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EDITORIAL
JOÃO PEDRO XAVIER *

Dois anos decorridos após a saída
do último boletim da APROGED, é
com enorme satisfação que a actual Direcção vê retomada a sua
edição com este número composto de artigos de Vítor Murtinho e de
Eduardo Veloso, personalidades
que dispensam apresentação, de
António Oriol Trindade, recém-doutorado em Geometria Descritiva
pela Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa e de Maria
Helena Barbosa, assistente de Design na Universidade de Aveiro.
Foram dois anos difíceis para a nossa Associação, e, genericamente
para todas as associações de professores, nos quais nos foi sonegado o destacamento dos colegas
Francisco Abreu Pessegueiro e Cristina Braga da Cruz, prejudicando a
edição deste boletim, a quantidade dos Encontros e a actividade
do Centro de Formação, a qual,
no ano transacto, não foi mesmo
possível assegurar. Paralelamente,
no âmbito da desmotivação geral
da classe, instalou-se nos associados algum alheamento natural relativamente ao trabalho associativo, com consequências directas
nas receitas de quotização, agravando, perigosamente, a situação
financeira da Associação e pondo
em causa a realização das iniciativas referidas.
Trata-se de um ciclo vicioso susceptível de nos consumir até à dissolução, o que, na verdade, quase

aconteceu, não fora a tenacidade da colega Vera Viana, actual
Presidente da Direcção, que, com
o seu trabalho voluntário, muito
contribuiu para que a Associação
não se desmembrasse. Paulatinamente, reconstruiu e revitalizou o
site, www.aproged.pt, manteve o
contacto directo com os associados, garantiu a publicação das
soluções e pareceres dos exames
nacionais tendo, finalmente, conseguido aglutinar junto de si uma
equipa disposta a assumir os novos
Corpos Directivos da Associação.
Em Dezembro de 2008, entre a mudança da Sede para a Escola Alexandre Herculano, foi-lhe concedida, após incansáveis diligências,
uma redução de horário, o que,
embora não corresponda à situação anterior, sempre ajudou a viabilizar as iniciativas em curso, entre
as quais se destaca, a reactivação
das acções de formação do Centro Gaspard Monge e a edição
deste Boletim.
A vida da Associação depende do
envolvimento de todos.
Estão a chegar contribuições ao
site. Espera-se que a secção de
“Perguntas e Respostas”, em “Recursos”, recentemente aberta, possa ser mais uma janela aberta ao
diálogo, conjuntamente com a
secção “Contribuições”, “Modelos Tridimensionais” e o “Blogue”.
Pretendemos preparar, desde já, o
próximo Boletim. Façam-nos chegar os vossos trabalhos. No próximo

* VICE-PRESIDENTE DA DIRECÇÃO
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ano, prevê-se a realização de mais
acções - quatro, pelo menos. Contribuam para a sua divulgação e,
se for o caso, participem.
Duas condições, porém, cabe satisfazer: i) garantir a redução de
horário da Presidente da Direcção
no próximo ano (continuamos na

expectativa da resposta ministerial
ao pedido entretanto formulado)
e, se possível, contar com a colaboração de mais um elemento nas
mesmas condições; ii) contribuir
para a saúde financeira da Associação fazendo o pequeno esforço de manter as quotas em dia.
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O ESPÍRITO GEOMÉTRICO
VÍTOR MURTINHO *
Regra I
Os estudos devem ter por fim dar ao espírito
uma direcção que lhe permita proferir juízos
sólidos e verdadeiros sobre tudo o que se lhe
apresenta.
Regras para a Direcção do Espírito, Descartes
Tão, ou mais, importante do que
reproduzir o real é garantir a legibilidade da sua representação.
Num mundo aos nossos olhos ainda muito codificado, descobrimos
signos e outros tantos sinais, que
nos remetem para determinados
agnosticismos que tentamos desvelar através da construção de
mo-delos conjecturais. Impossibilitado o espírito humano de alcançar um conhecimento absoluto (e
este é o agnosticismo), erigimos
protótipos fundacionais que explicam e dão sequência à rotina da
vida ou ao encadear de processos
no mundo natural. Esses arquétipos
são, normalmente, o resultado
apurado e depurado de laborações intelectuais feitas a partir de
experiências e com o objectivo
metodológico de produzir conhecimento. As operações cognitivas
de recepção, aprovisionamento
e de processamento de informação, mais do que um meio privilegiado de processamento mental,
constituem um ingrediente essencial para a visualização, constituindo aquilo que Arnheim, quase que
paradoxalmente, designa como
uma percepção inteligente.1 Na

realidade supomos, por vezes, ser
a abstracção uma acção que se
realiza nas profundezas do espírito,
mas facilmente constatamos que
pensamento e percepção estão
demasiados interligados e dependentes já que no processo como
platonicamente elaboramos os
nossos modelos conceptuais – ou
as ideias – estamos demasiado
dependentes do processo visual,
de tal modo incorporado no nosso modo de conceber o mundo,
pronunciando aquilo que Kant advertiu ao afirmar que a visão sem
abstracção é cega, assim como a
abstracção sem visão se torna vazia2.
Munidos da provisoriedade do
conhecimento, ousamos inventar,
propomo-nos dar consistência às
ideias vagas da nossa imaginação. Todo o conhecimento é sempre transitório já que a todo o momento outra ou nova concepção
o pode suplantar. Na sua arte persecutória, os homens, valem-se do
espírito geométrico, fazendo com
que a procura e a demonstração
constituam a sequência lógica
para a obtenção da sua verdade.
Nesta senda, as argutas mentes
socorrem-se da linguagem de precisão, elegem códigos presumivelmente sempiternos que mesmerizam a experiência e a convertem

1 - Ver Rudolf Arnheim, Visual Thinking,
capítulo 2, p. 13 e sgg.
* PROFESSOR ASSOCIADO NO
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

2 - Ibidem, p. 188
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em informação. E aí, o desenho
enquanto sistema formalizado que
possui os alicerces fundamentais
para a legibilidade da representação é quem precede e procede à
garantia da eficácia entre a intelectualidade de uma concepção
e a eficácia de uma modelização
ou simulação.
A linguagem não é um conjunto
de signos indiferenciados que se
estruturam e organizam segundo
uma forma casuística e arbitrária.
A linguagem designa um sistema
de sinais fonéticos ou visuais que,
organizados, servem para exprimir
determinado pensamento. Quando Michel Foucault, em As Palavras
e as Coisas, se referia à linguagem
na Idade Clássica, designava-a
com um estatuto de soberana, na
medida em que “as palavras receberam a tarefa e o poder de representar o pensamento”3. Nesse
sentido, não quer o autor dizer que
o acto representativo por escrita
culmina com a reprodução exacta
do pensamento, mas somente suscita-o e remete para ele. A palavra
não reduz o pensamento, mas estabelece as vias prioritárias para a
abertura de um mundo cuja estrutura possibilita o sentido.
Na representação gráfica apuramos os signos, concretizamos por
imagens, acreditamos projectar
em espelho a singularidade das
verdades de um mundo, ora opaco, ora transparente, mas que teimamos sempre em tentar descodificar. O espelho, esse, tanto está
na mente como no plano onde
fixamos as representações. Através
de emulsão química ou por via de
sistemas expeditos de projecção
julgamos reproduzir imagens virtu-

ais que designam o que na circunstância se oferece à mente e que
primordialmente só está no espírito
do artista. No princípio, só com arte
se duplica o real, se materializa o
pensamento, se dá espaço real ao
imaginado. Na verdade, a história
da ciência cruza-se e incorpora,
sistematicamente,
as
grandes
descobertas que os artistas implementaram na sua senda de representação ou imitação do real. Pela
arte se desenvolvem as metodologias, se estabilizam as ferramentas credíveis para a visua-lização
e se procede à definição de mo
elos padronizados conducentes à
definição de protótipos com vocação universal. Os protótipos, ou se
quisermos os modelos com normalidade, são derivados das propriedades singulares que se encontram
com fundamento e que depois são
verificadas como constantes em
amostras mais diversificadas. Não
que as regras determinadas se

3 - Ver Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, Edições 70, p. 131

William Blake, The Ancient of Days
(God as an Architect), 1794
4

mantenham como matriz persistente em todos os casos, mas somente porque se definiu uma imagem flutuante que pode ser sempre
reconhecível em espectros mais
alargados. Nesse sentido o Dorífero de Policleto, denominado como
a regra, cumpre este desígnio de
eleição de um referente ideal que
congrega conceptualmente o valor que de modo flutuante pode ser
depois cobrado como juízo estético qualificador4.
Na assunção dessa estratégia, a
racionalidade intrínseca à metodologia que estabelece gramáticas e taxinomias que ordenam o
conhecimento, que definem modelos idealizados e os representam
num sistema de nomes e de formas, torna-se uma vertente tão
imprescindível como substancial.
A nomeação organizada do visível
ou a materialização do pensamento através de sistema formalizado
– e biunívoco – correspondem à
afirmação e confirmação de um
espírito que descobre no espaço
a celebração de domínio do seu
saber. O exercício de reprodução
gráfica de um pensamento, tal

como o de reprodução do visível,
contempla a assunção de um espaço de contingência que agrega, potencialmente, o abstracto
e o real. A utilização de configurações geométricas, designando
formas abs-tractas impostas mas
protocolarmente reconhecíveis na
envolvente circundante, propicia
a junção entre o mundo do pensamento e o mundo do real, sendo
sempre esta uma marca cultural.
Quando o filósofo socrático Aristipo
de Cirene – episódio aliás narrado
pelo arquitecto romano Vitruvio
– naufragou nas praias de Rodes
viu, nos traçados geométricos desenhados na praia, razão suficiente
para a sua tranquilidade já que
este era um indício de pisadas do
homem e marcas, obviamente, de
civilização5. Neste caso o episódio adquire maior preponderância, já que foi nesta ilha que viria
a erigir-se o célebre Colosso dedicado a Hélio – o deus Sol – e que
foi considerado uma das sete maravilhas do mundo da Antiguidade.
Comummente, na formação do
conhecimento, a similitude é uma
moldura considerada indispensável, até porque mais facilmente
nos movemos intuitivamente no
campo do real do que no campo
doabs-tracto. O posicionamento
do sujeito no interior do espaço
da representação, que constitui
inegavelmente uma das grandes
conquistas da Renascença e que
preservámos até à contemporaneidade, é o caminho mais expedito para a compreensão. A
qualificação do espaço tem, muitas vezes, subjacente, a referenciação à figura do observador, onde
frente, atrás, esquerda e direita

4 - Policleto, escultor grego do séc. V a. C.,
escreveu um conhecido tratado denominado Cânon onde teorizou sobre as relações
numéricas ideais do corpo humano. Foi autor da famosa estátua de Dorífero, cujas
proporções funcionam como modelo ideal humano. Mas, o seu trabalho. longe de
definir regras e medidas técnicas estabelece
antes princípios proporcionais e harmónicos
entre as partes do corpo humano, deixando espaço e margem de manobra para as
adaptações às impressões visuais subjectivas como aquela estátua de Atena - episódio narrado por Plínio - que viria a notabilizar
Fídias”.
Sobre este último assunto ver Vítor Murtinho,
Perspectivas: O Espelho Maior ou o Espaço
do Espanto, p. 26 e 27, sobretudo nota 20.
Sobre Policleto consultar Erwin Panofsky, O
Significado nas Artes Visuais, pp. 52 e 53

