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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONCEPÇÃO DE ESPAÇO 

GEOMÉTRICO NO SÉCULO XVI 

Fumikazu Saito 

 

A primeira questão que os estudantes comumente levantam é "por que o século XVI?". 

De fato, poderíamos iniciar a discussão sobre a noção de espaço desde a  Antiguidade 

e percorrer milênios de desenvolvimento matemático até os dias de hoje.  Ou pelo 

menos desde a Antiguidade Clássica até o século XVII, selecionando eventos e 

documentos que, de certa maneira, parecem lançar luz sobre as diferentes noções de 

espaço em geometria como no estudo de Thomas de Vittori1.  

Contudo, teríamos aí apenas uma ideia das diferentes noções de espaço, mas não do 

processo histórico da elaboração dessas mesmas noções. A esse respeito, devemos 

observar que Vittori não se propôs a traçar um histórico da concepção de espaço em 

geometria, mas apresentar alguns indícios de que uma noção de espaço autônoma e 

própria da geometria se desenvolveu progressivamente desde Euclides até o século 

XVII. Em outros termos, o estudo de Vittori é valioso no sentido de que reúne e aponta 

em poucas páginas os principais desenvolvimentos matemáticos a esse respeito 

embora não os contextualiza historicamente. Assim, para que possamos ter uma visão 

mais contextualizada do desenvolvimento de uma noção de espaço autônoma e 

própria da geometria é necessário que consideremos alguns desdobramentos de 

caráter teórico e prático que tiveram lugar no século XVI. Isso porque foi a partir 

daquela época que a matemática começou a dar os primeiros passos em direção à 

especialização moderna. 

Antes do século XIX não existiam "cientistas" e "matemáticos", tal como são 

reconhecidos hodiernamente pela comunidade acadêmica e, em geral (ALFONSO-

GOLDFARB, 1994). Mas isso não significa que não existia ciência e matemática. O que 

não existia é a ciência e a matemática tal como hoje as reconhecemos, pois elas não só 

colocavam diferentes questões, mas também expressavam diferentes preocupações 

referentes à natureza, às técnicas e ao homem (BELTRAN, SAITO, TRINDADE, 2014).  

É anacrônico fazer referências às áreas de conhecimento, anteriores ao século XVIII, 

como disciplinas específicas, visto que a especialização moderna viria a ocorrer ao 

longo do Setecentos, adquirindo no século seguinte, a forma das várias disciplinas e 

                                                             
1 Vide: Vittori (2009). 



XI JORNADA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - FACULDADES GUARULHOS 
FACULDADES INTEGRADAS DE CIÊNCIAS HUMANAS SAÚDE E EDUCAÇÃO 

Guarulhos, SP - Brasil 
Palestra proferida em 26 de novembro de 2014 

 
 

 
É proibida da reprodução mesmo que parcial deste trabalho sem a prévia autorização do autor 
 

áreas de conhecimento que hoje são reconhecíveis. Antes do século XVIII a 

matemática não era ainda um campo de conhecimento unificado, nem uma área de 

conhecimento autônoma. Foi por volta do século XVI que a matemática começou a dar 

seus primeiros passos em direção à matemática moderna. Antes daquela época, não 

existia uma única matemática, mas "matemáticas" relacionadas a diferentes "práticas 

matemáticas". Desse modo, podemos reconhecer personagens, tais como René 

Descartes (1596-1650), Blaise Pascal (1623-1662), por exemplo, como "matemáticos", 

mas apenas no sentido de "matemático" a eles atribuído na época em que viveram. Ou 

seja, eram matemáticos os estudiosos que lidavam com a astronomia, a geografia, a 

agrimensura, a navegação, a óptica, as artes mecânicas em geral, e com questões 

atinentes à filosofia natural (BELTRAN, SAITO, TRINDADE, 2014). 

Nesse sentido, para que possamos ter uma ideia mais contextualizada do processo que 

conduziu a uma noção de espaço autônoma e própria da geometria é necessário 

considerarmos, inicialmente, o que era a geometria no século XVI, visto que foi a partir 

daquela época que esse campo de investigação matemática passou a apresentar novos 

atributos, estabelecendo relações com outros desdobramentos matemáticos, tal como 

a álgebra, por exemplo. 

