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RESUMO	

A	GEOMETRIA	DE	GASPARD	MONGE:		

O	MÉTODO	DESCRITIVO	QUE	PRESCINDE	DA	TÉCNICA	DA	DUPLA	PROJEÇÃO	
ORTOGONAL	E	INDEPENDE	DOS	MEIOS	DE	REPRESENTAÇÃO	

	

Danusa	Chini	Gani	

	

Orientadora:	Maria	Angela	Dias	

	

Resumo	 da	 Tese	 de	 Doutorado	 submetida	 ao	 Programa	 de	 Pós-graduação	 em	
Arquitetura,	Faculdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo,	da	Universidade	Federal	do	Rio	
de	 Janeiro	 -	UFRJ,	 como	 parte	 dos	 requisitos	 necessários	 à	 obtenção	 do	 título	 de	
Doutor	em	Ciências	em	Arquitetura.	

	
	

Formar	 pensadores	 para	 que	 um	 dia	 eles	 se	 tornassem	 aptos	 a	 empregar	
proficuamente	o	conhecimento	adquirido,	para	o	seu	benefício	próprio	e	o	da	nação,	
era	o	objetivo	da	nova	proposta	de	ensino	das	escolas	francesas,	em	1795.	Nas	lições	
de	 Gaspard	Monge,	 que	 datam	 desta	 época,	 a	 geometria	 espacial	 é	 ensinada	 de	
modo	 privilegiado	 e	 único,	 por	 meio	 da	 descrição	 de	 seus	 entes	 fundamentais	
(ponto,	linha	e	superfície)	e	de	suas	relações	recíprocas.	No	estudo	aqui	apresentado	
realiza-se	 uma	 tradução	 livre	 de	 parte	 destas	 lições,	 em	 que	 esta	 “geometria	
descritiva”	é	destacada.	Complementa-se	o	texto	com	desenhos	que	representam	as	
configurações	geométricas	 idealizadas	pelo	professor.	Em	razão	do	 incremento	das	
técnicas	 de	 representação	 de	 projeto,	 considera-se	 a	 exigência	 de	 uma	 postura	
crítica,	por	parte	do	profissional,	no	sentido	de	estabelecer	a	relação	entre	o	objeto	
concebido	e	o	instrumental	utilizado	para	sua	documentação.	Pondera-se,	também,	
que	o	uso	profícuo	de	uma	técnica	 requer	a	compreensão	do	saber	nela	 implícito.	
Diante	disto,	argumenta-se	que	o	pensamento	desenvolvido	por	Monge	é	aplicável	
às	diversas	técnicas	de	representação	do	espaço	tridimensional,	fundamentando-se	
na	metodologia	de	resolução	de	problemas	de	George	Polya.	Considera-se,	portanto,	
a	relevância	de	proporcionar	embasamento	teórico,	aos	profissionais	das	artes	e	da	
arquitetura,	 que	 contribua	 com	 o	 processo	 experimental	 empírico	 disponibilizado	
pelas	 técnicas	 digitais.	 O	 estudo	 evidencia	 que	 o	 ensino	 de	 uma	 geometria	
“descritiva”	prescinde	do	emprego	da	técnica	da	dupla	representação	ortogonal.	
	
Palavras-chave:	geometria	descritiva;	geometria	espacial;	resolução	de	problemas;	
educação	gráfica;	educação	do	olhar.	
	
	

Rio	de	Janeiro	
Março	de	2016	 	
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ABSTRACT	

THE	GEOMETRY	OF	GASPARD	MONGE:	

THE	DESCRIPTIVE	METHOD	WHICH	DISREGARDS	THE	DOUBLE	ORTHOGONAL	
PROJECTION	TECHNIQUE	AND	DOES	NOT	RELY	ON	THE	MEANS	OF	REPRESENTATION	

	

Danusa	Chini	Gani	

	

Orientadora:	Maria	Angela	Dias	

Dissertation	 Abstract	 summited	 to	 the	 Graduate	 Program	 of	 the	 School	 of	
Architecture	 and	 Urbanism,	 at	 the	 Federal	 University	 of	 Rio	 de	 Janeiro	 of	 Rio	 de	
Janeiro-	 UFRJ,	 as	 part	 of	 the	 requirements	 to	 obtain	 the	 degree	 of	 Doctor	 in	
Architecture	Sciences	(D.Sc.).	