5 - Ver Vitruvio, Tratado de Arquitectura,
Livro VI, p. 219.
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fornecem uma matriz orientadora
nesse mesmo espaço. É através
da situação de vizinhança que
o indivíduo se inteira e coloca no
espaço. A representação com objectividade pressupõe a adopção
de códigos e modelos com reconhecida verosimilhança, tornando
possível a criação de verdadeiros
simulacros. Pelo desenho, imita-se
ou cria-se espaço, oferecendo-se
a repetição artificial e visível do

convenientemente, uma mesma
identidade, mesmo que a segunda
se apresente no espaço do sensível e o primeiro se estenda numa
realidade onde o espaço é quase
que fatalmente um continente
sem conteúdo. Como disse Michel
Foucault a propósito das Palavras
e as Coisas, “Na orla exterior do
saber, a similitude é essa forma apenas desenhada, esse rudimento
de relação que o conhecimento
deve recobrir em toda a sua amplitude, mas que, indefinidamente,
permanece acima dele, à maneira de uma necessidade muda
e indelével”.6 De facto, na nossa
catalogação das coisas – reais ou
abstractas – os géneros ou as espécies são formados através de princípios de semelhança que se retiram
das propriedades particulares e
que permitem a definição de similitudes. Nesse sentido, é pela semelhança que as formas podem ser
conhecidas ou reconhecidas, ou
seja, podem ser comparadas por
similaridade com a biblioteca mental que entretanto se adquiriu e se
desenvolveu. Mas a representação
não esgota o objecto que designa,
ela enaltece determinadas propriedades, dá distinção àquilo que
intencionalmente o apresentante
quis fazer sobressair. Por isso, por
mais completo que seja o saber,
a similitude é tão desejável como
operativa, depois de aferida e validada, o que constitui uma verdade
tão insofismável como perene.
No campo do meramente abstracto, criaram-se algarismos que
designam quantidade, abundância, ou simplesmente estabelecem
unidades de medida. Nesse universo imaterial construíram-se designações de porção, estabelecen-

Niccolo Tartaglia,
No domínio das ciências matemáticas, La nuova scentia, 1550

que existe no mundo do real ou no
mundo do pensamento. Consequentemente, é na espessura das
linhas e dos planos que construímos
os equivalentes geometrizados que
remetem para as coisas no real. A
observação abstractiva conduz à
definição de diagramas mínimos,
de esboços sumários que temos
sempre espiritualmente presentes
na formação das ideias que dão
origem à cognição. Ente abstracto e matéria substancial sugerem,

6 - Michel Foucault, op. cit., p. 122.
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do-se ordem, verificando com isso
poder-se concretizar bitolas comparativas e juízos ditos absolutos. A
avaliação das grandezas por numerais supõe a adopção de uma
grandeza fundamental, mas que
tem de ser recursivamente apreendida e compreendida, pois só assim
nos libertamos do meramente abstracto e nos imbuímos no mundo
mais real e concreto. E, essa visualidade concretizada é aquilo que
nos fixa no objectivo e nos afasta
do subjectivo; mesmo na estética, discurso que muitos auguram
como científico, descobrimos foros
de pessoalidade, pois esse juízo é
intuitivo e está sujeito a uma impressão que ao ser numericamente
concretizada se aproxima vertiginosamente dos preceitos lógicos,
das sublimações mais matemáticas. Qualquer conceito, qualquer
raciocínio estruturado pressupõe
a associação a uma determinada
lógica, transforma a ordem em necessidade do pensamento. Raciocinar é ordenar e organizar, definindo sistematicamente o fio de
Ariadne que nos guia neste mundo
de Dédalo7.
O processo de transformação das
coisas e dos fenómenos em números pode ter por subjacente a sua
elevação a estados de magistério
supremos já que na harmonia da
proporção se descobriram as mais
díspares sabedorias. Não é displicente que biblicamente se consagra a criação do homem como um
resultado ponderado da ordem,
da medida e do número, numa
presunção clara de que o homem,

de certo modo, é em si mesmo o
resultado de um acto de geometria8. Paralelamente e em face
destas áureas lógicas, no espaço,
precisamos mais das relações imediatas à realidade concreta do
que dos conceitos expeditos dos
números e da sua
álgebra. Só
no campo do concreto o espaço
reivindica o papel de verdadeiro
protótipo, já que no abstracto, o
espaço, sem balizas definidas,
se desenvolve até ao limite da
imaginação. No mundo habitado
pelo espírito, o espaço apresenta
localmente idênticas propriedades
físicas em todos os sentidos, em
qualquer das direcções consideradas. Esta isotropia do espaço garante distintamente a aferição por
sistema métrico formalizado, induzindo à elasticidade de incomensuráveis extensões. Assim menos
pela álgebra e mais pela geometria se escre-vem, se descrevem, os
meios estruturantes do raciocínio,
principalmente quando na procura de uma identidade se favorece
a sua inevitável visualização.
As estruturas sígnicas e visuais, distendem-se conceptualmente em
superfícies assépticas e uniformizadas, implicando apreender uma
gramática que, quando generalizada, é o garante da eficácia
comunicativa. A experiência visual
confere identidade aos contornos
figurativos, induzindo a que por
pensamento, subsista equidade
protocolar entre o signo visto e o
signo depreendido. Apesar de, na
maior parte dos casos, a imersão
do espectador e a descoberta dos
espaços de vizinhança onde o indivíduo se pode colocar, contribuir

7 - Consta que na mitologia grega, terá sido
Ariadne, filha de Minos, quem deu a Teseu,
herói ático, o novelo de fio que lhe permitiu
guiar no Labirinto conseguindo escapar do
palácio do Minotauro que havia sido projectado pelo artista universal Dédalo.

8 - Ver Vítor Murtinho “A Metáfora do
Corpo em Arquitectura” in Cad. da FAUTL,
nº 6, 2006, p. 180 a 191.
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eficazmente para a assunção de
veracidade e para a legibilidade
da representação. O posicionamento ajuda a definir o desígnio de
identidade, ansiando assim pela supressão das diferenças; isto apesar
de ser precisamente a diferença
que transforma a técnica em acto
de eleição9. O posicionamento dos
objectos em espaço determinado,
segundo preceitos operativos e
universais possibilita a identificação e validação das imagens. A
viabilidade do representado justifica-se se, dentro do sistema de
formalização, for possível aferir e
determinar o encadeamento resultante das revelações dos corpos e
das suas ausências. Na representação, a imagem adquire substância se a configuração inferir a uma
manifestação plástica de duas ou
três dimensões e, com isso, obviamente, susceptível de ser investida
de sentido. O processo de visualização tem subjacente a conjugação
do conhecimento geométrico e
a presunção de uma transparência óptica que legitima a leitura. A
ilusão da transpa-rência, ou seja, a
assunção de um espaço tridimensional de vizinhança confinado na
planura do desenho é também e
sobretudo um espaço emergente
do pensamento, simultaneamente,

com legibilidade e visibilidade.
Historicamente, a procura incessante pelo realismo, querendo-se a
cada momento ou etapa superar
o estado anterior e propiciar realidades cuja realidade seja consentânea com a nossa realidade,
torna os esforços mais focalizados
para situações em que o artificial
pode vir a substituir o real. E, obviamente que para a concretização
deste desígnio, o desenvolvimento de poderosos meios de reprodução, complementados e sustentados em rigorosíssimos meios de
representação têm-se tornado uma
ferramenta tão importante como
avassaladora. De facto, a orientação da produção da imagem no
sentido da superação do real sensível, através da ilusão dos sentidos,
naquilo que comummente se designa como hiper-realidade, pode
induzir a um estado ébrio como
aquele que de algum modo hoje
assistimos em que, como já disse
Paul Valéry, “ao tomar por base a
reprodução exacta de algum facto concreto chegar-se-á a uma espécie de ginástica que inclui o «falso» e o «verdadeiro».”10 Mais ainda,
chegar-se-á provavelmente ao
estádio em que o falso suplanta o
verdadeiro, ou seja o simulacro torna-se o “verdadeiro” verdadeiro.
E, a credibilidade da imagem será
subsequente da situação em que
no percurso generativo de espaço
a representação projectiva permita a explicitação da forma.
Nesta senda representativa, de
busca constante e afinada do
efeito de tridimensionalidade, na
maior parte dos casos, aquilo que
mais importa é a questão da lin
guagem pela qual transportamos

9 - Segundo uma concepção Humanista, a
imitação da natureza deve ser feita, simultaneamente com ars et ingenium, e, apesar
de temporalmente existir o desejo do Renascimento da perfeição clássica das artes, o
primeiro termo, ars, designa o desenvolvimento da competência, através do ensino
prático baseado em regras e mo-delos,
aparecendo associado ao estilo; o segundo
termo, ingenium, supõe a existência de uma
aptidão natural da pessoa e que não pode
ser adquirido, aparecendo associado à invenção (ver Les humanistes à la découverte
de la compositon en peinture 1340-1450 de
Michael Baxandall, p. 31 e sgg.).

10 - Paul Valéry, Apontamentos. Arte, Literatura & Outros, p. 10.
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e no domínio operativo, as formas
geométricas possibilitam estratégias retóricas convincentes para
a materialização de determinados
julgamentos e raciocínios. Um dos
campos mais férteis em termos da
manipulação do espaço é indubitavelmente a arquitectura. Nesta
área e dada a necessidade de
exibir uma matriz operativa é compreensivo que entre o real e o mental se estabeleçam determinados
códigos e signos que balizam e se
inter-relacionam as duas componentes aparentemente distintas.
Arquitectonicamente, a definição
daquilo que se convencionou o
projecto, tem a montante um espaço real que só será apreendido
se matrizado, e a jusante uma resposta através do construído, quer
em desenho, quer em edificação.
Todavia, este longo processo só
consegue ter um desenvolvimento
adequado, controlado e rigoroso
se no seu âmago estiver sempre
presente a geometria enquanto
disciplina do espaço. A geometria
é um instrumento dúctil adaptado
ao meio e ao fim a que se destina, é uma ferramenta que se usa
quase sem sentir o órgão que a
manipula. Como fundamento, a
geometria não existe na natureza,
é uma extracção intelectual, já
que não subsiste fora de um discurso que se queira científico. Ela deforma o mundo da realidade para
os caminhos do pensamento12, esvaziando de matéria os corpos, decretando a ausência de conteúdo
e, complementarmente, pronunciando valores formais.
O bom desenhador não sente a
mão, funde a mente e o material

Giovanni-Battista Riciolli, Almagestum novum, 1651, capa

-

similitudes e marcas, já que ela veicula um conteúdo reprodutivo e
tem consequente um sistema projectivo que produz sempre significado. Não importa aqui e neste
momento, desenvol-ver o problema da segurança de ver e de
ver o verdadeiro, tal como sapiencialmente Merleau-Ponty enunciou11. Um e outro não designam
a mesma coisa: a suposição, a
crença, a fé, estabelecem linhas
de separação e às vezes tão imperceptíveis, que fazem com que
se tome por evidente aquilo que
não está tão-pouco no enunciado.
De volta ao espaço, por via do
pensamento, verificamos usar a
geometria como instrumento euclidiano de aferição do espaço
físico. No campo das convicções

12 - Ver Jean Stillemans, “L’archi-tecture dénoue le réel: l’office de la géométrie” in Géométrie, mesure du monde, p. 141.