 No século XVI, diferentes campos de conhecimento eram consideradas 

"matemáticas". Além das tradicionais disciplinas, que eram parte do quadrivium 

medieval, isto é, a geometria, a aritmética, a astronomia e a música, outras tantas, tais 

como a geografia, hidrostática, pneumática, mecânica, óptica etc., passaram a compor 

o rol das disciplinas "matemáticas"2.  

Essas disciplinas eram definidas em relação à geometria ou à aritmética com as quais 

mantinham uma relação de subordinação. Desse modo, a música, por exemplo, estava 

subordinada à aritmética, e a astronomia e a óptica, à geometria3. Além disso, 

geometria e aritmética eram consideradas campos de conhecimento distintos, visto 

que uma lidava com grandezas e a outra, com números4.  

No século XVI, encontramos três diferentes geometrias, ou seja, três diferentes tipos 

de estudos em geometria: 1) practica geometriae; 2) a geometria de Elementos de 

Euclides; e 3) "construções geométricas" dos cadernos de desenho de arquitetos e 

"mestre de obras". Foi na convergência dessas três geometrias que nasceu a nossa 

moderna concepção de geometria. Isso, entretanto, não significa que o objeto da 

                                                             
2 Sobre o trivium e quadrivium, vide, por exemplo: Mongelli (1999); sobre as artes liberais entre a Idade 
Média e o Renascimento, vide: Bromberg (2010). 
3 Consulte: Nascimento (1998). 
4 Vide a esse respeito em: Malet (2006) e Saito (2014a). 
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geometria dos antigos seja diferente do nosso. Mas que a nossa geometria lida com 

esses objetos considerando outras relações conceituais dentre as quais a noção de 

espaço geométrico. Para termos uma ideia a esse respeito, é preciso considerar as três 

formas de geometria que chegaram até o século XVI. 

No início da Idade Média, por volta do século V, a geometria passou por mudanças 

profundas em virtude não só da nova ordem social e política, mas também da nova 

configuração do conhecimento que rompera com as barreiras entre a metafísica, 

geometria e agrimensura. A nova ordem social, política e religiosa daquele período 

conduziu a uma reorganização do conhecimento, em que a referência etimológica 

passou a ser utilizada para classificar, expressar e captar a essência das diferentes 

"disciplinas" (disciplinae). Nesse contexto, o termo grego geometria passou a designar 

mensuratio terrae (a medição da terra) estabelecendo estreita relação com a 

agrimensura.   

No início da Idade Média, os estudiosos de geometria, que desconheciam ainda os 

livros de Elementos de Euclides, passaram a estabelecer uma estreita conexão da 

geometria e a gromatica, isto é, a arte de medir terras com a groma, instrumento de 

medida romano que era utilizado para mapear e dividir as terras (ZAITSEV, 1999, p. 

528-530). Nesse particular, é importante não perder de vista que, após a queda do 

Império Romano por volta do século V, grande parte do conhecimento grego ficara 

confinada no oriente e disponível aos árabes que o estudaram e o comentaram, 

desenvolvendo novas matemáticas. Assim, o parco material relativo à geometria de 

Euclides, que estava à disposição dos estudiosos latinos, era muito simplificado e 

atendia basicamente às necessidades práticas do cotidiano, aproximando a geometria 

da gromática.5 

A partir de então, as relações entre geometria, astronomia e agrimensura passariam a 

estreitar-se cada vez mais, compartilhando não só o conhecimento geométrico, mas 

também instrumentos e técnicas de medição. Essa aproximação, entretanto, também 

daria uma nova configuração ao campo de conhecimento geométrico à medida em 

que o tempo avançava. Assim, em meados da Idade Média, por volta do século XI, a 

cultura monástica buscou resgatar e ampliar as técnicas de medidas do mundo greco-

romano, incorporando-as ao que ficou conhecido por practica geometriae 

(literalmente: "prática da geometria", mas comumente designado pelos historiadores 

como "geometria prática") (SAITO, 2014a).  

                                                             
5  Vide a esse respeito em: Beltran, Saito e Trindade (2014). 
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Diferentemente da gromatica, a practica geometriae não era mera aplicação do 

conhecimento geométrico a problemas de natureza prática, mas um ramo da própria 

geometria que incorporava aspectos mais teóricos, fazendo parte agora das sete artes 

liberais: trivium e quadrivium6. Mas é preciso aqui ter em conta que a geometria a que 

se refere a practica geometriae não era aquela que encontramos em Elementos de 

Euclides. Diferentemente, a practica geometriae não recorria à pura reflexão 

intelectual, visto que tinha um apelo mais empírico7.   