To	form	thinkers	so	that	one	day	they	would	become	capable	of	efficiently	applying	
the	knowledge	acquired	for	their	own	benefit	and	for	the	nation’s	was	the	purpose	
of	 the	 new	 teaching	 proposal	 of	 Gaspard	 Monge	 at	 French	 schools	 in	 1795.	 In	
Gaspard	Monge’s	lectures,	which	date	from	this	time,	space	geometry	is	taught	in	a	
unique	privileged	way,	by	means	of	 its	 fundamental	beings	 (dot,	 line	and	surface),	
and	their	reciprocal	relations.	In	this	study,	a	free	translation	of	part	of	these	lessons	
is	 achieved,	 in	 which	 “descriptive	 geometry”	 stands	 out.	 The	 text	 is	 enriched	 by	
drawings	 that	 represent	 the	geometrical	 configurations	 imagined	by	 the	professor.	
In	view	of	the	development	of	the	modern	techniques	of	representation	of	a	project,	
it	 is	 taken	 into	 consideration	 the	 need	 of	 a	 critical	 attitude	 from	 the	 part	 of	 the	
professional,	in	order	to	establish	the	relation	between	the	object	conceived	and	the	
instruments	used	for	this	documentation.	It	is	also	taken	into	consideration	that	the	
profitable	use	of	a	technique	requires	the	understanding	of	the	knowledge	implicit	in	
it.	 Considering	 that,	 the	 argument	 is	 presented	 that	 the	 thought	 developed	 by	
Monge	 is	 applied	 to	 several	 techniques	 of	 representation	 of	 tridimensional	 space,	
with	 fundaments	 on	 the	 solving	 problems	 methodology	 of	 George	 Polya.	 The	
purpose	of	the	study,	however,	is	to	supply	theoretical	basis	to	professionals	of	arts	
and	 architecture,	 which	 might	 contribute	 to	 the	 experimental	 process	 rendered	
accessible	by	digital	techniques.	The	study	shows	that	the	teaching	of	a	descriptive	
geometry	 can	 do	 without	 the	 use	 of	 the	 technique	 of	 double	 orthogonal	
representation.		

Key-words:	 descriptive	 geometry;	 space	 geometry;	 problem	 solving;	 graphics	
education;	teaching	observation.	

	
	

	
Rio	de	Janeiro	
May,	2016	 	
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Introdução 

A	origem	do	saber	a	partir	de	uma	prática	permanece	do	lado	da	sombra,	
enquanto	a	origem	de	uma	prática	a	partir	do	saber	vem	do	lado	da	luz.	
(SERRES,	1997,		p.176).	

O	saber	e	a	prática	são	conceitos	diversos	que	possuem	uma	interdependência	em	

que	um	não	sobrepuja	o	outro.	Aprender	a	partir	da	prática	ou	desenvolver	a	prática	

fundamentada	pelo	saber	são	caminhos	possíveis	e	usuais	do	ser	humano	no	intuito	

de	realizar	as	tarefas	almejadas.	A	questão,	que	aqui	se	coloca,	privilegia	uma	prática	

fundamentada	 em	 conhecimento,	 ou	 seja,	 a	 de	 executar	 as	 ações	 técnicas,	

conhecendo	a	teoria	que	lhes	garante	o	resultado.	A	ordem	em	que	se	apresentam,	

o	saber	e	a	prática,	não	é	relevante,	contanto	que	o	vínculo	não	seja	perdido.	Serres	

(1997,	 p.175)	 discursa	 a	 respeito	 de	 um	 saber	 implícito	 em	 uma	 técnica	 e	 indaga	

sobre	a	possibilidade	de	a	matemática,	por	vezes,	surgir	da	técnica,	explicitando	este	

saber	oculto.	Complementa	com	a	 sentença	de:	 “se	um	saber	definido	 se	esconde	

nas	mãos	 e	 na	 relação	 do	 operário	 com	 as	 pedras	 e	 as	 alvenarias,	 talvez	 lá	 fique	

guardado,	fechado	a	sete	chaves,	como	na	sombra	da	pirâmide1”.	

O	presente	estudo	teve	início	com	o	questionamento	proposto	em	nossa	dissertação	

de	 mestrado,	 As	 lições	 de	 Gaspard	Monge	 e	 o	 ensino	 subsequente	 da	 Geometria	

descritiva	 (GANI,	 2004),	 em	 que	 falamos	 a	 respeito	 dos	 rumos	 tomados	 por	 esta	

disciplina	 escolar.	 Segundo	 a	 determinação	 do	 mestre	 francês,	 as	 primeiras	 aulas	

serviriam	à	exposição	dos	princípios	gerais	da	matéria	para,	em	seguida,	serem	feitas	

as	aplicações	ao	corte	de	pedras,	carpintaria,	sombras,	perspectivas	(linear	e	aérea)	

																																																								
1	O	 autor	 se	 refere	 à	 narrativa	 de	 que	 Tales	 determinou	 a	 altura	 da	 pirâmide	 por	 semelhança	 de	
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e	 topografia.	 No	 entanto,	 nossas	 pesquisas	 indicaram	 que	 a	 geometria	 descritiva	

culminou	em	se	tornar	autônoma,	portanto,	desvinculada	das	atividades	praticadas	

por	 profissionais	 das	 artes.	 Nesse	 percurso	 solitário,	 o	 ensino	 da	 matéria	

experimentou	diversas	dificuldades	que	o	conduziram	a	uma	instrução	abstrata,	por	

vezes	 desligada,	 até	 mesmo,	 da	 sua	 condição	 primordial	 de	 ciência	 do	 espaço	

tridimensional.	Um	sinal	desse	caminho	obscuro	pode	ser	percebido	nas	palavras	de	

um	renomado	autor	do	início	do	século	XX,	relatadas	no	prefácio	do	tratado	em	que	

apresenta	as	suas	lições	proferidas	aos	alunos	arquitetos	da	École	des	Beaux-Arts,	e	

aos	do	curso	preparatório	da	École	des	Ponts	et	Chaussées:		

Temos	o	grande	defeito,	nos	liceus	e	nas	escolas,	de	ensinar	a	geometria	
descritiva	aos	 jovens	que	não	aprenderam	o	desenho	geométrico.	Esses	
alunos	nada	viram,	nada	observaram	e	nem	representaram	coisa	alguma.	
Disso	 resulta	que	eles	não	enxergam	no	espaço	as	construções	 traçadas	
no	papel.	Nessas	condições,	a	geometria	descritiva	se	transforma	em	um	
tipo	de	jogo	de	paciência,	sem	interesse	e	sem	função.	(PILLET,	1921,	viii,	
tradução	nossa).	