11 - Ver Maurice Merleau-Ponty, O visível e o
Invisível, pp. 37 e 38.
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rial riscante, fazendo com que o
resultado seja uma espécie de
registo cerebral e talentoso. De
facto é através dos nossos órgãos
que apreendemos o mundo. No
caso concreto das extremidades
dos membros superiores do corpo
é através destas que, não em exclusividade, captamos o espírito
e o estimulamos. Um espírito que
sucessivamente procura a regra, a
evidência de um fio condutor que
legitima e estrutura o pensamento.
Com as mãos imprimimos o toque,
conferindo pelo tacto a sensibilidade que nos fornece a posse das
coisas e a percepção de muitas
das suas propriedades13. Pelos olhos observamos o mundo mas é
pelas mãos que fazemos o contacto. Os primeiros dão-nos a distância necessária para proceder
às mais artificiosas laborações, as
segundas possibilitam a prática,
são o recurso que se estende e
que se retesa, adaptando-se aos
objectos, como extensores do pensamento, promovem as inquirições
e dão consistência a um espaço
real parametrizado. A visão desliza
pela superfície das coisas, o tacto
demarca a sua posse, pela acção
das extremidades dos membros
superiores verificamos convexidades e concavidades, vemos superfície, reconhecemos volume,
desenhamos formas e extraímos
as geometrias indispensáveis para
a reprodutibilidade. Tentamos descortinar sempre uma ordem, estrutura íntegra do pensamento,
levando-nos a um estado absoluto
de cons-ciência que inclui na sua
génese as metodologias que permitem designar morfologias e que
assentam sempre na geometria.

Como disse Muntañola Thornberg,
“a geometria para a arquitectura
(…) não é somente um instrumento
de medida física, mas ajuda o arquitecto a dar ao espaço um valor
lógico, retórico e poético. Como
na música ou numa arte qualquer,
o aspecto técnico da geometria
deve desaparecer para livrar a
arquitectura da sua força representativa e estética”14, pelo que
a geometria é um invólucro onde
se faz a junção entre o conceito
abstracto e os objectos reais, entre
a natureza e a cultura, entre a intuição e a noção. No mundo tão
ruidoso das formas que quotidianamente nos assoberbam a mente, a
geometria é uma espécie de poesia no silêncio, já que sendo esta
um seu garante, provavelmente é
preciso esquecê-la, apagá-la, para
depois deixar emergir uma poética
da arquitectura, ou se quisermos,
num sentido ainda mais lato, uma
poética da representação15.
Dialecticamente, o conceito de
espaço não se encontra no próprio
espaço. O juízo do espaço é algo
que extraímos de um determinado
contexto, mas que é certamente
deter-minado pela noção abstracta e geral com que partimos para
essa análise. O conceito de espaço
enquanto noção apriorística para
avaliação subsequente, incorpora
todos os tipos de espaços, quer no
campo do concreto quer no campo do abstracto. É pela educação
que se modela o destino, é através
14 - Joseph Muntañola Thornberg, “Espace
géométrique et matérialization de l’espace
dans l’architecture” in Espace et Representation, p. 192.
15 - Ver Joseph Muntañola Thornberg, “Espace géométrique et matérialization de
l’espace dans l’architecture” in Espace et
Representation, dir. de A. Renier, pp. 194 e
195.

13 - Ver Henri Focillon, “O Elogio da Mão” in A
Vida das Formas, p. 107 e sgg.
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das bases congruentes e proporcionadas que se dão formas às
formas, que se confirma no espaço a existência de um espaço
de apresentação. Assumindo-se
a presunção de uma poética do
espaço, descobrimos que, afinal
temos também um espaço com
poética. Aquilo que nos congrega
são exac-tamente as questões do
espaço, é partilharmos a afinidade
de pensarmos no espaço, de pensarmos com espaço, de pensarmos
espaço. Esta evidência, leva-me a
induzir que, pelo menos para nós,
parece não existir pensamento
sem espaço. É no espaço do espírito que conjecturamos e idealizamos os nossos pensamentos. É
com espaço que materializamos
aquilo que nos ocorre no espírito.
Pela geometria, com a geometria,
regularizamos o espaço, conformamos o espírito e damos forma
a todo o pensamento. Pensar significa, muitas vezes, fazer uso de
uma regularização, esculpir em
pensamento formas medidas e
ponderadas com a matéria volátil
da imaginação. Apesar de, mesmo na medida, ser sempre preciso
uma grandeza, uma unidade para
confronto, já que na grandeza das
coisas não possuímos nenhum conceito absoluto,em princípio estimamos através de um conceito de
comparação. Na Bíblia, afirma-se
que o Criador regulou tudo com
medida, número e peso; nesse sentido, parece inquestionável o recurso aos sistemas padronizados que
quantificam as coisas e, como tal,
tudo parece convergir, desde os
primórdios míticos, para a geometria e para os cânones da conceptualização. No texto sagrado,
as descrições das coisas remetem
para padrões de medida cuja ma-

triz subentende um assentimento
universal e só depois se podem fazer os juízos empíricos ou reflexivos,
fazendo-se jus à nossa capacidade
de produzir conhecimento ou de
elaborar apreciação.
O mundo, esse, apresenta-se-nos
sempre com uma vontade indelével de representação. As imagens,
essas, são representações mentais
que proliferam no espírito e que
esporadicamente adquirem visibilidade. Ver espaço, manipular espaço é uma espécie de dom divino
que muitos ensaiam mas que nem
todos, efectivamente, têm o ensejo de dominar. Noutro texto, disse,
citando Gaudi, que a sabedoria
dos anjos é ver directamente as
questões do espaço sem passar
pelo plano16, exercício que pressupõe o desenvolvimento de capacidades absolutamente tão excepcionais como hercúleas. Para o
comum dos mortais, o espaço que
existe é muito mais o que se coloca ao olhar do que aquele que
todos nós temos no pensamento.
Talvez por isso e perante a particular audiência nos encontros Nacionais da APROGED, me sinta nesses
momentos em pleno espaço celestial, já que aludindo à imagem de
Gaudi estarei, aí, entre verdadeiros
manipuladores de espaço que
certamente sabem e podem prescindir do plano.
Vítor Murtinho

16 - Citação extraída de El Dibujo de Arquitectura de Jorge Sainz, p. 11
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EVOLUÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES DA FORMA
COM BASE NO DESENHO GEOMÉTRICO
MARIA HELENA FERREIRA BRAGA BARBOSA *

A utilização do desenho geométrico
fez-se em épocas anteriores à Grécia e Roma, com o objectivo de criar
sistemas rigorosos de representação
gráfica, imbuídos de uma determinada lógica. Contudo, apesar das
diferentes adopções destes sistemas
de representação, independentemente da época, todos eles tinham
como objectivo a justificação da
representação.
A escrita adoptou estes sistemas,
baseados no discurso geométrico,
cujos elementos seguem uma determinada ordem, sendo que a sua
configuração remete para sistemas
pictográficos que pressupõem uma
simplificação das formas aproximando-se da representação geométrica1.
Cerca de 3.000 a.C. os Sumérios procuram, na escrita, uma representação simplificada, baseada em
formas geométricas e em 2600 a.C.
acabam por atingir um maior poder
de síntese com a escrita cuneiforme.
Ambos revelam preocupações de
ordenação de leitura, marcada por
linhas verticais e horizontais, também
sentidas nos hieróglifos egípcios2. A
Grécia talvez tenha sido a primeira
civilização em que este tipo de preocupações foi mais visível.

Orientação dos hieróglifos (593-568 a.C.)
in Meggs, P., A History of Graphic Design,
NY, Van Nostrand Reinhold, 1992, p.14)

1 - Robison, A., The Story of Writing, London,
Thames and Hudson, 2001, p. 88
2 - Doczi, G., El Poder de Los Limites – Proporciones Armónicas en la Naturaleza, el Arte y
la Arquitectura, B. Aires, Ed. Troquel, 1999

Em relação ao estudo da proporção humana, esta foi objecto de
variações que se foram alterando consoante as épocas. Marcus
Vitruvius Pollio escreveu talvez o
primeiro livro sobre as proporções
humanas no século I3. Considerou
que a harmonia do corpo humano estava intrinsecamente ligada
entre o todo e as partes. Referiu pela
primeira vez que o ser perfeito se inscrevia em duas formas geométricas,
quadrado e circunferência, que
ficaram conhecidas pela “quadratura do círculo” e foram consideradas formas harmoniosas e até sagradas4. No período Renascentista
a tendência para a justificação dos

* ASSISTENTE DA LICENCIATURA EM DESIGN NO
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E ARTE
DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO

3 - Doczi, ob. cit., p. 93
4 - Doczi, ob. cit., p. 93
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tropométricos, cujas medidas se centravam no comprimento do braço e
perna, calculando a sua média e
aplicando e sugerindo esta medida
como norma para os designers7. Da
mesma forma Raymond Lowey, procurou ter como base de trabalho o
desenho de Leonardo da Vinci, para
a representação de equipamento
dos aviadores e astronautas8.
Se o corpo humano foi objecto de
diferentes estudos consoante as
épocas, o mesmo se fez sentir em
relação à arquitectura. Embora o
tema seja atraente, surge apenas
neste contexto para ilustrar as áreas
de interesse onde se fizeram sentir as
preocupações harmoniosas. Toda
a arquitectura eclesiástica e militar
tem por base a geometria. A catedral de Milão justifica a sua forma
basicamente em dois elementos
geométros, circunferência e triângulo9. O mesmo sucede no campo da
pintura, que foi objecto de soluções
de composição baseadas em sistemas de representação geométrica
que justificavam a obra. A pintura,
à semelhança do corpo humano e
arquitectura foi sofrendo alterações
nas justificações consoante as
épocas. Este tipo de preocupações
parte de discursos mais recentes,
como por exemplo no trabalho de
Mondrian.
As primeiras paginações foram também objecto de estudo por parte
dos tipógrafos. Algumas surgem jus
tificadas com a proporção áurea e
outras representações geométricas.
Destacam-se Gutenberg, Caslon,