Isso é compreensível se considerarmos que as traduções dos tratados de Euclides e de 

Arquimedes, a partir do árabe, só se tornariam disponíveis aos estudiosos de 

geometria no século seguinte. Essas traduções, por sua vez, implicariam na 

reorganização do conhecimento, alargando o abismo entre geometria teórica e 

geometria prática. 

Com efeito, no século XII, a edição e tradução de Elementos de Euclides por Adelard de 

Bath (1080-1152) e, posteriormente, por  Campanus da Novara (1220-1296) passaram 

a roubar o cenário intelectual medieval ao lado da geometria prática. O estudo 

sistemático das obras de Euclides, notoriamente os Elementos, entretanto, não 

ofuscou o ensino da geometria prática. No decorrer dos século XII e XVI, a relação 

entre geometria prática e a arte da agrimensura se estreitaria ainda mais, definindo 

outros campos de investigação em geometria (SAITO, 2014a).  

Mas, a partir do século XIII, outra forma de geometria transmitida por tradição oral 

começou a circular em forma manuscrita em alguns grupos. Tratavam-se de "cadernos 

de desenho", em que arquitetos e "mestres de obras" (carpinteiros e pedreiros) 

esboçavam genuínas "construções geométricas", tais como os desenhos de Villard de 

Honnecourt (SHELBY, 1972). 

Assim, no século XVI, o intercâmbio entre essas diferentes geometrias passaria a 

mudar radicalmente o campo de investigação geométrico. Tratados de agrimensura, 

por exemplo, passariam a incorporar as demonstrações geométricas presentes nos 

Elementos, além de novas técnicas de construção geométrica encontrada nos cadernos 

de desenhos. Além disso, novas considerações sobre o traçado geométrico, tais como 

aquelas encontrada na perspectiva linear, passariam a dominar o cenário intelectual 

daquela época. Foi nesse contexto em que a própria geometria passaria a redefinir seu 

objeto de investigação que estudiosos procurariam formular uma noção de espaço 

                                                             
6
  Vide Hugh of Saint Victor (1961) O quadrivium era constituído por quatro disciplinas, Aritmética, Música, 

Geometria e Astronomia que, juntamente com o trivium (Gramática, Lógica e Retórica) compunham as sete artes 
liberais. Sobre o quadrivium medieval, vide: Mongeli (1999, p. 161-329) e Gagné (1969). 
7 Vide Hugh of Saint Victor (1956). 
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autônoma e própria da geometria. Porém, para apreendermos o processo histórico, é 

necessário que consideremos as diferentes concepções de espaço.  

Em linhas gerais, podemos distinguir na noção própria de espaço três camadas: o 

espaço geométrico (abstrato), o espaço físico (concreto) e o espaço fisiológico 

(perceptivo), que pode ser ainda diferenciado em espaço visual, auditivo, tátil, 

gustativo etc.8 Essas camadas, que não são idênticas, inter-relacionaram-se de 

diferentes maneiras nos séculos XVI e XVII.  

Por exceder o objetivo deste artigo, deixaremos de lado a discussão sobre a noção do 

espaço fisiológico, isto é, do espaço visual, que teve importante papel no 

desenvolvimento da perspectiva linear. Entretanto, devemos observar que o espaço 

visual não estava "entre" (ou "a meio caminho de") uma noção abstrata e outra 

concreta de espaço. Embora a perspectiva linear tenha se originado nos estudos de 

óptica, ela não seguiu as normas da visio (fenômeno fisiológico visual), mas construiu 

um novo campo de visibilidade, com regras próprias, na convergência dessas três 

camadas. Consequentemente, o espaço em perspectiva não pode ser entendido como 

abstração do espaço físico, mas como outro espaço, manifestado pela representação 

de diferentes objetos, que criavam uma ilusão óptica tridimensional, que seria 

assimilada pelo espaço geométrico somente no século XVII (SAITO, 2014b). 