Quase	 um	 século	 se	 passou	 e	 nos	 encontramos,	 hoje,	 nas	 mesmas	 condições	

lamentadas	por	Pillet:	ensinando	geometria	descritiva	para	alunos	que	nada	viram,	

observaram	ou	 representaram.	De	 fato,	 a	 geometria	 que	 é	 aprendida	 nos	 Ensinos	

Fundamental	 e	 Médio	 das	 nossas	 escolas	 se	 insere	 no	 programa	 curricular	 da	

matemática,	 sendo	 desenvolvida	 em	 função	 de	 classificações	 e	 propriedades	 das	

figuras	e	dos	sólidos,	praticadas	por	meio	de	exercícios	que	visam	à	determinação	de	

medidas	 lineares,	 angulares	 e	 volumétricas,	 sem	 considerar	 as	 respectivas	

construções.	Com	exceção	de	algumas	escolas	que	lecionam	o	Desenho	Geométrico	

e	 a	 Geometria	 Descritiva	 (o	 Colégio	 Pedro	 II,	 o	 Colégio	 de	 Aplicação	 da	 UFRJ	 e	 o	

Colégio	Santo	Agostinho	são	exemplos	de	algumas	instituições	no	Rio	de	Janeiro	que	

mantêm	o	ensino	de	desenho),	o	aprendizado	da	disciplina	não	aborda	a	elaboração	

das	figuras.	Ao	considerar	a	geometria	espacial	o	problema	se	agrava,	uma	vez	que	a	

capacidade	 de	 imaginar	 a	 situação	 no	 espaço	 tridimensional,	 sem	 uma	

representação	apropriada,	é	tanto	mais	árdua	quanto	maior	for	a	complexidade	do	

objeto	ou	da	situação	considerada.	

Os	 programas	 gráficos	 de	 modelagem	 digital	 trouxeram	 uma	 luz	 no	 sentido	 de	

colaborar	 com	 a	 representação	 e	 a	 visualização	 das	 figuras	 espaciais,	 mas	 um	
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problema	persiste:	como	ensinar	a	esses	alunos,	que	não	trazem	qualquer	instrução	

nos	procedimentos	construtivos,	o	uso	profícuo	das	novas	ferramentas?	

Em	 análise	 do	 ensino	 da	 geometria	 descritiva,	 durante	 os	 dois	 primeiros	 anos	 da	

École	 centrale	 des	 travaux	 publics,	 Gay-Vernon2	(1798)	 afirma	 a	 ideia	 de	 que	 a	

geometria	descritiva	não	 se	ocupa	de	medidas	das	dimensões	dos	corpos,	assunto	

que	deveria	ser	tratado	com	a	ajuda	da	análise.	Diz	que	seu	propósito	é	a	descrição	

dos	 objetos	 suscetíveis	 de	 definição	 exata	 e	 rigorosa,	 representados	 por	 linhas	

traçadas	sobre	folhas	de	papel;	em	função	disso,	ressalta	a	importância	do	trabalho	

gráfico	meticuloso,	que	deverá	seguir	as	lições	orais	da	disciplina,	assim	como	o	valor	

do	 ensino	 das	 respectivas	 aplicações	 às	 artes	 relativas	 ao	 serviço	 público.	Monge	

(1795)	explica,	 em	 relatório	publicado	no	 Journal	 Polytechnique	de	 l’École	 centrale	

des	travaux	publics,	os	meios	empregados	nessas	aplicações.	Para	o	Corte	de	pedras,	

por	exemplo,	define	dois	objetivos:	 (1)	determinar	as	dimensões	e	 formas	de	cada	

peça	 da	 construção;	 (2)	 executar	 a	 forma	 em	 cada	 uma	 das	 pedras	 que	 deverão	

entrar	 na	 composição	 do	 edifício.	 Para	 o	 primeiro,	 seria	 necessário	 conhecer	 as	

qualidades	físicas	do	material	e	as	leis	da	mecânica	a	fim	de	garantir	a	estabilidade	

da	 obra;	 para	 o	 segundo,	 bastaria	 o	 domínio	 da	 Geometria,	 fundamentado	 nos	

procedimentos	da	Geometria	descritiva.		