Henry Dreyfuss,
Estudos Ergonómicos, 1960(in Guidot, R.,
Design – Carrefour des Arts, Paris, Flammarion, 2003, p. 360)

elementos foi aumentando. Um exemplo disso é a ilustração realizada
por Leonardo da Vinci com base na
descrição efectuada por Vitrúvio.
Leonardo da Vinci foi uma das personagens históricas que mais desenvolveu estudos relacionados com
esta temática. Ainda nesta época,
outro artista que se destacou com
um conjunto de publicações sobre
as proporções humanas foi Dürer.
Dürer escreveu um livro em 1525 sobre as regras geométricas aplicadas
à tipografia, paginação de livros
e corpo humano5. Já na primeira
metade do século XX, Le Corbusier
desenvolveu diversos estudos sobre
a figura humana, tendo como base
de estudo, para além das proporções humanas, a matemática6. Em
1960, Henry Dreyfuss, surge numa
época em que a massificação da
produção proporcionava a existência de novos objectos, que exigiam
estudos específicos sobre a sua interacção com o ser humano. Escreve o
livro ”The Measure of Man” em que
refere um conjunto de estudos an-

7 - Guidot, R., Design – Carrefour des Arts,
Paris, Flammarion, 2003, p. 359
8 - Raymond Lowey . Un Pionnier di Design
Américan, Paris, Centre Georges Pom-pidou,
1990, p. 180
9 - Ghyka, C. M., El Número de Oro – I Los
Ritmos. II Los Ritos, Barcelona, Poseidon, 1978,
p. 112

5 - Satué, E., El Diseño Gráfico – Desde los
Orígenes Hasta Nuestros Días, Madrid, Alianza Ed., 1998, p.43
6 - Corbusier, L., Le Modulor, Paris, Bibliothèque Médiations, 1977, p. 39
14

Garamond e Bodoni e no século XX
Jan Tschichold, Karel Teige, MoholyNagy e Max Bill que desenvolveram
estudos rigorosos sobre a importância do desenho geométrico na
constituição de gre-lhas aplicadas
à paginação de livros. Gutenberg
dividiu a página em 9 partes na diagonal e definiu as margens através
dos pontos 1 e 7, situando a mancha de texto entre este dois pontos.
Luca Pacioli procurou demonstrar
a utilidade das proporções através
do tratado “De Divine Proportione”,
onde revela preocupações relativas
ao objecto impresso e à altura da
mancha do texto correspondente
à largura da folha. Uma nona parte
define a margem interior e superior e
duas nonas partes definem as margens exterior e inferior10.

desta forma geométrica11. Criou,
também, através de um conceito
geométrico de representação diferente, a inscrição de um alfabeto
em quadrados, cujos pormenores
dos elementos que a constituem
(serifas e hastes) estão definidos
pela utilização de circunferências12.
Leonardo da Vinci e Dürer foram
mestres de Geoffroy Tory que acabou
por receber fortes influências de
ambos. Nomeado “imprimeur du
roi”, procurou estabelecer uma ligação entre a figura humana e a
letra. Por exemplo, considerou que
as pernas da letra A deviam partir
da cabeça e a altura da haste
horizontal devia ter aquela coloca
ção uma vez que esta tapava os
órgãos genitais, demonstrando sinais de castidade e modéstia13. Conhecido pela sua forma peculiar de
tratamento da tipografia, contribuiu
para o reconhecimento de um estilo tipográfico, caracterizado, pela
componente de desenho que procurou abranger em grande parte
dos seus trabalhos14. Geoffroy Tory
manifestou interesse em desenvolver
estudos sobre os estilos tipográficos
da letra romana sob o ponto de e
vista matemático e filosófico, publicados no seu tratado Champfleury
em 152815.
Na construção da letra “Q” utilizou cinco centros para a formação
do “O” e mais dois para a cauda da letra16. Johann Neudorffer
também empregou o quadrado
para a criação das letras. Dividiu-o

Albrecht Durer, Sistema modular para a construção do alfabeto gótico, 1525 (in Meggs,
P., A History of Graphic Design, New York, V.N.
Reinhold, 1992, p.81)

Em relação à tipografia, procurou-se estabelecer padrões de ordem
que eram necessários por uma
questão universal de utilização
desta tecnologia, quer ao nível da
produção de caracteres, quer no
tratamento gráfico. Dürer pretendeu através do quadrado, criar
sistemas de representação que visavam construir os caracteres a partir

11 - Meggs, P., A History of Graphic Design,
N.Y., Van Nostrand Reinhold, 1992, p. 81
12 - Idem, Ibidem, p. 81
13 - Müller-Brockmann, J., Sistemas de Retículas – Un Manual para Diseñadores Gráficos,
Barcelona, G. Gili, 1992, p. 181
14 - Satué, ob. cit., p. 49
15 - Satué, ob. cit., p. 50
16 - Meggs, ob. cit., p.102

10 - Satué, E., El Diseño Gráfico – Desde los
Orígenes Hasta Nuestros Días, Madrid, Alianza Ed., 1998, p.34
15

Geoffroy Tory Alfabeto; Champfleury, 1529 (in Robison, A.,
The Story of Writing, London, Thames and Hudson, 2001, p.181)

em 10 partes iguais, fazendo correspondência entre valores para a
determinação da espessura da letra ou haste17. Louis Simonneau procurou criar uma norma gráfica para
o alfabeto, realizada através de uma
grelha quadrangular de 8X8, introduzindo variações de espessura nas
hastes e contribuindo para a criação de um novo estilo, e, com base
nessa configuração, para a caixa
baixa atribuiu uma nova grelha. Este
tipo é designado como “romano
de transição”, que atribuiu valores
quase caligráficos às letras18. Todos
os estudos acabaram por contribuir
para a criação de uma norma tipográfica, que servia de modelo
dimensional dos caracteres, já que
cada empresa tipográfica possuía
tipos com escalas completamente
diferentes de outras tipografias.
Embora já tenha sido estudada, por
Cícero, em 1469, uma norma para
as dimensões tipográficas, é através
de Pierre Simon Fournier (1712-1768),
que em 1737, cria um novo sistema
de medida baseado na polegada
que foi dividida em 12 linhas e cada
uma delas dividida em 6 pontos. Este
sistema foi mais tarde melhorado por
François Ambroise Didot (1730-1804),
que em 1785, se baseia no pé do corpo humano (30 cm) e que o dividiu

em 12 partes, que por sua vez foram
novamente divididos em 72 pontos que corresponde ao corpo 72.
Doze pontos equivalem à unidade
tipográfica de Cícero. Actualmente
ainda se utiliza esta norma. Segundo
Rziha, os símbolos não ficaram indiferentes ao desenho geométrico. Surgem formas, normalmente inscritas
numa circunferência, que pode estar dividida de diversas maneiras19.
Perceber a ordem da relação entre
as formas, era essencial para a criação de novos objectos. Esta procura
incessante da perfeição estética,
surgiu em várias épocas, com o objectivo de aprofundar o conhecimento sobre as representações. Este
conhecimento por sua vez, permitiu
a evolução de estudos efectuados,
dando origem a novas experiências. As experiências culminaram
num conjunto de resultados que são
essenciais para se entender a
evolução de todo o discurso formal baseado em justificações de
carácter geométrico. Apesar do desenvolvimento tecnológico, os princípios de ordem e harmonia mantiveram-se praticamente inalteráveis
até aos nossos dias. Fazendo a
análise, sob o ponto de vista de
implementação destes conceitos
19 - Ghyka, C. M., El Número de Oro – I Los
Ritmos. II Los Ritos, Barcelona, Poseidon, 1978,
vol.II, p. 59

17 - Müller-Brockmann, ob.cit. p.161
18 - Meggs, ob.cit., p. 114
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no Design, verifica-se a adopção
destas regras da mesma forma que
foram adoptadas há cerca de dois
mil anos, com algumas diferenças.
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Figura 1 - Antonello da Messina, São Sebastião, c. 1475-76,
67x33cm, tela transferida para painel, Gemäldegalerie, Dresden, Alemanha
(Website: Olga’s Gallery in http://www.abcgallery.com/I/italy/messina2.html.)
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PITTURA-PROSPETTIVA NA OBRA SÃO SEBASTIÃO
DO PINTOR RENASCENTISTA ANTONELLO DA MESSINAa
ANTÓNIO ORIOL TRINDADE *

perto do Geometral, mas onde ao
mesmo tempo verificamos uma
distância de visão bastante longa,
numa solução tipicamente italiana,
o que faz que a figura do santo se
destaque e se protagonize em relação à cena, um pouco a lembrar a
solução de um Cristo da autoria de
Andreia Mantegna (Figura 2), realizado anos antes, mas depois do
ano de 1466 e hoje na Galeria Brera
em Milão.
Em ambas as pinturas, denotamos
dois magníficos escorços em perspectiva onde, no caso de Mantegna, observamos a figura de Cristo
em si, numa solução rara para a
época mas que se aparenta com
uma das figuras que podemos observar no lado esquerdo da composição e sobre o pavimento de
mosaicos quadrados da pintura de
Antonello.

São abundantes, ainda assim, as
pinturas no terceiro e último quartel
do século XV em Itália, que mostram
perspectivas correctas, o que nos
fazem crer que alguns artistas tenham assimilado os conhecimentos
geométricos e científicos em voga
na época. Um desses exemplos que
revelam um grau de erudição que
estava em paralelo com as teorias
de Leone Battista Alberti e de Piero della Francesca, manifesta-se
na obra do pintor Antonello da
Messina, que revela um perfeito
conhecimento estereométrico do
espaço e das leis da perspectiva
linear em quadro plano. De várias
obras de sua autoria, referimos uma
pintura intitulada S. Sebastião, realizada no último quartel do século
XV, c.1475, durante os seus últimos
dias em Veneza onde estadiou.
Antonello elege para esta pintura
um ponto de vista ou uma altura
de visão bastante reduzido, baixando bastante o horizonte ou a
linha deste, colocando-a muito
a - O presente texto corresponde à última
secção do primeiro subcapítulo, que integra
o capítulo II da recente Tese de Doutoramento do autor, Um Olhar Sobre a Perspectiva
Linear em Portugal nas Pinturas de Cavalete,
Tectos e Abóbadas: 1470-1816, (pp. 450-463),
Faculdade de Belas Artes da Universidade
de Lisboa, 2008, orientada pelo Professor Associado, Arquitecto Doutor Manuel Couceiro
da Costa, da Faculdade de Arquitectura da
Universidade Técnica de Lisboa

Figura 2 - Andrea Mantegna,
A Lamentação de Cristo Morto, c.1490,
têmpera sobre tela, 68 x 81 cm, Pinacoteca
di Brera, Milão (Website: Foundations of the
Modern Age in: http://history.hanover.edu/
courses/art/mandc.html.)

