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Concepção de espaço geométrico no século XVI

Por que no século XVI?

“Matemáticas”                Matemática

Especialização moderna



Quadrivium

Geometria no século XVI?

Geografia, 

mecânica, 

hidrostática, 

pneumática,

óptica etc.  

Geometria

Aritmética

Astronomia

Música

“Disciplinas matemáticas”



Geometria no século XVI?

Practica geometriae

(medieval)

Geometria dos Elementos de Euclides

(compilação medieval e renascentista)

Geometria dos “cadernos de desenho”

(arquitetos e “mestre de obras”)

Três diferentes geometrias

Foi na convergência dessas três geometrias que nasceu 

a nossa moderna concepção de geometria



Geometria no século XVI?

Importante:

Isso, entretanto, não significa que o objeto da 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



Século V

Geometria passou por mudanças profundas

Nova ordem social e política (Idade Média)

Nova configuração do conhecimento

(rompera com as barreiras entre a metafísica, 

geometria e agrimensura)



Início da Idade Média

Reorganização do conhecimento

a referência etimológica passou a ser utilizada para classificar, 

expressar e captar a essência das diferentes disciplinae

Geometria (grego) = mensuratio terrae (latim)



Ocidente latino no século V



Início da Idade Média

Geometria e Gromática



a cultura monástica buscou resgatar e ampliar as técnicas de 

medidas do mundo greco-romano, incorporando-as ao que ficou 

conhecido por practica geometriae

Século XI

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 quadrivium



A geometria da practica geometriae não era aquela que 

encontramos em Elementos de Euclides

Século XI

as traduções dos tratados de Euclides e de Arquimedes, a partir 

do árabe, só se tornariam disponíveis aos estudiosos de 

geometria no século XII



Tradução dos Elementos de Euclides

Adelard de Bath (1080-1152)

Campanus da Novara (1220-1296)

Século XII

Mas o estudo sistemático das obras de Euclides, 

notoriamente os Elementos, entretanto, não ofuscou o 

ensino da geometria prática.



geometria transmitida por tradição oral começou a circular em 

forma manuscrita em alguns grupos

Século XIII

"cadernos de desenho", em que arquitetos e "mestres de 

obras" (carpinteiros e pedreiros) esboçavam genuínas 

"construções geométricas“.



o intercâmbio entre essas diferentes geometrias passaria a mudar 

radicalmente o campo de investigação geométrico.

Século XVI

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.



Século XVI

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 que a geometria buscou gradativamente 

redefinir seu objeto de investigação, passando de ciência da 

medida (mensuratio terrrae) para o de ciência do espaço.



As três camadas na noção própria de espaço

Espaço geométrico (abstrato)

Espaço físico (concreto)

Espaço fisiológico (perceptivo)

-Visual

-Auditivo

-Tátil , etc...



O espaço em perspectiva não é a abstração do espaço 

físico, mas outro espaço, manifestado pela 

representação de diferentes objetos, que cria a ilusão 

óptica tridimensional, que foi posteriormente assimilada 

pelo espaço geométrico 

A perspectiva linear geometrizou o espaço visual 

e não o espaço físico



Os espaços físico e geométrico

devemos considerá-los no contexto dos séculos 

XVI e XVII, ainda circunscritos aos critérios 

estabelecidos pela filosofia natural aristotélica



Espaço físico 

o espaço físico não era compreendido como um lugar 

ocupado pelos corpos. Pelo contrário, os lugares (loci) que 

ocupavam os corpos é que o definiam.

Corpo e espaço eram concebidos como coisas idênticas de 

tal modo que o espaço ocupado pelos corpos não era em 

nada diferente deles próprios

Espaço era "o limite imóvel que envolve um corpo“

Espaço (spatium) = Lugar (locus)



Espaço geométrico 

Por conseguinte:

Elementos de Euclides = o espaço não era tridimensional

O mesmo podia ser dito do espaço geométrico. 

Uma vez que o espaço geométrico era abstração do espaço 

físico, ele também não se distinguia das figuras geométricas que 

lhe davam sua própria configuração



Espaço geométrico 

Por conseguinte:

Elementos de Euclides = o espaço não era tridimensional

O mesmo podia ser dito do espaço geométrico. 

Uma vez que o espaço geométrico era abstração do espaço 

físico, ele também não se distinguia das figuras geométricas que 

lhe davam sua própria configuração



Essa concepção mais ortodoxa, entretanto, viria a 

conflitar com outra, em que o espaço era 

considerado um receptáculo (ou recipiente).

Foi resgatada e defendida a partir do século XVI

Giordano Bruno (1548-1600) 

Bernardino Telésio (1509-1588)

“Nova” concepção de espaço 



TRÊS ESTUDIOSOS

Blaise Pascal (1623-1662)

Francesco Patrizi da Cherso (1529-1597)  

Isaac Newton (1643-1727)

defenderam a possibilidade da existência de um espaço vazio 

tridimensional independente dos corpos materiais embora 

nenhum deles tenha mencionado explicitamente que este espaço 

correspondia ou era análogo ao geométrico



PATRIZI

Foi mais explícito

Expôs a independência ontológica do espaço em De 

spacio physico et mathematico, deu ao termo "lugar" 

(locus) um novo significado: 

Lugar (locus) não se confundia com espaço (spatium), 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.



IMPLICÃÇÕES PARA  A GEOMETRIA

O espaço era agora independente dos corpos.

corpus incorporeum ou noncorpus corporeum

("corpo incorpóreo“)

O espaço era corpóreo porque se estendia e era tridimensional e, 

incorpóreo, porque não oferecia resistência, nem era denso, e 

continha todas as coisas (res) corpóreas.



IMPLICAÇÕES PARA  A GEOMETRIA

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.

Mas, uma vez que o espaço geométrico era abstração do físico, 

as considerações feitas para o espaço físico refletiriam na noção 

de espaço em geometria.



Della nuova geometria (1587)

Essa "nova geometria“ não traz nenhum resultado novo.

“Nova” no sentido de que faz considerações a respeito das 

noções próprias da geometria, 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. 



Della nuova geometria (1587)

encontramos uma concepção de espaço que conduziria nos 

séculos seguintes a uma noção autônoma e própria da geometria

Esse desdobramento decorreu não só da redefinição dos objetos 

da geometria, mas também do próprio campo de investigação do 

geômetra.



Considerações finais

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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