solo. Observando bem as formas, é
pura Arte e Geometria, mas não é mais a Geometria vista anteriormente. Que Geometria é
essa?
Qual o conceito de Espaço que se presencia? Não parece ser apenas o espaço métrico,
quantitativo e homogêneo da geometria Euclidiana. Parece ser um espaço dinâmico e
heterogêneo, seria o Espaço Topológico? Sim é Topológico. O avanço científico e
tecnológico permite hoje, uma arquitetura interativa, onde os espaços se transformam
continuamente, de acordo com os movimentos e ações dos visitantes. Será que os arquitetos
da Antiguidade poderiam supor este fato?
Ao se chegar ao final desta viagem, a sensação que se tem é que não importa a época,
a crença ou o estilo de um povo, o que realmente importa são as descobertas, as inovações e
acima de tudo o conhecimento deixado como legados às gerações futuras, bem como a certeza
de que nada é definitivo sempre haverá um fato novo do qual deve buscar respostas e para
tanto pode retomar a viagem a qualquer momento.
Com a capacidade de imaginar e sentir cada cena desta viagem nota-se que por meio
da história, de fatos históricos e registros históricos (textos, fotos, imagens, desenhos), é
possível ter acesso ao conhecimento historicamente construído, bem como em trazê-los para a
sala de aula, de modo a contagiar a todos que dela participam, despertando a curiosidade e o
desejo de se realizar uma viagem no conhecimento geométrico e artístico.
De tudo qual a lição que fica? Acima de tudo a certeza que só se conquista o
conhecimento com empenho, dedicação e perseverança, que sempre se tem muito mais a
conhecer, a aprender e a ensinar. E que é possível recorrer à interdisciplinaridade, para se
compreender o desenvolvimento de conceitos importantes a elas, como a relação Ciência do
Espaço e Arte do Espaço.
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Esta pesquisa teve como intenção mostrar possíveis relações entre a Geometria e a
Arquitetura, ou seja, entre a Ciência e a Arte do Espaço, em três períodos relevantes da
história, como subsídios aos professores da Educação Básica no que tange ao ensino e a
aprendizagem de Geometria. Para tanto se procurou mostrar alguns conceitos comuns às estas
áreas.
Dessa forma no capítulo 1 estudou-se alguns conceitos geométricos, e sua aplicação na
Arquitetura, com a pretensão de facilitar a compreensão dessa aplicação nos capítulos
posteriores, sendo assim, possível voltar ao primeiro capítulo quando aparecessem dúvidas
que impedissem a compreensão e por consequência a continuidade do estudo.
Feito esta recapitulação, prosseguiu se detendo mais aos fatos históricos de como os
conceitos geométricos foram utilizados e, aprimorados em cada um dos estilos estudados,
citando algumas personalidades que marcaram a história com seu talento e principalmente
com sua contribuição à Ciência.
Das contribuições de Vitruvio, passando por Brunelleschi, Alberti, Da Vinci à
Niemeyer, foi possível perceber que tanto a Arquitetura quanto a Geometria tiveram um salto
qualitativo, em termos de sistematização de conhecimento, os quais podem ser considerados
um avanço tanto para uma área quanto para outra.
A riqueza geométrica encontrada na Arquitetura, desde a Antiguidade vem confirmar
aquilo que se imaginou desde o início, que esta (a Arquitetura) pode ser usada como estimulo
ao aprendizado de conceitos geométricos, sendo eles Euclidianos ou não Euclidianos.
Foi utilizado, nesta pesquisa, o recurso da imagem como fonte inspiradora a aquisição
dos conhecimentos geométricos, uma vez que a imagem pode retratar a realidade, se o
educando for bem conduzido neste processo de visualização, poderá superar a fase em que o
olho simplesmente vê o que lhe é dado ver para um “ver que é resultado de um olhar que, por
sua vez, é ativo, investigador, indagador, transformador. Neste caso, olhar significa ver mais
do que o que lhe é dado a ver” (FLORES, 2003b, p.33).
Na compreensão de que o aprendizado de Geometria exige a atividade do olhar, mais
que isso, do saber olhar, é que se utilizou dos recursos de visualização, como eixo norteador
para evidenciar a relação da Ciência com a Arte do Espaço.
Um fato marcante desta relação entre a Arte e a Ciência do Espaço foi à constatação
de que mesmo o edifício arquitetônico sendo às vezes entendidos como o resultado da união
de materiais rígidos e frios como, por exemplo, barro, pedra, ferro, ele nada mais é que a
representação do corpo humano, ou seja, do próprio ser humano. Como foi possível perceber,
esta relação já preconizada, na Antiguidade greco-romana, por Vitruvio, teve um impulso no