* PINTOR E PROFESSOR AUXILIAR, DEPARTAMENTO DE DESENHO, FACULDADE DE BELAS
ARTES DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
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O que é interessante notar é que,
em ambas as pinturas, a perspectiva
acelera-se,
pelo
rebaixamento da
Linha do Horizonte,
onde o escorço
das duas figuras,
mais evidente no
caso de Mantegna
devido à escala,
enfatiza bastante a
perspectiva.
Antonello também
joga com a perspectiva
atmosférica, mas o que
sobressai nesta pintura é a perspectiva
linear que revela
um rigor bastante
elevado (Figuras 3 e
4). A altura de visão
ou a distância da
Linha do Horizonte,
LH em relação à
Linha de Base ou
Linha de Terra, LT, é
Figura 3 - Estudo perspéctico com desenho computarizado
praticamente igual
do autor sobre a obra S. Sebastião, de Antonello da Messina.
à medida do lado
do
quadrilátero
também do período Barroco mais
quadrado, que constitui o módulo
tardio.
do xadrez do pavimento, sendo
Assim, na obra de Antonello, se ama distância de visão cerca de dez
pliarmos a escala reduzida para
vezes superior àquela em termos de
uma escala real, esta em corresmedida, como aliás verificamos na
pondência com as dimensões reais
restituição parcial da planta desta
da pintura, e ao verificarmos as dipintura, partindo da perspectiva.
mensões da pintura, que tem cerca
De resto, este alongamento da disde 67 x 33cm, observamos que a
tância de visão foi uma constante
distância de visão ronda os 159 cm
na pintura italiana deste período,
e a altura de visão os 16 cm, ou seja,
o que contrasta com as soluções
praticamente dez vezes menos.
nórdicas, cujas distâncias de visão
Nesta pintura, todas as ortogonais
são muito reduzidas, o que se
fugam correctamente para o resprende com o gosto pelos ambipectivo ponto de fuga, ponto cênentes intimistas típicos da pintura flatrico de Alberti, e todas as linhas
menga não só deste período como
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pela projecção da
perspectiva da projecção horizontal
dessas larguras na
Linha de Terra, LT.
Noutro sector mais
recuado, as três
arcadas, a lembrarem a futura e
conhecida serliana
que vemos nas ilustrações do tratado
de arquitectura de
Sebastiano Serlio,
como
podemos
verificar, estão todas bem perspectivadas, com as
suas abóbadas de
aresta, ou de croceria, utilizando o
termo italiano da
época, bem delineadas, embora
tímidas devido aos
efeitos da perspectiva orgânica, assim como os arcos
semicircunferenciais que modelam
Figura 4 - Estudo perspéctico e desenho computarizado do autor,
com as linhas isoladas da pintura sobre a obra
as abóbadas cilínS. Sebastião de Antonello da Messina
dricas, todos com
os respectivos vãos
transversais do pavimento estão
e flechas bem determinados. Com
correctamente desenhadas, bem
efeito, percebe-se bem, nas abóbacomo os respectivos espaços entre
das da dita “serliana” a intersecção
elas, o que verificamos com a diadesses cilindros de geratrizes ortogonal que percorre todos os vértices
gonais, que rasgam paisagens ao
dos quadrados do pavimento. Por
fundo, com outros cilindros ortogooutro lado, em termos de elevações
nais àqueles, ou de geratrizes de
e respeitando a escala de alturas ou
frente-nível, o que geram as ditas
de cotas, as arquitecturas de fundo
abóbadas de aresta, resultantes de
estão igualmente correctas, como
intersecções do tipo penetração
as partes que se apresentam visíveis
tangencial simples, cujo vértice é
nas arcadas situadas no lado esum ponto duplo real na medida em
querdo da composição, onde verique por ele passam duas tangenficámos, com o auxílio do teorema
tes às duas linhas curvas de interatribuído a Tales, a largura dos ressecção, ortogonais entre si.
pectivos vãos, o que constatámos
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dos pequenos espaços verticais em
profundidade, recorrendo a uma
escala graduada na aresta vertical
mais próxima e à respectiva consideração do rectângulo circunscrito
e da respectiva diagonal, em que
aquela aresta é um dos lados (Figura 6). No entanto, a mesma solução,
como já vimos, é semelhante também ao método de Dürer para a
subdivisão de um trapézio, também
por nós já referido (Figura 7). Ambas
as soluções ou metodologias semelhantes, de Dürer ou Piero, poderão
ter sido assim aplicadas naquele
sector superior do quadro de Antonello, para a resolução da perspectiva e da profundidade dos perfis,
cujos métodos o pintor poderia estar perfeitamente familiarizado.
Importa referir que também as figuras humanas estão correctas do
ponto de vista perspéctico, onde
denotamos as preocupações do

Figura 5 - Ampliação (da figura 4)
do pormenor do desenho hipotético
da marcação dos espaços verticais
equidistantes, da arquitectura situada
na parte superior esquerda da pintura,
recorrendo à diagonal e a uma escala
vertical do rectângulo circunscrito.
Desenho computarizado do autor

Podemos também referir a modelação e a escala dos perfis dos espaços verticais semelhantes e equidistantes entre si, que observamos na
parte superior esquerda da composição (Figura 5). Aqui, o método
aplicado poderia ser o mesmo que
Piero della Francesca apresenta
na explicação e na proposição IX
do seu Livro II1, onde na ilustração
verificamos essa determinação
1 - Consultámos a edição facsimilada, Piero
della FRANCESCA, De la Perspective en Peinture (De Prospectiva Pingendi), a partir do
Manuscrito Parmensis, 1576, pertencente à
Biblioteca Palatina de Parma, com todas as
reproduções originais, explicações, desenhos
e notas da autoria de Jean Pierre Le GOFF,
com Prefácio de Hubert DAMISCH, Posfácio
de Daniel ARASSE e tradução do latim por
Jean-Piere NERAUDAU, Paris, Medias Res,
1998, Livro II, proposição IX, folha 25 verso.

Figura 6 - Piero della Francesca,
De Prospectiva Pingendi..., Livro II, Proposição
IX, folha 25 verso pormenor)
22

autor em graduá-las em termos de
escala, à medida que se vão distanciando do primeiro ao último
plano.
Centrando-nos agora no sector inferior e particularmente na coluna
cilíndrica representada por Antonello na parte direita da composição
(Figura 8), verificamos que também
ela está bem representada, numa
posição de nível e praticamente
tangente ao Geometral, não fosse
o capitel, pois as arestas de nível do
contorno aparente em perspectiva
convergem para o mesmo ponto
de fuga F. Contudo, Antonello não
terá certamente recorrido ao ponto
de fuga da direcção de geratrizes
de nível da superfície cilíndrica que
modela a coluna2, mas antes terá
provavelmente recorrido ao alçamento da respectiva planta, se
não mesmo utilizando um método
empírico, o que, neste caso, nos
custa a crer (Figuras 9-11).
A acreditar na segunda hipótese,
do levantamento da planta por
meio do rebaixamento do Geometral, onde a terá considerado, bem
como para a construção do pavimento, Antonello seguiria os métodos de Piero, onde poderá, por
hipótese, ter realizado a planta em
forma própria, ou em verdadeira

Figura 7
Esquema de Albrecht Dürer, na edição latina
de Underweysung der Messung, Nuremberga,
1538, que mostra o esquema do pintor para
o desenho de espaços e de rectas verticais
equidistantes em perspectiva, baseando-se,
ao que parece, na proposição IX do Livro II
do tratado De Prospectiva Pingendi de Piero
della Francesca.

grandeza, com todos os pormenores
em planta nela incluídas ou representadas, e ter procedido posteriormente ao respectivo alçamento
perspéctico, através do quadrado
circunscrito e da diagonal, seguindo
o método descrito por Piero e por
nós já referido. Neste estudo, para a
restituição perspéctica da coluna,
na passagem da perspectiva para
a projecção ortogonal horizontal,
considerámos a redução da distância de visão, visto ser demasiado
longa como já referimos. Assim, reduzimos num ratio de ¼ aquela medida, visto que a posição do centro
de projecção, a distância de visão,
ou o seu afastamento, é excessiva,
permitindo obter os pontos O’D/4 e
D/4, respectivamente a projecção
ortogonal horizontal do centro de
projecção e o ponto de distância,
ambos reduzidos simultaneamente
a ¼. Tendo por base o Teorema
atribuído a Tales, verificamos, assim, que no caso da redução do
ponto de distância, ou da distância
de visão, igualmente reduzimos os
afastamentos de todos os pontos no
espaço, onde existe, portanto, uma
redução simultânea dos elementos.
Assim, na análise presente, ao reduzirmos a distância de visão naquele

2 - A determinação inicial da perspectiva
através de outros pontos de fuga, que não
apenas o ponto cêntrico, ou ponto central, ponto de fuga das rectas de topo, ou
da direcção de linhas ortogonais ao plano
frontal do quadro perspéctico, apenas surge
pela primeira vez descrita e ilustrada, como
já vimos, no tratado Artificialis Perspectiva,
do cónego francês Jean Pelérin Viator. Os
italianos, embora conhecessem o método
bifocal, ao que parece, não trabalharam
com outros pontos de fuga, pelo menos até
à publicação do tratado de Viator. É pois,
muito natural, que no rigor perspéctico de
Antonello, tenham sido seguidos métodos
mais de acordo com os propostos por Alberti
ou Piero.
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ratio referido, ou o ponto de distância (desconhecido nesta altura),
igualmente reduzimos no mesmo
ratio ou na mesma proporção as
coordenadas do ponto de fuga
da direcção das geratrizes do cilindro modelador da coluna, onde
obtemos F/4 a partir de F, estando
Figura 8 – Pormenor da parte inferior da
aquele próximo do plano de perfil
pintura São Sebastião, pintado por Antode referência, lugar-origem onde se
nello da Messina durante a sua estadia em
marcam modernamente as abcisVeneza, c. 1470.
sas em perspectiva.
Recorrendo ao ponto de fuga reduzido da direcção
das
geratrizes
que modelam o
cilindro modelador da coluna,
F/4, e também à
projecção horizontal do centro
de
projecção
reduzido, O’D/4,
considerámos
posteriormente
o raio visual que
passa no ponto
de fuga reduzido,
bastando, para
tal, considerar e
descer a linha de
chamada
que
passa por F/4 e
considerar a sua
intersecção
ou
projecção ortogonal horizontal
sobre a Linha de
Base, hoje Linha
de Terra, que, por
sua vez, é unido
à projecção ortogonal horizontal do centro
de projecção
Figura 9 - Restituição perspéctica do cilindro modelador da
reduzido, percoluna tangente ao Geometral ou Plano de Terra e restituição da
planta do cilindro, reconstituída a partir do ponto de fuga das geratrizes,
mitindo deste
cuja direcção faz 83,57º com o quadro, pelo método de Piero. A exactidão e modo
obter
o rigor de Antonello são notáveis. Desenho computarizado do autor.
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(a.d) em relação à LT e ao quadro
perspéctico.
Para a restituição perspéctica da
planta do cillindro, bem como da
verificação do rigor do desenho
geométrico do mesmo, ou da perspectiva propriamente dita, partimos
da perspectiva do mesmo, onde,
sobre a foto da pintura verificámos logo as correcções, pois considerámos as linhas rectas verticais e
de frente-nível tangentes às duas
circunferências
perspectivadas,
que, pertencendo a planos pratica-

a projecção ortogonal horizontal
desse raio visual reduzido e, bem assim, a direcção e o ângulo em verdadeira grandeza que as geratrizes
modeladoras do cilindro fazem com
a Linha de Terra e com o quadro
perspéctico, cujos valores são absolutamente idênticos ao raio visual
real, não representado na figura
por questões de inacessibilidade.
Obtivemos assim, o valor do ângulo
que as geratrizes do cilindro fazem
com a Linha de Terra que corresponde a uma amplitude de 83,57º