Essa	narrativa	nos	coloca	diante	de	um	tema	primordial:	a	adaptação	do	método	ao	

objetivo	prático.	Em	pesquisa	feita	aos	artigos	científicos	e	teses,	publicados	nesses	

últimos	quinze	anos,	verificamos	que	a	adequação	do	ensino	às	novas	técnicas	vem	

sendo	 realizada	 por	 inúmeros	 profissionais	 que	 atuam	 no	 magistério.	 Entre	 as	

propostas	 avaliadas	 observamos	 que	 algumas	 fazem	 uso	 das	 tecnologias	 digitais	

para	que	o	estudante	visualize,	com	maior	clareza,	os	procedimentos	da	geometria	

descritiva;	 neste	 caso,	 entendemos	 que	 o	 objetivo	 prático	 é	 a	 própria	 geometria	

descritiva	 tradicional.	 Isso	vem	reforçar	o	argumento	de	uma	disciplina	autônoma.	

Outras	 substituem	 (ou	mostram	 simultaneamente)	 os	 processos	 de	 representação	

em	 épura,	 pela	 modelagem	 digital;	 este	 tipo	 de	 abordagem	 tem	 por	 meta	 a	

construção	do	objeto	e	o	estudo	das	 relações	entre	os	 seus	elementos,	 ou	 seja,	 a	

																																																								
2	Gay-Vernon	foi	professor	na	École	polytechnique,	de	1798	à	1804.	
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geometria	 espacial	 é	 o	 foco.	Há	 ainda	 aquelas	 que	 integram	a	 representação	 e	 as	

tecnologias	 de	 fabricação,	 indicando	 que	 a	 manufatura	 é	 a	 finalidade	 principal.	

Nestas	 últimas,	 a	 geometria	 fica,	 muitas	 vezes,	 implícita	 nas	 experimentações	

intuitivas.	Citaremos,	sumariamente,	algumas	propostas	consultadas,	destacando	as	

respectivas	referências	à	geometria	(descritiva),	quando	explicitadas	pelos	autores:	

1. Em	artigo	publicado	no	Journal	for	Geometry	and	Graphics,	Bokan	e	Ljucovic	

(2009)	discutem	os	métodos	de	ensino	em	um	curso	de	geometria	descritiva	

para	 alunos	 da	 Faculdade	 de	 Matemática,	 na	 Universidade	 de	 Belgrado.	

Consideram	que	o	 desenvolvimento	de	 software	CAD/CAM	 fez	 com	que	os	

métodos	 clássicos	 da	 geometria	 descritiva	 se	 tornassem	 obsoletos.	 No	

entanto,	 declaram	 que	 essa	 disciplina	 ainda	 é	 muito	 importante	 para	

desenvolver	a	 intuição	espacial.	A	proposta	dos	autores	é	“usar	o	conteúdo	

clássico	em	uma	embalagem	moderna”.	Esclarecem	que	isto	é	feito	por	meio	

da	 criação	 de	 diversos	 acessórios	 para	 o	 ensino	 com	 o	 computador	 e	

apresentam	 alguns	 dos	 que	 foram	 produzidos	 por	 alunos:	 um	 livro	 de	

problemas	 online	 contendo	 uma	 coleção	 de	 questões	 resolvidas,	 incluindo	

desenhos	e	explicações;	uma	caixa	de	 ferramenta	no	Auto-CAD	que	reverte	

as	projeções	de	um	ponto	para	o	ponto	objetivo	original;	 	notas	eletrônicas	

em	 que	 podem	 ser	 gerados	 documentos	 com	 objetos	 interativos	 em	 3D.	

Apontam,	como	direção	futura,	uma	mudança	no	curso	clássico	de	geometria	

descritiva	em	que	a	ideia	não	seja	ensinar	os	seus	métodos	particulares,	mas	

resolver	os	mesmos	problemas	espaciais,	empregando	as	ferramentas	3D	do	

Auto-CAD:	“deste	modo,	a	solução	geométrica	de	um	problema	se	mantém	a	

mesma,	mas	a	técnica	deixa	de	ser	a	clássica”.		

2. Stulic	e	Atanackovic	 (2003),	membros	da	Faculdade	de	Ciências	Técnicas	na	

Universidade	 de	 Novi	 Sad,	 Sérvia,	 mostram	 grande	 preocupação	 com	 a	

qualidade	 da	 educação	 que	 pode	 decorrer	 a	 partir	 da	 implementação	

inapropriada	 das	 tecnologias	 computacionais	 no	 processo	 educativo.	

Advertem	 que	 o	 emprego	 dos	 programas	 CAD,	 como	 ferramenta	 para	

desenhar	 objetos	 padronizados	 e	 já	 conhecidos,	 constitui	 um	 “treinamento	

das	 habilidades	 próprias	 de	 um	 desenhista”.	 Os	 autores	 apresentam	 uma	
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proposta	de	computadorização	da	geometria	descritiva	em	que	o	 raciocínio	

tradicional	 deve	 ser	 seguido,	 quer	 dizer,	 que	 a	 solução	 final	 seja	 alcançada	

passo	 a	 passo,	 permitindo	 ao	 estudante	 visualizar,	 gradativamente,	 o	

processo.	Em	outras	palavras,	o	ensino	 tradicional	em	épura	é	mantido	e	o	

computador	é	empregado	no	intuito	de	mostrar,	em	3-D,	o	encaminhamento	

dos	procedimentos	que	foram	utilizados	nas	projeções	ortogonais,	ou	seja,	a	

visualização	 da	 geometria	 espacial	 projetiva	 que	 determinou	 a	 solução	 do	

problema	em	épura.		

