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A difícil questão de mapear o percurso feito pelo conhecimento 

geométrico euclidiano desde antiguidade até o século XVI

Antiguidade (século V) Século XVI

Fragmentos

Diferentes vias de transmissão

Gregos e não gregos Ocidente latino



Alta Idade Média

Século V

Surgimento do 
islamismo

Desagregação do 
Império Romano

Cruzadas

Século X

Império Bizantino 
(Império romano do oriente)

Século XIII

Desenvolvimento da ciência e 
matemática islâmica

Século VII

Baixa Idade Média

Século XV
Renascimento

Século XVI

Elementos de 
Euclides



Império Romano no Século II



Expansão do islamismo

Império Bizantino



Ocidente Latino no Século VI



Gregos

Árabes

Bizantinos

Ocidente 
Latino

Transmissão contínua  e linear
Os árabes e os bizantinos 

parecem ter apenas o papel de 
terem preservado o legado 

matemático grego

Mas os árabes traduziram esses 
textos e fizeram modificações e 

acréscimos.

Tanto os bizantinos, quanto os 
árabes, modificaram o 

conhecimento matemático grego

Será que o processo de transmissão do saber geométrico 
euclidiano no Ocidente latino se deu de forma contínua e linear?



Uma questão de ordem historiográfica

Abordar o processo de transmissão do saber geométrico euclidiano 
da perspectiva do Ocidente Latino e não dos gregos

Do saber geométrico chegando ao Ocidente Latino

Ocidente Latino

Árabes

Bizantinos

Gregos

Século XIISéculo V Século XVI

Elementos de 
Euclides



Quem tinha conhecimentos de geometria euclidiana no ocidente latino ?

Século V Século XIII Século XVI

Agrimensores
Arquitetos
Construtores

Prédios
Pontes
Estradas
Aquedutos
Muros
Fortes
Canalização rios
Mapeamentos...

Astrônomos

Teologia
Calendário
Datas religiosas
Organizar vida civil e religiosa...

Geometria prática



Quais conhecimentos de geometria transitam nesse período?

Conhecimentos de geometria prática, transmitidos oralmente por grupos e corporações de ofício

Século V Século XIII Século XVI

“Gromática” dos romanos

Agrimensura

Arquitetura

Corpus Agrimensorum
Practica Geometriae
de Hugo de San Vitor

Portifólio de Villard de Honnecurt

Fragmentos de Elementos



Corpus Agrimensorum

Sextus Julius Frontinus (40-103)
Agennus Urbicus (fl. 100)
Hyginys Gromaticus (fl. 110)
Siculus Flaccus (século VI)
Entre outros

Séculos V e VI

De Agrorum Conditionibus et Constitutionibus Limitum (1554)

Adrianus Turnebus (1512-1565)

Manuscritos sobre 
agrimensura arte de medir 

(distancia e área) e 
mapeamento de terras



Practica geometriae

Practica geometriae (século XII)
Teólogo e professor na 
faculdade de artes da 
universidade de Paris

Prologo Compilação de antigos fragmentos para ser utilizado no ensino

Prenotanda

Altimetria

Planimetria

Cosmimetria

Distingue dois gêneros de geometria

Teórica 
(especulativa)

Prática 
(ativa)

Estudo dos espaços e intervalos das 
dimensões racionais

Usa instrumentos e obtém seus resultados por 
meio da proporção entre figuras

Astrolábio

Hugo de San Victor (1096-1141)

Geometria para 

astrônomos
Termos técnicos emprestados da 

agrimensura e astronomia

Quadrivium



Portifólio de Villard de Honnecourt (século XIII)

Conjunto de desenhos, rascunhos de figuras e de problemas gerais ligados à arquitetura, incluindo aí diversos 
temas referentes à pintura, à estatuária, à mecânica, à iconografia entre outras formulações e desenvolvimentos 

geométricos comuns ao ofício de mestre pedreiro no século XIII

Temas de geometria: 18r, 18v, 19r, 19v, 20r, 20v, 21r

Apresenta exempla (esquemas) 
geométricos tinham funções 
mnemotécnicas e eram utilizadas para 
fixar as formas e facilitar sua cópia 
pelos aprendizes (18r-19v)

Apresenta 19 problemas de ordem prática, 
enfrentados cotidianamente pelos mestres 

pedreiros, aos quais são fornecidas 
soluções bastante concretas que 

mobilizam conhecimentos geométricos 
bastante elementares (20r-21r) 



Geometria prática

Todas as soluções aqui apontadas exigem conhecimentos geométricos bem específicos que são aplicados 

adequadamente a cada situação

A tradição oral

Corporações de ofícios

Agrimensores 
Mestre pedreiros

Arquitetos
Pintores

Escultores ....

Practica geometriae de 
Hugo de San Victor

Potifólio de Villard de 
Honnecourt

Conhecimentos 
geométricos são 

euclidianos em essência



Algumas soluções encontradas nessas duas lâminas (20r e 20v) 
pertencem ao corpus gromático, tradição textual e prática que se 

dedicava aos “problemas de medida”



Não há evidências de que os mestres pedreiros empregassem outros 
instrumentos de medida mais complexos próprios da tradição dos agrimensores. 



As construções geométricas

Diversas construções 
geométricas por meio 
com o uso da régua, 

compasso e esquadro



“Assim faz-se um claustro e também as vias para o pátio”

O procedimento para se construir a passagem de um claustro para monges















Século XVISéculo XIIISéculo V

Geometria 
euclidiana

Fragmentos de 
Elementos

Agrimensura
(corpus gromático)

Arquitetura
(geometria das construções)

Árabes
Bizantinos

Teórica

Prática

Duas expressões da mesma geometria

Elementos de 
Euclides

Versão latina e 
Adelard de Bath

(1080-1152)



Elementos de Euclides e os tratados de geometria prática

Versão latina de
Elementos de 

Euclides de Adelard
de Bath (1080-1152)

Diferentes edições e traduções

Século XIII Século XVI Século XVIII

Tratados de 
geometria prática

Coexistência de duas expressões de geometria

Agrimensura
Cálculo de área e volumes

Polígonos
Cilindros

Pirâmides
etc.

Charles de Bouvelles (1479-1566)
Robert Recorde (1510-1558)
Petrus Ramus (1515-1572) 

Jacques Peletier du Mans (1517-1582)
Thomas Digges (1546-1595)
Thomas Rudd (1583?-1656)

John Wybard ([?]-1578)
John Babington (fl. 1635)

E muitos outros



Os tratados de geometria prática e “outras geometrias”

Século XVI Século XVIII

Fragmentos de geometria 
Arquimediana

Fragmentos do estudo de cônicas

Tratado de Apolônio de Perga

Os escritos matemáticos de 
ArquimedesOs escritos mecânicos de 

Arquimedes

Século XVII

Novos 
desdobramentos 

da geometria



Obrigado