Figura 10 - Restituição perspéctica do cilindro modelador da coluna quase tangente
ao Geometral ou Plano de Terra e restituição da planta do cilindro. Antonello podia ter
utilizado o método da degradação de Piero, desenhando a planta e o alçado e procedendo posteriormente à perspectivação mediante o recurso de linhas ortogonais
paralelas e eventualmente à diagonal da malha envolvente.
Desenho computarizado do autor.
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Fig.11 – Pormenor ampliado da parte superior da figura 339. Pormenor do rigor do cilindro,
considerando as tangentes nos oito pontos da elipse, projecção central da circunferência
de base, e considerando o método do octógono circunscrito projectado em verdadeira
grandeza sobre o quadro perspéctico ou plano frontal de projecção. Para efeitos de formato, reduzimos a distância de visão num ratio de ¼ onde, pelo Teorema atribuído a Tales,
conseguimos determinar rigorosamente o ângulo que as geratrizes do cilindro fazem com
o plano frontal do quadro perspéctico. Desenho computarizado do autor.

horizontal do cilindro que lhe está
inscrito, pois as linhas projectam-se
coincidentes com umas outras que
não são mais do que as geratrizes
de contorno aparente horizontal do
cilindro em perspectiva, delimitado
pelos pontos 1, 2, 3 e 4, que na realidade é um rectângulo, mas que em
perspectiva se projecta segundo
um trapézio. Para a restituição da
planta do cilindro, bem como de
parte do pavimento formado por
mosaicos quadrangulares, delimitados por uma malha de ortogonais
utilizámos um método semelhante
ao de Piero, mas não recorrendo ao
rebatimento para o rebaixamento
do Geometral, ou seja mostrando
parte da planta em verdadeira
grandeza, para baixo de LT, em
“própria forma” como diria Piero.
A planta do cilindro em dupla projecção orto-gonal determinou-se
na intersecção da perspectiva das

mente verticais – assim o considerámos por uma questão de síntese –
se projectam segundo elipses que
no espaço são paralelas entre si.
Com estas tangentes verticais e de
frente nível, às duas elipses – na realidade circunferências que se projectam sob a forma de elipses – das
bases superiores, onde ignorámos o
capitel dórico por uma questão de
síntese, bem como com a direcção
das geratrizes, já por nós determinada a partir do respectivo ponto de
fuga, considerámos o prisma recto
de secção quadrangular que está
circunscrito ao cilindro modelador
da coluna, facilitando o desenho
das linhas de contorno aparente do
mesmo cilindro visto em perspectiva. Considerámos, assim, o prisma
circunscrito ou envolvente, cuja
perspectiva das faces rectangulares correspondem ou coincidem
com a perspectiva da projecção
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quatro rectas de topo auxiliares e
pertencentes ao geometral com
as duas geratrizes do cilindro de
contorno aparente horizontal, nos
pontos 1, 2, 3 e 4, que se projectam
no Geometral segundo um trapézio
que será um rectângulo em verdadeira grandeza, após o rebaixamento do Plano de Terra. Considerámos,
primeiramente, as quatro rectas de
topo em perspectiva, bem como as
geratrizes do Geometral a passar
nos referidos pontos 1, 2, 3 e 4, que,
como vimos, correspondem à planta do cilindro em perspectiva, ou à
perspectiva da sua projecção ortogonal horizontal, e a intersecção
dessas rectas com a Linha de Terra
ou a linha de base, onde a partir dos
pontos de intersecção, que não são
mais que os traços dessas rectas no
plano frontal do quadro perspéctico, traçámos a projecção ortogonal horizontal das mesmas, sabendo que as de topo fazem 90º com
a Linha de Terra e com o quadro
perspéctico e que as geratrizes do
cilindro fazem 83,57º (a.d) com a
Linha de Terra, LT3. Os pontos 1,2,3 e
4 e consecutivamente a planta do
cilindro ficam assim determinados,
possibilitando-nos através da malha
de ortogonais, que modelam o pavimento, recolocar a mesma planta
ou vista superior, sintetizada, numa
planta maior a escala reduzida.
Resta ainda referir o pormenor das
elipses que modelam as bases das
colunas, quase circunferências na

medida em que a diferença de
dimensões entre os dois diâmetros
perpendiculares que passam no
centro das mesmas, sendo um de
nível e outro vertical, são quase
idênticos. Para verificação da correção do traçado das mesmas,
que de facto se comprova, projectámos no plano frontal do quadro
perspéctico a medida do lado do
quadrado circunscrito, recorrendo,
para tal, a uma das arestas verticais, no presente exemplo na que
passa no ponto 3 do Geometral,
onde recorremos a uma construção
auxiliar, no lado direito, como faria
Piero e que vemos nas suas ilustrações já referidas, onde novamente
considerámos o octógono circunscrito, com os oito pontos da elipse
e as respectivas tangentes. Invertendo as tangentes para a perspectiva, considerando também as
diagonais dos respectivos quadrados circunscritos, verificamos que as
elipses estão correctas, talvez com
uma margem de erro que não se
vislumbra à primeira vista ou a uma
determinada distância.
António Oriol Trindade

3 - Como seguimos o método de Piero, ou
algo semelhante, recorrendo a rectas e
não a rebatimentos, para garantirmos que
a direcção das geratrizes faça um ângulo
de 83,57º (a.d) com a Linha de base ou de
Terra, LT, marcámos para baixo desta uma
abertura no sentido contrário (a.e), pois uma
vez alçando as linhas a partir da verdadeira
grandeza é garante que a direcção se mantenha com uma abertura à direita, o que se
explica por questões de simetria.
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PENROSE, Roger, Pavimentação aperiódica do plano
(http://threesixty360.files.wordpress.com/2008/05/penrose_tiling.jpg)
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REFLEXÕES SOBRE A GEOMETRIAa
EDUARDO VELOSO *

Talvez a melhor maneira de caracterizar este artigo seja dizer que tenta responder a questões do tipo:
- o que fazem os geómetras?
- de que problemas se ocupam?
- que métodos usam para resolver
esses problemas ou para provar as
suas afirmações?
Quem leu o livro Experiência
Matemática de Reuben e Hersh
dirá imediatamente que se trata então de uma espécie de descrição
da experiência geométrica, e não
estará a errar muito… No entanto,
desde já deve ser dito que a descrição que vai ser esboçada diz
respeito mais à própria geometria
do que ao ensino da geometria,
embora seja natural que nesta revista os dois aspectos sejam sempre
considerados.
Para facilidade de organização,
tomaremos dois aspectos da experiência geométrica - construções

geométricas e transformações geométricas – como focos da nossa
reflexão. Em qualquer caso, o nosso campo de reflexão será o da
geometria elementar1.
1. Construções geométricas
As construções geométricas que
fazemos desde a nossa infância
são tão naturais que somos levados
facilmente a pensar que é um conceito que não precisa de envolver
qualquer reflexão… É qualquer
coisa pela qual podemos passar
rapidamente, para abordar depois
noções mais complexas. No entanto, se considerarmos que os Elementos de Euclides - que se tornaram,
com o decorrer do tempo, num paradigma da apresentação (e mesmo quase da construção) das teorias matemáticas - são constituídos,
em grande parte, por problemas e
resultados relativos a construções
geométricas, e que alguns dos mais
célebres resultados no campo da
geometria são teoremas que afirmam a impossibilidade de certas
construções geométricas, como a
trissecção do ângulo, chegaremos
à conclusão que esse conceito
merece um esforço de análise e de
reflexão.
A melhor maneira de o fazer é de
resto consultar os Elementos e ver

NOTA DA DIRECTORA:
Dado o interesse que pensamos que este
artigo poderá ter para o público-alvo do
nosso boletim, optamos por editá-lo em
duas partes, sendo a primeira sobre as construções geométricas e a segunda sobre as
transformações geométricas.
Este artigo foi publicado na revista “Educação & Matemática” n.º 100.
a - Dedico este texto aos colegas do Gru-po
de Trabalho de Geometria da APM (GTG),
dado que é também o resultado de muitos
projectos em comum e de numerosas discussões.

1 - O leitor interessado em conhecer (muito)
melhor a história dos métodos em geometria, e não apenas na geometria elementar,
poderá ler com proveito o livro de Coolidge
indicado na bibliografia deste artigo.

* PROFESSOR DE MATEMÁTICA E MEMBRO
DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA
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COMPASSO EUCLIDIANO E COMPASSO “MODERNO”
De acordo com os postulados dos Elementos, a acção permitida ao compasso é o traçado de uma circunferência, dados o centro e um ponto
por onde passe. O transporte de segmentos, útil em tantas construções
geométricas, não é permitido.
No entanto, Euclides ultrapassa esta limitação (que tinha imposto a si
próprio!) com as suas duas primeiras proposições: a primeira (Prop. I.1) diz
respeito à construção do triângulo equilátero e a segunda (Prop. I.2) é
uma demonstração maravilhosa de que, afinal, com o seu compasso e a
sua régua não graduada, é capaz de transportar segmentos:
Proposição I.2.
Construir um segmento
igual a um segmento
dado e com uma das
extremidades
num
ponto dado.
Sejam BC e A o segmento e ponto dados.
Construção:
Segmento AB [Post. I];
Triângulo
equilátero
ABD sobre segmento
AB [Prop. I.1];
Semi-rectas DB e DA
[Post. II];
Circunferência
BC
[Post. III] e ponto de intersecção E;
Circunferência
DE
[Post. III] e ponto de intersecção F;
AF é o segmento pedido na Prop. I.2.
Demonstração:
- uma das extremidades de AF é A;
- BC igual a BE [raios de BC];
- DE igual a DF [raios de DE];
- DA igual a DB [ABD é um triângulo equilátero];
mas então AF = DF − AB e BE = DE − AB são iguais, e portanto AF = BC.
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Figura 1

com cuidado o que, em termos
modernos, está subjacente, numa
proposição relativa a uma construção geométrica, ao enunciado,
à construção e à demonstração
que Euclides apresenta.
Escolherei
a
proposição
I.9
(proposição 9 do livro I), referente
à construção da bissectriz de um
ângulo dado2.
Numa proposição deste tipo existem sempre três partes:
- o enunciado, que é a proposta de
um problema de construção;
- a construção, que é a descrição
em sequência dos passos da construção geométrica, incluindo a validação de cada um deles;
- a demonstração, ou seja, a prova de que o objecto que resultou
da nossa construção verifica as
condições do enunciado; trata-se
de uma sequência de afirmações e

da sua justificação.
Vejamos, no caso da Prop. I.9, em
que consiste cada uma dessas três
partes.
Enunciado:
PROP. I.9. Bissectar um ângulo rectilíneo dado
Embora a definição de Euclides não
seja nestes termos, podemos partir
da definição de ângulo usual, ou
seja como conjunto de duas semirectas OA e OB com a mesma origem. Assim, supomos dado o ângulo AOB (Figura 1).
Construção:
A construção é constituída por uma
sequência finita de acções permitidas. As acções permitidas nos Elementos de Euclides estão expressas
nos três primeiros postulados, que
reescrevemos da seguinte forma:
POST. I. Dados dois pontos, é permitido unir um ao outro com um segmento de recta.
POST. II. Dado um segmento de recta, é permitido prolongar o segmento, de forma contínua, numa recta
[ou semirecta].