3. Rodrigues	 e	 Rodrigues	 (2013)	 descrevem	 a	 condução	 do	 processo	 de	

ensino/aprendizagem	 do	 segundo	 módulo	 da	 disciplina	 Sistemas	

Geométricos	de	Representação,	oferecida	aos	alunos	de	Desenho	 Industrial	

da	 Escola	 de	 Belas	 Artes	 da	 Universidade	 Federal	 do	 Rio	 de	 Janeiro.	 A	

proposta	 apresentada	 foi	 a	 de	 trabalhar	 as	 competências	 de	 tópicos	 do	

programa,	de	modo	que	os	estudantes	percebessem	a	aplicabilidade	desses	

conhecimentos	no	desenvolvimento	de	projetos	de	produto.	Foram	aplicadas	

atividades	 interativas	 que	 integravam	 materiais	 concretos	 e	 recursos	

tecnológicos	computacionais.	A	utilização	de	kits	de	montagem	de	poliedros	

proporcionou	 a	manipulação,	 a	 análise	 e	 a	 construção	 de	 sólidos,	 além	 de	

estimular	a	visualização	de	figuras	geométricas,	implícitas	nesses	objetos.	Os	

autores	 mostram,	 por	 meio	 de	 exercícios,	 a	 maneira	 como	 interligam	

conteúdos	 de	 geometria	 euclidiana	 (plana	 e	 espacial)	 e	 eventualmente	

analítica,	 com	 itens	 de	 representação.	 Comparando	 os	 dois	 módulos	 da	

disciplina	de	Sistemas	Geométricos	de	Representação,	declaram	que		“vários	

conteúdos	 de	 geometria	 descritiva	 tornaram-se	 irrelevantes	 durante	 a	

realização	 das	 tarefas	 propostas	 no	 módulo	 II	 daquela	 disciplina”(	

RODRIGUES	 e	 RODRIGUES,	 p.6).	 Tal	 fato	 é	 justificado	 pela	 possibilidade	 de	

obtenção	das	projeções	ortográficas	diretamente	dos	modelos	gerados	em	3-

D,	 o	 que	 disponibilizou	 maior	 parcela	 do	 tempo,	 antes	 reservado	 ao	

aprendizado	das	técnicas	tradicionais	de	representação,	para	a	compreensão	

dos	processos	de	criação	das	formas.		
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4. Florio	 (2011)	 relata	 duas	 experiências	 didáticas	 sobre	 o	 uso	 da	modelagem	

paramétrica,	 com	 alunos	 da	 Faculdade	 de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo	 da	

Universidade	 Estadual	 de	 Campinas	 e	 da	 Universidade	 Mackenzie,	

respectivamente,	em	que	“a	ideia	central	é	a	de	que	conhecimentos	novos	e	

antigos	estão	na	base	do	pensamento	 crítico	e	 reflexivo”	 (FLORIO,	2011,	p.	

44).	A	experimentação,	por	parte	do	aluno,	foi	considerada	fundamental	no	

processo	a	fim	de	que	o	estudante	aprendesse	a	lidar	com	o	inesperado,	com	

as	 falhas,	 e	 fosse	 estimulado	 a	 procurar	 estratégias	 para	 a	 resolução	 de	

problemas.	 A	 proposta	 da	 primeira	 experiência	 foi	 a	 de	 produzir	 uma	

cobertura	de	dupla	curvatura.	Os	alunos	aprenderam	as	técnicas	de	modelar	

em	 três	dimensões,	os	 conceitos	 fundamentais	da	geometria	de	 superfícies	

regradas	 e	 de	 dupla	 curvatura	 e	 a	 análise	 da	 curvatura	 gaussiana.	 O	 autor	

constata	 que	 os	 alunos	 tiveram	 dificuldade	 em	 geometrizar	 superfícies	

orgânicas,	 sem	 forma	 definida,	 assim	 como	 compreender	 espacialmente	 o	

que	estava	sendo	gerado.	A	segunda	proposta,	um	workshop	para	alunos	do	

último	 ano	 do	 Curso	 de	 Arquitetura,	 foi	 a	 de	 produzir	 alternativas	 para	

coberturas	 formadas	 por	 dobraduras.	Os	 estudantes	 foram	 introduzidos	 ao	

encadeamento	 sequencial,	 lógico	 e	 explícito	 entre	 comandos,	 funções	 e	

parâmetros	 de	 algoritmos	 simples.	 O	 autor	 relata	 que	 organizar	 o	

pensamento	para	gerar	o	algoritmo	 foi	o	maior	obstáculo	enfrentado	pelos	

alunos,	além	das	“dificuldades	operacionais	de	definição	dos	vetores	(x,	y,	z)	

e	planos	 referenciais	 	 (xy,	 xz,	 yz,	etc.)	e	na	organização	das	 transformações		

(mover,	rotacionar,	alterar	escala)	e	deslocamentos,	centros	de	rotação	e	de	

espelhamento	entre	objetos,	em	três	dimensões	no	espaço”	(FLORIO,	2011,	

p.	63).	