163

Renascimento, uma vez que a Perspectiva nada mais é que a apropriação do espaço pelo
olhar, olhar este que depende de um observador (o homem), e já na Modernidade o foco
também é dado ao corpo, ao humano, ao considerar o movimento e a leveza que este confere.
O conhecimento como construção humana, resultante de uma época e sua filosofia,
tem na interdisciplinaridade o seu maior bem, como o presente estudo chegou a algumas
considerações sobre os períodos por este abordado.
Constatou-se que conhecimento como o da Topologia, por exemplo, que
aparentemente é um conhecimento contemporâneo, e sua sistematização enquanto Ciência
realmente é, e, no entanto sua utilização de forma intuitiva se evidencia desde tempos
remotos.
No Renascimento têm-se registros desta utilização por Da Vinci, como relata Capra
(2008)

As transformações geométricas de Leonardo, de figuras planas e corpos sólidos são
claramente exemplos de transformações topológicas. [...] As transformações da
“geometria feita com movimento” de Leonardo são os primeiros desenvolvimentos
desse importante campo da matemática – trezentos anos antes de Leibniz e
quinhentos anos antes de Poincaré (CAPRA, 2008, p. 218).

Ainda Capra (2008) complementa que
O pensamento topológico – pensamentos em termos de conectividade, relações
espaciais e transformações continuas – era quase natural para Leonardo. Muitos de
seus estudos arquitetônicos, especialmente seus projetos de igrejas e templos
radialmente simétricos, exibem tais características (CAPRA, 2008, p.219).

Da mesma forma foi possível constatar a fascinante história da Razão Áurea, que
aparentemente teve inicio no Egito, com auge na Grécia antiga, ainda hoje é utilizada nas
obras de arquitetos e artistas por suas qualidades estéticas. Também foi visto que arquitetos
gregos e romanos fizeram uso da ilusão de óptica em seus templos, a qual foi uma introdução
à perspectiva desenvolvida no Renascimento.
De forma a se concluir que a Geometria (Ciência) sempre esteve presente na
Arquitetura (Arte), que os pontos de contato destas áreas de conhecimentos são inúmeros e
transitam entre os três períodos estudados, o que possibilita novas investidas, com novos
enfoques para pesquisas futuras uma vez que sua abordagem enquanto campo de
conhecimento interdisciplinar, só tem a contribuir com a aprendizagem de maneira a dispor de
um rico arsenal de fatos e registros históricos, relevantes na compreensão desta relação.
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Dessa forma considera-se que o material aqui apresentado pressupõe subsídios para a
formulação de outras propostas mais específicas, as quais contribuam com a possibilidade em
detectar e controlar as variáveis didáticas envolvidas, assim a proposição de uma
implementação, por meio da Engenharia Didática, de sequências didáticas voltadas para o
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Superior, uma vez que:


O tema Simetria e seu desdobramento acerca de ornamentos é, na linguagem
educacional, um tema transversal, o qual pode ser explorado desde os anos
iniciais até o nível superior, no qual aparece como possibilidade de trabalho em
disciplinas como Geometria Analítica ou Álgebra Linear.



O tema Razão Áurea também é transversal, o que possibilita a abordagem do
estudo dos estilos arquitetônicos da Antiguidade Clássica e da arquitetura
Moderna de Le Corbusier e Niemeyer e a consequente constituição de
propostas didáticas nos mais diversos anos escolares.



O tema Cônicas pode ser abordado no Ensino Médio e no Ensino superior,
bem como o temaPerspectiva surge como motivador de estudos acerca de
proporções, relações lineares e funções lineares, entre outros.



O tema Topologia, por sua vez, pode ser abordado juntamente com o estudo
arquitetônico de obras de Niemeyer em vários níveis de Ensino quando, por
exemplo, se for estudar conceitos como “dentro e fora”, “proximidade”,
“conexidade” e “continuidade”.

Em fim as possibilidades são muitas e variadas, e podem atingir todos os níveis de
ensino desde que haja o interesse em buscar alternativas pedagógicas que possam permitir ao
educando um aprendizado com significado, e por consequência a melhoria da qualidade do
Ensino de Matemática.
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