No que diz respeito aos espaços físico e geométrico, devemos considerá-los no 

contexto dos séculos XVI e XVII, ainda circunscritos aos critérios estabelecidos pela 

filosofia natural aristotélica. Naquela época, o espaço físico não era compreendido 

como um lugar ocupado pelos corpos. Pelo contrário, os lugares que ocupavam os 

corpos é que o definiam. Desse modo, para a maioria dos estudiosos da natureza, 

corpo e espaço eram concebidos como coisas idênticas de tal modo que o espaço 

ocupado pelos corpos não era em nada diferente deles próprios9. Assim, definido 

como "o limite imóvel que envolve um corpo"10, o espaço era entendido como o locus 

(lugar) dos corpos materiais no mundo. O que significa que não poderia haver espaço 

sem corpo material, uma vez que tudo na natureza era composto de forma e matéria. 

O espaço e o lugar, dessa maneira, diferiam apenas nominalmente na medida em que 

um corpo estaria localizado em determinado lugar (ou espaço), entre outros corpos, 

que tinham a mesma grandeza e a figura desse corpo. 

                                                             
8
 Sobre as diferentes camadas, vide: Floriênski (2012). Essa distinção se manifestou em diferentes níveis 

de discussão não só na história da arte, mas também na história da ciência, vide: Raynaud (2010), Massey 

(2007) e Lorber (1998). 
9 Vide, por exemplo,  Descartes (1997, p. 64); Nöel (1904, p. 88). 
10 Vide: Física, IV, 4, 212a20 em Aristóteles (1952). 
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O mesmo podia ser dito a respeito do espaço geométrico. Na esteira da filosofia 

natural aristotélica, os estudiosos no século XVI admitiam que o espaço geométrico 

não era senão mera abstração do espaço (locus) físico. Assim, do mesmo modo que o 

espaço físico (concreto), o espaço geométrico (abstrato) não se distinguia das figuras 

geométricas que lhe davam sua própria configuração. Dessa maneira, ao considerarem 

os Elementos de Euclides, os estudiosos observavam que não havia nada nele que 

sugerisse que a geometria euclidiana faria referência a um espaço tridimensional, 

infinito e homogêneo onde as figuras geométricas estariam alocadas. Isso porque,do 

ponto de vista da geometria pura, a existência de um espaço independente seria 

supérflua, pois toda figura geométrica tinha seu próprio espaço (locus). Além disso, se 

tal espaço existisse, o espaço da figura geométrica e o espaço independente 

tridimensional seriam indistinguíveis, o que significava que uma infinidade de espaços 

poderiam ocupar o mesmo lugar (locus), o que era considerado um absurdo naquela 

época (GRANT, 1981). Nessa perspectiva, Descartes (1997, p. 59-65), por exemplo, 

observava que o espaço físico tinha seu correspondente geométrico, visto que o que 

constituía a natureza dos corpos era a extensão. Assim, o corpo consistia da mesma 

extensão em comprimento, largura e altura que constituía o espaço. 

Consequentemente, como dois corpos não podiam ocupar o mesmo lugar ao mesmo 

tempo, duas extensões também não podiam interpenetrar-se. 

Essa concepção mais ortodoxa, entretanto, viria a conflitar com outra, em que o 

espaço era considerado um receptáculo (ou recipiente). Esquecida durante muito 

tempo, essa concepção de espaço independente dos corpos materiais (físico) e das 

figuras (geométrica) foi resgatada e defendida a partir do século XVI por alguns 

estudiosos, como Giordano Bruno (1548-1600) e Bernardino Telesio (1509-1588)11. O 

resgate dessas ideias conduziu a um intenso debate que ficou mais restrito às 

discussões ligadas ao espaço físico do que ao geométrico12. Contudo, uma vez que as 

discussões envolviam questões atinentes à tridimensionalidade do espaço físico, bem 

como a sua natureza infinita, o debate trouxe implicações para a geometria.   