5. O	 workshop	 ocorrido	 na	 Faculdade	 de	 Engenharia	 Civil,	 Arquitetura	 e	

Urbanismo,	 FEC/	 UNICAMP,	 entre	 alunos	 do	 último	 ano	 do	 curso	 de	

Arquitetura,	 os	 da	 pós-graduação,	 e	 de	 professores,	 tinha	 por	 objetivos	 a	

integração	 das	 novas	 tecnologias	 ao	 processo	 de	 projeto	 e	 o	

desenvolvimento	 de	 novo	 conhecimento,	 orientado	 para	 novas	 soluções	

arquitetônicas	 e	 construtivas.	 Pupo	 (2008)	 relata	 que	 as	 atividades	 se	
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dividiram	 entre	 a	 teoria	 e	 a	 prática	 da	 prototipagem	 rápida,	 para	 a	

arquitetura.	Os	participantes	poderiam	gerar	suas	ideias	de	modo	intuitivo	e	

abstrato,	 respeitando	 as	 dimensões	 mínimas	 de	 tamanho	 e	 espessura	

permitidas	 pelo	 equipamento,	 já	 previamente	 discutidas,	 ou	 poderiam	

utilizar	 algum	projeto	 existente,	 edificado	e	de	difícil	 construção,	 para	uma	

modelagem	 conceitual.	 A	 autora	 observa,	 com	 aprovação,	 a	 discussão	

sucedida	 entre	 os	 participantes,	 na	 etapa	 do	 processo	 de	 modelagem	 e	

impressão	tridimensional,	em	que	os	grupos	visavam	a	maior	aproveitamento	

de	 material,	 tempo	 de	 impressão,	 sustentabilidade	 e	 robustez	 da	 peça,	

durante	 a	 sua	 concepção.	 Conclui	 seu	 pensamento	 com	 a	 sentença:	 “se	 o	

arquiteto	conhecer	a	disponibilidade	de	equipamentos	de	fabricação	digital	e	

sua	 capacidade	 de	 produção,	 poderá	 projetar	 especificamente	 para	 estas	

máquinas”.	(PUPO,	2008,	p.	170).	

Essa	 breve	 exposição	 das	 propostas	 mostra,	 com	 nitidez,	 a	 multiplicidade	 de	

procedimentos	 como	 a	 questão	 da	 geometria	 da	 forma	 vem	 sendo	 abordada	 nas	

instituições	 de	 ensino.	 Considerando,	 entre	 outras	 dessemelhanças,	 que	 são	

estabelecimentos	de	especialidades	diferentes,	portanto,	com	objetivos	e	condições	

de	 trabalho	 diversificados,	 entendemos	 que	 cada	 instituição,	 cada	 curso,	 cada	

professor	 vivencia	 uma	 situação	 particular,	 que	 irá	 determinar	 os	 exercícios	 mais	

apropriados	 e	 o	 conteúdo	 geométrico	 conveniente,	 na	 respectiva	 circunstância.		

Ponderamos,	 também,	 que	 a	 troca	 de	 experiências	 que	 ocorrem	 nos	 encontros	

científicos,	 nas	 publicações	 em	 periódicos	 e	 livros	 e	 nas	 conversas	 pela	 internet,	

muito	 tem	 a	 contribuir	 com	 essa	 saudável	 e	 profícua	 adaptação	 dos	 conteúdos	 e	

metodologias,	 em	 cada	 curso	 específico.	 Além	disso,	 não	 nos	 parece	 razoável	 que	

haja	uma	proposta	universal	e	atemporal.		

Nosso	 interesse	 principal,	 ao	 proceder	 à	 leitura	 desses	 documentos,	 foi	 o	 de	

procurar	a	inserção	da	geometria	descritiva	em	cada	um	deles.	Constatamos	que	não	

há	unidade	na	compreensão	do	âmbito	dessa	disciplina.		

Alguns	grupos	de	 intelectuais	têm	sido	criados	com	o	objetivo	de	definir	e	divulgar	

esse	campo	de	atuação.	Suzuki	(2002),	em	relato	das	atividades	da	Japan	Society	for	
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Graphic	Science	(JSGS)	diz	que	a	geometria	descritiva	pode	ser	considerada	a	mãe	da	

graphic	science,	mas	que	esta	última	inclui	muitas	outras	aplicações	de	geometria	e	

representações	gráficas,	como	os	desenhos	de	engenharia	e	arquitetura,	ilustrações	

em	 artes,	 entre	 outras.	 Acrescenta,	 ainda,	 que	 o	 advento	 da	 computação	 gráfica	

ampliou	o	conjunto	de	tópicos	tratados	pela	graphic	science.		

A	 ideia	 de	 um	 conhecimento	 teórico,	 que	 serve	 de	 fundamento	 às	 diversas	

atividades	práticas,	aparece	de	maneira	clara	no	projeto	de	Monge,	para	os	cursos	

das	escolas	francesas:	

[...]	 a	Geometria	descritiva	deverá	 ser	 cultivada	pelos	alunos	durante	os	
três	anos	do	curso	completo.	No	primeiro	ano	ela	será,	por	si	só,	o	objeto	
de	instrução.	Nos	dois	outros,	ela	será	o	meio	ou	instrumento.		