2 - Já utilizei esta mesma proposição num
artigo anterior, (da revista Educação &
Matemática n.º85, O triunfo da Álgebra) e
assim poderei referir alguns desenvolvimentos remetendo o leitor para esse artigo.
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POST. III. Dados dois pontos, é permitido traçar uma circunferência
tendo um dos pontos como centro
e passando pelo outro.
São ainda acções permitidas a
construção de pontos como intersecção de figuras resultantes de
acções permitidas anteriores.
A sequência de acções é então a
seguinte (designamos em geral por
XY a circunferência de centro X e
passando por Y e colocamos entre
parênteses rectos os postulados que
permitem cada acção):
- Traçar a circunferência OA [Post.
III] e construir o ponto D como intersecção da semirecta OB com OA;
- Traçar a circunferência AD [Post.
III];
- Traçar a circunferência DA [Post.
III], e construir o ponto X como intersecção de AD com DA, de modo
que OX intersecte o segmento DA;
- Unir o ponto O e o ponto X pelo
segmento OX [Post. I], prolongar o
segmento OX [Post. II], e construir
assim a semirecta OX.
Neste ponto, Euclides anuncia implicitamente que a construção está
concluída, ao afirmar que OX bissecta AOB, o que equivale a afirmar que o ângulo AOX é igual ao
ângulo XOB.
Segue-se, como dissemos, a…
Demonstração:
A demonstração é uma sequência
de afirmações, cada uma seguida
da sua justificação:
- Os dois lados OA e OX (do triângulo OAX) são iguais aos dois lados OD
e OX (do triângulo ODX) [OA e OD
são raios de c1 e OX é comum];
- a base AX é igual à base DX
[o triângulo AXD é equilátero, pela
Proposição I.13], logo os ângulos

AOX e DOX são iguais [pela
Proposição I.84], portanto, OX bissecta o ângulo AOB.
O que é importante compreender
é que, em suma, esta construção
geométrica consiste em:
1. Partir de um conjunto de pontos - neste caso A, O e B -, a que
poderíamos chamar os pontos base
da construção;
2. Obter uma sequência finita de
pontos - neste caso A O B D X - cada
um dos quais está numa das duas
condições seguintes:
- ou é um ponto base
- ou pode ser construído a partir dos
pontos anteriores da sucessão por
meio de acções permitidas.
Aos pontos assim obtidos chamareremos e-construtíveis5. E diremos
ainda que uma circunferência é
e-construtível se o seu centro e o
ponto por onde passa são e-construtíveis, e que uma recta é e-construtível se passa por dois pontos econstrutíveis.
George Martin, no livro Geometric
Constructions, compara as construções geométricas a um jogo. Na
realidade, as acções permitidas
que enunciámos são as regras do
jogo das construções geométricas
euclidianas, tal como os movimentos permitidos aos diferentes tipos
de peças do xadrez constituem as
regras do xadrez.
Note-se que existem diferentes modos de exprimir as regras no jogo das
construções geométricas. No caso
da geometria euclidiana, dizemos
muitas vezes que é a geometria da
régua não graduada e do compas4 - Proposição I.8. Se em dois triângulos dois
lados de um deles são iguais a dois lados do
outro, e se as bases [isto é, os terceiros lados]
são iguais, então os ângulos relativos aos
pares de lados iguais são iguais.
5 - O prefixo e significa “na geometria euclidiana”.

3 - Proposição I.1. Construir um triângulo equilá-tero sobre um segmento dado. Elementos
de Euclides na web: http://aleph0.clarku.
edu/~djoyce/java/elements/elements.html
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so euclidiano, ou seja, as regras são
dadas em termos dos instrumentos
que permitem realizar as acções
permitidas. Mas é óbvio que não
basta apresentar os instrumentos,
teremos também que esclarecer
com precisão o que é permitido
fazer com esses instrumentos6.
1.1. Mudando as regras do jogo
O “jogo” das construções geométricas permite analisar bons exemplos de um dos modos como
se processa o desenvolvimento da
geometria (de resto, o da matemática em geral). Em termos dos instrumentos que podemos utilizar, podem por exemplo existir problemas
que resistem às nossas tentativas
de resolução com os instrumentos
permitidos, e seremos assim levados
a inventar ou descobrir - se preferirem - outros instrumentos/processos
para os resolver. Por outro lado, a
nossa curiosidade intelectual pode
levar-nos a colocar questões do
tipo seguinte: perderemos muitas
possibilidades, se usarmos apenas o
compasso e abdicarmos de utilizar
a régua não graduada?
Vemos assim aparecer naturalmente
duas direcções de desenvolvimento que também têm expressão em
outros domínios da matemática, e
que no caso das construções geométricas foram percorridas com
resultados ricos e muitas vezes surpreendentes. Vamos exemplificar
brevemente estes dois caminhos,
esperando abrir a curiosidade dos
leitores para outras leituras mais
completas.

Figura 2A

Deve ter sido com alguma surpresa
que os gregos, depois de verem
como era fácil a bissecção
de um ângulo com régua não
graduada e compasso (como
explicado
por
Euclides
na
Proposição I.9 que acabamos
de ver), depararam com grandes
dificuldades ao querer trissectar um
ângulo utilizando os mesmos instrumentos.
Há até quem especule que os
gregos talvez tivessem já a convicção da impossibilidade da trissecção nestas condições, e fosse
por isso que recorreram à utilização
de outros processos, em particular
de curvas especiais para a resolver.
Hippias de Elis (segunda metade do
séc V a.C.) inventou a quadratriz
para resolver a trissecção do ângulo. O nome quadratriz deriva do
facto de a curva poder ser também
utilizada na resolução de outro problema clássico da geometria grega, a quadratura do círculo (dado
um círculo de raio r, determinar um
segmento a tal que o quadrado de

1.2. Inventando instrumentos ou novos processos
6 - Veja caixa Compasso euclidiano e compasso “moderno”, na pág. 30
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e paralela a OA. E depois o ponto
E como intersecção da semirecta
OP1 com o arco de circunferência
CA. O ângulo AOE tem uma amplitude igual a 1/3 da de AOB.
Note-se um processo de trabalho
muito característico em geometria,
que foi utilizado nesta solução da
trissecção, e que retomaremos mais
tarde na parte deste artigo relativa
às transformações geométricas:
Em termos breves, o que fizemos foi
o seguinte:
- Sabemos dividir um segmento de
recta em três partes iguais, mas
não sabemos fazer essa construção
para um ângulo;
- a quadratriz estabelece uma correspondência biunívoca entre um
segmento e um arco de circunferência;
- Aproveitando esta correspondência, transferimos o problema do
arco de circunferência para o segmento, resolvemos o problema no
segmento, e depois transferimos a
solução para o arco de circunferência.
A invenção da quadratriz é um exemplo típico da primeira direcção
de desenvolvimento da geometria
que apontámos: a criação de novos instrumentos/processos para resolver problemas insolúveis com os
instrumentos da geometria euclidiana.
Outras curvas que resolvem a trissecção são. por exemplo:
- a concóide de Nicomedes (c. 200
a.C.),
- a hipérbole, utilizada por Papo de
Alexandria (c. 290-350 a.C.),
- o caracol de Étienne Pascal (c.
1650),
- a parábola (intersecção com uma
circunferência), solução de Descartes no livro La Géométrie (1637),
- a cycloidum anomalarum de Tom-

Figura 2B

lado a tenha a área igual à do círculo).
A quadratriz admite a seguinte
definição (Figura 2A):
- OAC é um quarto de circunferência; D é um ponto do segmento OC
e B um ponto do arco de circunferência AC; r é uma semirecta com
origem em D e paralela a OA;
- D e B partem simultaneamente de
C e movem-se com movimentos
uniformes sobre o segmento CO e
o arco CA, atingindo simultaneamente O e A;
- a quadratriz é a curva descrita
pelo ponto P, intersecção da semirecta r e do segmento OB.
Vê-se imediatamente como a
quadratriz resolve o problema da
trissecção do ângulo (e mesmo a
divisão de um ângulo em qualquer
número de partes iguais).
Seja AOB o ângulo a trissectar
(figura 2B).
Pelo teorema de Tales, trissecta-se o
segmento OD, obtendo-se assim os
pontos D1 e D2. Obtém-se o ponto
P1 como intersecção da quadratriz
com a semi-recta passando por D1
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Figura 3

maso Ceva (1648-1737)7.
No mesmo sentido, e relativamente
à trissecção e aos outros problemas
clássicos, a duplicação do cubo
e a quadratura do círculo, outras
curvas foram inventadas e/ou utilizadas, como por exemplo na duplicação do cubo duas parábolas
ou uma parábola e uma hipérbole,
por Menecmo (c. 375-325 a.C.) e a
cissóide de Diocles (c. 240-180 a.C.).
Na quadratura do círculo talvez o
exemplo mais notável seja a espiral
de Arquimedes (280-212 a.C.).

fez para o compasso e a régua não
graduada -, que construções são
admissíveis com o novo instrumento. De maneira intuitiva8, podemos
dizer que a acção permitida com a
régua graduada consiste em traçar
uma recta, de modo que as duas
marcas estejam sobre dois pontos
em duas rectas já construídas e a
recta passe por um ponto também
já construído.
Na figura 3 mostramos como Papo,
o último grande matemático grego
da Antiguidade, resolveu a trissecção com a régua graduada9.
Sendo dado o ângulo AOB a trissectar, e sendo R e S as duas marcas
na régua, marca-se a partir de O e
no lado OB do ângulo, o segmento
OC, de comprimento igual a meta-

Ainda no sentido de alargar os processos para resolver problemas que
resistem ao compasso e à régua não
graduada, podemos referir a invenção de novos instrumentos, como
por exemplo a régua graduada
(uma régua com duas marcas num
dos bordos). Naturalmente, é preciso especificar - tal como Euclides

8 - Ver Martin, Geometric Constructions, cap.
9 (The marked ruler) para uma apresentação
rigorosa deste ponto. O livro de George Martin - minha principal fonte de informações sobre este assunto - é o livro a utilizar por quem
queira estudar com alguma profundidade o
tema das construções geométricas.
9 - Note-se que o instrumento da régua graduada é usado em conjunto com o compasso. Deveríamos sempre dizer compasso
e régua graduada, o que inclui portanto o
compasso e a régua não graduada de Euclides.