Assim, da mesma forma que Bruno e Telésio, outros três estudiosos defenderam a 

possibilidade da existência de um espaço vazio tridimensional independente dos 

corpos materiais embora nenhum deles tenha mencionado explicitamente que este 

                                                             
11 Vide Livro I em Bruno (1998) e Telesio (2009). 
12 Vide, por exemplo, a controvérsia relativa ao vazio entre Pascal, Nöel e Descartes em Saito 
(2006a, 2006b, 2014c). Nas cartas trocadas entre Nöel e Pascal, encontramos claros indícios de 
que ele e o jesuíta não estavam de acordo acerca da definição de espaço vazio. Vide: Pascal 
(1904, p. 93-104). 
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espaço correspondia ou era análogo ao geométrico, a saber, Blaise Pascal (1623-1662),  

Francesco Patrizi da Cherso (1529-1597) e Isaac Newton (1643-1727).13  

Mas, dentre esses três estudiosos, Patrizi, de fato, foi mais explícito a esse respeito, 

pois ao expor a independência ontológica do espaço em De spacio physico et 

mathematico, deu ao termo "lugar" (locus) um novo significado14. Para Patrizi, locus 

não se confundia com spacium, visto que, embora tivesse os mesmos três aspectos do 

espaço, isto é, comprimento, largura e profundidade, não era um corpo. Em outros 

termos, o "lugar" era um espaço tridimensional que precedia o corpo na ordem da 

natureza. 

Nessa perspectiva, no espaço físico de Patrizi, a qualidade era associada ao corpo, o 

corpo estava alojado em um lugar, e um lugar era, na realidade, um espaço que estava 

preenchido com o corpo. Para Patrizi o espaço não estava privado dos corpos, mas, ao 

contrário, ele e os corpos continham-se e envolviam-se, penetrando-se e 

determinando-se. Ou seja, o espaço compartilhava com os corpos seus pontos, suas 

linhas, suas superfícies e suas profundidades porque ele era um "receptáculo" que os 

sustentava sem confundir-se com eles (EDELHEIT, 2009). 

Desnecessário dizer as implicações que isso teria para a noção de espaço geométrico. 

Concebido como receptáculo, o espaço era agora independente dos corpos. Patrizi o 

definiu como corpus incorporeum ou noncorpus corporeum, isto é, como um "corpo 

incorpóreo". Ele era corpóreo porque se estendia e era tridimensional e, incorpóreo, porque 

não oferecia resistência, nem era denso, e continha todas as coisas (res) corpóreas. Desse 

modo, o espaço era uma extensão substancial que subsistia nele mesmo, ou seja, era 

homogêneo, imutável e imóvel tanto no seu todo como em suas partes (PATRIZI, 1943; 1996). 

Assim, uma vez que o espaço geométrico era abstração do físico, as considerações feitas para 

o espaço físico refletiriam na noção de espaço em geometria. Tais considerações fora 

expostas por Patrizi num tratado intitulado Della nuova geometria publicada em 

158715. Essa "nova geometria", entretanto, não traz nenhum resultado novo, mas 

considerações a respeito das noções próprias desse campo de conhecimento, tais 

como posições e contatos entre entes geométricos, bem como das dimensões das 

linhas, das superfícies e dos corpos, que permeiam os domínios da investigação do 

geômetra. Assim, ao longo dos quinze livros que compõem a obra, Patrizi procurou 

                                                             
13 Newton, por sua vez, embora fosse na mesma direção de Patrizi, nada publicou a respeito. 
Suas ideias principais em relação aos entes geométricos foram registrados num manuscrito 
intitulado De gravitatione que, entretanto, não foi publicado, vide a esse respeito em Grant 
(1981, p. 233). 
14 Vide Patrizi (1943, 1996). 
15 Vide Patrizi (1587). 
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assentar a geometria em princípios que eram filosoficamente demonstrados e não 

simplesmente postulados ou admitidos implicitamente, tal como em Elementos de 

Euclides16. 

Em Della nuova geometria, encontramos uma concepção de espaço que conduziria nos 

séculos seguintes a uma noção autônoma e própria da geometria. Esse 

desdobramento decorreu não são da redefinição dos objetos da geometria, mas 

também do próprio campo de investigação do geômetra. Num contexto em que a 

geometria está voltada para as considerações mais práticas, isto é, enquanto é 

definida segundo modelo da mensuratio terrae, ou das construções geométricas, 

repertório dos arquitetos e "mestres de obras", as questões ligadas ao espaço 

geométrico são supérfluas. Mas as considerações sobre a noção própria do espaço 

físico, geométrico e fisiológico no século XVI conduziriam a geometria a redefinir-se, 

deixando de ser "ciência da medida" (mensuratio terrae) para então se tornar uma 

"ciência do espaço".   
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