[...]	 Deste	 modo,	 após	 ter	 assimilado,	 no	 tempo	 de	 dois	 meses,	 os	
métodos	 gerais,	 eles	 aprenderão,	 durante	 o	 resto	 do	 ano,	 a	 fazer	 uso	
desses	 métodos	 nos	 diferentes	 casos	 ao	 aplicá-los,	 sucessivamente,	 ao	
corte	 de	 pedras,	 ao	 corte	 de	 madeira,	 à	 determinação	 rigorosa	 das	
sombras	em	projeções,	 às	 construções	da	perspectiva,	 ao	 levantamento	
de	cartas	e	mapas	e	finalmente,	à	descrição	do	maior	número	possível	das	
máquinas	elementares	e	das	principais	máquinas	empregadas	nas	obras	
públicas	 de	 todos	 os	 tipos	 e,	 em	 linguagem	 figurada,	 o	 método	 das	
projeções	 é,	 para	 os	 alunos,	 um	 instrumento	 de	 instrução	 que,	 no	
primeiro	 ano,	 eles	 deverão	 construir	 por	 eles	mesmos	 e	 dos	 quais	 eles	
aprenderão	 a	 se	 servir	 para	 adquirir	 todos	 os	 conhecimentos,	 que	
supomos	 não	 haver	 nenhum	 outro	 preliminar	 ou,	 que	 presumimos	
conhecidos,	 apenas,	 um	 pequeno	 número	 deles.	 (MONGE,	 1795,	 apud	
LANGINS,	1989,	anexo	B,	p.	116,	tradução	nossa)3.	

Em	outras	palavras,	Monge	propõe	a	apreensão	do	método	em	apenas	dois	meses	

de	 estudo	 das	 suas	 considerações	 preliminares,	 de	 modo	 abstrato,	 para	 que,	 em	

seguida,	 esses	 procedimentos	 sejam	 treinados	 por	meio	 de	 aplicações	 às	 diversas	

atividades	 profissionais,	 ainda	 no	 primeiro	 ano	 de	 curso.	 Nos	 anos	 seguintes,	 os	

alunos	devem	fazer	uso	desse	conhecimento	em	práticas	inovadoras.		

Prosseguindo	 com	 as	 discussões	 a	 respeito	 da	 graphic	 science,	 Suzuki	 diz	 que	 o	

conteúdo	dos	 livros	da	geometria	descritiva	 tradicional	combina	duas	categorias:	a	

primeira	 inclui	 teoria	 e	 técnicas	 práticas	 de	 projeção	 e	 envolve	 representações	

bidimensionais	 de	 objetos	 que	 possuem	 três	 dimensões;	 a	 segunda	 trata	 da	

resolução	 de	 problemas	 tridimensionais	 por	 meio	 de	 suas	 representações	 planas.	

Entre	os	problemas	fundamentais	que	são	propostos	aos	alunos,	cita	o	de	encontrar	

																																																								
3	Uma	parte	deste	discurso	está	reproduzida,	no	idioma	original,	no	anexo	B	desta	tese.	
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a	 verdadeira	 grandeza	 de	 um	 segmento	 e	 o	 de	 determinar	 a	 linha	 de	 interseção	

entre	dois	sólidos.	Adverte	que	essas	questões	são	resolvidas	de	modo	mais	rápido	e	

preciso	com	o	emprego	de	3D-CAD	e,	consequentemente,	as	técnicas	da	geometria	

descritiva	 estão	 perdendo	 a	 sua	 importância	 prática	 original.	 Previne,	 no	 entanto,	

que	 as	 ferramentas	CAD	não	 são	 solucionadoras	universais	 de	problemas,	 embora	

sejam	 um	 sistema	 útil.	 Finalizando	 o	 texto,	 apresenta	 o	 programa	 curricular	 das	

universidades	japonesas,	observando	que	nele	se	combinam	as	duas	categorias	com	

as		seguintes	abordagens:		

• ênfase	na	primeira	 categoria	da	geometria	descritiva	 tradicional;	 a	 segunda	

não	é	ensinada	(preferência	dos	instrutores	de	engenharia	mecânica);	

• ênfase	na	segunda	categoria	da	geometria	descritiva	tradicional;	é	ensinada	

não	como	um	conjunto	de	técnicas	práticas	mas	guiada	para	o	treinamento	

do	 pensamento	 geométrico.	 Em	 outras	 palavras,	 a	 geometria	 espacial	 é	

ensinada	por	meio	da	geometria	descritiva.	 (preferência	dos	 instrutores	em	

arquitetura	e	artes);	

• introdução	das	novas	 tecnologias	para	a	 representação	gráfica	por	meio	da	

combinação	 entre	 a	 programação	 em	 computação	 gráfica	 e	 o	 uso	 dos	

programas	comercializados	de	representação	3D.	