7 - Para a trissecção do ângulo, o livro a consultar é um detalhado trabalho de Robert
Yates, The Trisection Problem. Sobre os problemas clássicos, consultar Geometria: temas
actuais. No que se refere a curvas especiais,
além da obra de Gomes Teixeira (ver bibliografia), consultar o livro muito completo A
Book of Curves, de Lockwood.
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de do segmento RS. Traçam-se a
perpendicular e a paralela a OA
passando por C (representadas na
figura pelo segmento p e pela semirecta q, respectivamente). Ajustase a régua de modo a que os pontos R e S fiquem sobre p e q e que
R, S e O sejam colineares (utilizando
a acção permitida com a régua
graduada). Como o leitor concluirá facilmente, os triângulos OMC e
CMS, em que o ponto M é o ponto
médio do segmento RS, são isósceles, e daí concluirá que o ângulo
SOC tem uma amplitude dupla da
do ângulo OSC, que é igual a AOS
(alternos-internos).
Portanto, a semirecta OS trissecta o
ângulo AOB.

e importância ultrapassou depois,
em muitos casos, a razão inicial da
sua consideração. O melhor e mais
claro exemplo disto é a invenção
das cónicas por Menecmo, utilizadas inicialmente “apenas” para resolver o problema da duplicação
do cubo.
1.3. Restringindo as acções permitidas
Esta é uma segunda linha de desenvolvimento da geometria, no âmbito das construções geométricas. Iremos apenas estudar dois exemplos
mais significativos, embora o leitor
que fique interessado possa encontrar outros, no livro de George Martin já referido.

No livro de Yates referido em rodapé,
encontrará numerosos instrumentos
e mecanismos para a trissecção
(um instrumento de três hastes
usado por Étienne Pascal para traçar o seu caracol, o pantógrafo
de Tommaso Ceva, o esquadro do
carpinteiro, o trissector de Kempe, e
muitos outros). Alguns destes instrumentos utilizam, de formas diversas,
o mesmo princípio da inserção da
régua graduada10.
Assim, observámos neste ponto, e
relativamente às construções geométricas, uma linha de desenvolvimento da geometria que consiste
em responder a desafios e problemas criando novos objectos, instrumentos e processos, expandindo
assim a geometria. Historicamente,
esta linha de desenvolvimento enriqueceu a geometria com numerosos novos objectos, cujo interesse

A. Só com o compasso
Imagine o leitor que se apresenta
numa sessão de formação contínua em geometria apenas com o
seu compasso, pois se esqueceu de
levar a régua (não-graduada).
Estava previsto que nessa sessão o
formador iria propor problemas de
construções geométricas extraídos
dos Elementos de Euclides. O formador resolve aproveitar o seu esquecimento para propor a todos
que abdiquem da régua e utilizem
apenas o compasso. No entanto,
o formador enuncia o que é, nas
novas condições, uma construção
geométrica permitida:
Uma construção geométrica - na
geometria do compasso - consiste
em partir de um conjunto de pontos base (sejam por exemplo A e B)
e formar uma sequência finita de
pontos A B P1 P2 P3 …,Pn em que
cada um dos pontos
- ou pertence ao conjunto base
- ou é um ponto de intersecção de

10 - Sobre este tipo de construção, denominado neusis (verging em inglês), será
proveitoso completar estas informações
demasiado breves com uma consulta da
História da Matemática da Universidade Aberta (págs. 280 a 283, ver bibliografia)
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I. A imagem de um ponto c-construtível por meio de uma reflexão,
cujo eixo é c-construtível, é um ponto c-construtível.
II. Se A, B, C e D são pontos c-construtíveis, e a recta AB intersecta a circunferência CD mas não passa por
C, então os pontos de intersecção
da recta AB com a circunferência
CD são c-construtíveis.
Construção I (ver figura 4)
Sejam A, B e P os três pontos base
(por definição c-construtíveis), e seja
AB o eixo da reflexão (a recta AB
está a tracejado porque é apenas
uma recta imaginada, do ponto de
vista do desenho). Se P pertencer à
recta AB, a sua imagem P’ coincide
com P e portanto é c-construtível. Se
P não pertence a AB, consideremos
as circunferências c-construtíveis
Ap e Bp. Designemos por P’ a sua
intersecção diferente de P. O ponto
P’ é a reflexão de P por meio da reflexão de eixo AB, porque A e B são
equidistantes de P e de P’. Por outro
lado, P’ é c-construtível porque é intersecção de Ap com Bp.

Figura 4

duas circunferências, cada uma das
quais tem como centro um ponto
anterior da sequência e passa por
um ponto anterior da sequência.
Aos pontos da sequência chamaremos c-construtíveis11. Uma circunferência será c-construtível se
tiver como centro um ponto c-construtível e passar por um ponto cconstrutível. Uma recta será c-construtível se passar por dois pontos
c-construtíveis.
O leitor deve ter neste momento
uma dúvida… Se não tenho régua,
como posso desenhar rectas? O
que acontece é que, segundo estas
regras do jogo, eu não tenho que
desenhar as rectas, tenho apenas
que construí-las, e isso significa encontrar para cada uma 2 pontos cconstrutíveis por onde ela passe (em
imaginação, está claro, mas não
estamos nós em matemática?!).
Como muito provavelmente o
leitor nunca teve oportunidade de
abordar este assunto, irei apresentar brevemente duas construções
geométricas nesta “geometria do
compasso”:

Construção II (ver figura 5)
Sejam C’ e D’ as imagens dos pontos
C e D por meio da reflexão de eixo
AB. De acordo com a construção
anterior, C’ e D’ são pontos c-construtíveis e portanto a circunferência
C’D’ é c-construtível, do que resulta
que E e F são c-construtíveis.
É possível demonstrar que todos os
pontos e-construtíveis são c-construtíveis, e que portanto todas as
construções da geometria euclidiana podem ser feitas apenas com
o compasso (excepto no facto de
não podermos “desenhar” as rectas…). É o chamado teorema de
Mohr-Mascheroni.
O matemático George Mohr (1640-

11 - O prefixo c significa “na geometria do
compasso”.
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1697) nasceu na Dinamarca mas
viveu a maior parte da sua vida na
Holanda. Publicou em 1672 o livro
Euclides Danicus que contém o resultado que acabámos de referir.
O livro ficou ignorado até ser descoberto por acaso e republicado em
1928. Entretanto Lorenzo Mascheroni (1750-1800), professor na Universidade de Pádua, demonstrou
o mesmo resultado, independentemente de Mohr, e publicou-o no
livro Geometria del Compasso, em
1797 (125 anos depois de Mohr).
Portanto, como acabámos de ver,
se deixar a régua em casa e levar
apenas o compasso para a sessão
de formação contínua, pode divertir-se a fazer todas as construções
clássicas da geometria euclidiana
apenas com o compasso. Se quiser
mesmo traçar os segmentos e as
rectas, siga o conselho de George
Martin: pegue numa folha de papel
e faça uma dobragem bem vincada - fica imediatamente com uma
régua não graduada.

passo? É o que vamos ver no ponto
B.
B. Só com a régua
Que construções podemos levar
a cabo, na geometria euclidiana,
se dispomos apenas da régua não
graduada? É natural termos poucas
expectativas, mas note-se que temos tido algumas surpresas…
Um teorema do geómetra Jacob
Steiner (1795-1863) afirma que não
é possível construir o centro de uma
circunferência dada utilizando apenas a régua não graduada. A ideia
de David Hilbert (1862-1943) para
demonstrar este teorema é um exemplo de um processo interessantíssimo de demonstração em geometria, e por isso tem interesse referi-lo
aqui. Mas vamos fazê-lo numa situação ainda mais simples12.
Mesmo algo tão elementar como
a construção do ponto médio de
um segmento dado AB não pode
ser realizada apenas com a régua
não gra-duada. Como provaria Hilbert esta afirmação? Sigamos o seu
método:
- São dados os pontos A e B (pontos
base da construção) e daí o segmento AB [Post. I]. Suponhamos (por
absurdo) que existia um processo de
construção do ponto médio do segmento AB, seja M. De acordo com a
ideia que vimos de construção geométrica, isso significava que existia
uma sequência finita de pontos M1,
M2,…, M, que terminava no ponto
M e em que cada ponto ou pertencia ao conjunto dos pontos base
(neste caso A e B) ou podia ser obtido a partir dos pontos anteriores
por meio de construções permitidas
pelos postulados I e II (os que dizem

Ocorre perguntar: e se levar apenas
a régua, esquecendo-se do com-

12 - Exemplo dado por Howard Eves, no livro
College Geometry, pg. 180.

Figura 5
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respeito apenas à régua). Trata-se
portanto de um conjunto finito C de
rectas (ou segmentos de recta) e
das suas intersecções (terminando
no ponto M).
A ideia genial de Hilbert surge agora:
- Imaginemos um ponto O, exterior
ao plano (seja a) onde fizemos esta
construção do ponto M, e um outro
plano (seja β), não passando por O
e efectuemos uma projecção central, de centro O, de a sobre β.
- As rectas e pontos do conjunto C
têm por imagem um conjunto C’ de
rectas e pontos (em particular A’, B’
e M’), que descrevem exactamente
o mesmo processo de construção
do ponto médio de A’B’, a saber,
M’. Mas, nas condições indicadas,
M’ pode não ser o ponto médio
de A’B’ (figura 6). Portanto não
existe um processo de construção
do ponto médio de um segmento
dado, utilizando apenas a régua
não graduada.
De acordo com Howard Eves, o
matemático árabe Abû’I-Wefâ
(940-998) considerou construções
feitas com régua não graduada e
um compasso enferrujado, ou seja,
um compasso com uma única abertura (mas que se podia especificar para cada construção).
Matemáticos italianos, no séc. XVI,
consideraram uma hipótese mais
restrita, em que a abertura do compasso enferrujado era dada uma
vez por todas, e mostraram que todas as construções dos Elementos
de Euclides podiam ser realizadas
nessas condições.
Mas o resultado definitivo foi alcançado pelos dois geómetras mais
famosos do séc. XIX, J. V. Poncelet (1788-1867) e Steiner. Poncelet
enunciou o teorema (agora designado por teorema de PonceletSteiner) e indicou um processo de

Figura 6

demonstração e Steiner demonstrou-o completamente.
O resultado é o seguinte:
Todas as construções da Geometria Euclidiana podem ser realizadas
com régua não graduada, se for
dada uma circunferência e o seu
centro13.
1.4. Algebrizando, para demonstrar
impossibilidades
Temos vindo a referir, neste artigo,
por diversas vezes, os três famosos
problemas de construções geométricas da antiguidade clássica.
Naturalmente, os problemas eram
propostos para serem resolvidos
no âmbito da geometria euclidiana. Mas, como é conhecido e foi
referido, (muito provavelmente) a
convicção de que eram insolúveis
utilizando apenas os instrumentos e
regras euclidianas levou à procura
13 - Exemplo dado por Howard Eves, pág.
181-185 ou George Martin, obra citada, cap.
VI
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de soluções por assim dizer não ortodoxas, que resultaram num enorme
enriquecimento da geometria.
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