Neste	momento,	chamamos	a	atenção	para	a	segunda	categoria,	a	de	resolução	de	

problemas.	Suzuki	fala	em	resolver	questões	espaciais	por	intermédio	das	projeções	

planas.	 Certamente,	Monge	 tinha	 esse	 propósito,	 quando	 apresentou	 um	método	

rigoroso	 de	 traduzir,	 para	 duas	 dimensões,	 um	 corpo	 tridimensional.	 No	 entanto,	

argumentamos	 que	 o	 raciocínio	 ou	 o	 encaminhamento	 das	 reflexões	 feitas	 no	

sentido	 de	 encontrar	 uma	 resposta,	 independente	 desta	 ou	 daquela	 técnica,	 é	 a	

base	 essencial	 para	 o	 desenvolvimento	 da	 capacidade	 de	 resolver	 problemas	 da	

geometria	espacial;	portanto,	não	vemos	aqui	uma	justificativa	para	a	obsolescência	

da	 geometria	 descritiva,	 a	menos	 que	 esta	 doutrina	 se	mantenha	 atrelada	 a	 uma	

técnica	específica.	Por	outro	 lado,	entendemos	que,	muitas	questões	consideradas	

fundamentais	 na	 representação	 biprojetiva,	 por	 suas	 respectivas	 dificuldades	 em	

conseguir	 uma	 resposta,	 perderam	 a	 sua	 relevância	 diante	 das	 novas	 tecnologias,	
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cuja	 solução	 é	 imediata.	 Sob	 este	 aspecto,	 alertamos	 ainda	 quanto	 às	 diferentes	

maneiras	 de	 se	 tratar	 do	 assunto.	 Tomando	 como	 exemplo	 um	 dos	 problemas	

fundamentais	citado	por	Suzuki	-	determinar	a	verdadeira	grandeza	de	um	segmento	

de	 reta	 -	 observamos	 que,	 nas	 lições	 de	 Monge,	 ele	 não	 aparece	 com	 o	 mesmo	

destaque:	 o	 professor	 induz	 à	 constatação	 de	 que,	 estando	 o	 segmento	 de	 reta	

paralelo	 ao	 plano	 em	 que	 é	 projetado,	 seu	 comprimento	 será	 igual	 ao	 de	 sua	

projeção	neste	plano;	caso	contrário,	sua	grandeza	poderá	ser	deduzida	por	meio	da	

construção	de	um	triângulo	retângulo,	facilmente	obtido	a	partir	das	duas	projeções	

do	segmento4;	esse	tópico	é	explanado	imediatamente	após	as	considerações	sobres	

as	projeções	de	uma	 linha	reta,	portanto,	ainda	nas	reflexões	 iniciais.	Na	 literatura	

em	 geometria	 descritiva	 pesquisada,	 encontramos	 autores	 que	 abordam	 essa	

questão	de	modo	semelhante,	por	construção	do	triângulo	retângulo	(FERNANDEZ,	

1947,	p.181;	ASENSI,	2000,	p.36)	e	outros,	em	que	o	assunto	só	será	tratado	em	um	

momento	avançado	da	matéria	 (RODRIGUES,	1964,	p.	134;	PINHEIRO,	1962,	p.196;	

PRÍNCIPE	 JR.,	 1983,	 p.143);	 nestes,	 o	 problema	 é	 resolvido	 por	 métodos	

complicados,	 que	 requerem,	 do	 aluno,	 um	 conjunto	 de	 conhecimento	 já	

consolidado.	 Diante	 disso,	 somos	 levados	 a	 deduzir	 que	 Suzuki	 se	 refere	 a	 essa	

última	abordagem.	De	qualquer	modo,	alvitramos,	ainda,	uma	nova	indagação:	qual	

o	conteúdo	que	deve	ser	considerado	essencial	na	atual	conjuntura?	

O	 que	 procuramos,	 neste	 nosso	 estudo,	 não	 é	 a	 definição	 de	 um	 conteúdo	

fundamental,	mas	a	maneira	de	 construí-lo.	Portanto,	 a	metodologia	de	 resolução	

de	problemas	constitui	um	elemento	importante	em	nossas	pesquisas.		

Além	disso,	as	 lições	de	Monge,	ministradas	nas	Écoles	normales,	nos	mostrou	um	

caráter	descritivo,	 que	 consideramos,	 igualmente,	 aplicável	 a	 todas	 as	 situações	 e	

independente	de	uma	época	específica.	Sobre	o	termo	(descritivo),	Michel	Chasles5	

(1837),	a	respeito	dos	métodos	da	matemática	moderna,	utilizados	na	resolução	de	

problemas,	 comenta	 que:	 “Alguns	 são	 puramente	 descritivos,	 quer	 dizer,	 não	

																																																								
4	Este	procedimento	se	encontra	descrito	no	capítulo	3	desta	tese	(p.	118-119).	
5	Michel	Chasles	(1793	–	1880),	matemático	e	historiador,	estudou	na	École	Polytechnique	e	se	tornou	
professor	desta	instituição	em	1841.	O	Aperçu	Historique,	livro	em	que	faz	uma	análise	filosófica	dos	
diferentes	métodos	da	geometria	moderna,	se	tornou	uma	importante	referência	na	história	da	
matemática.	
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consideram	qualquer	relação	de	comprimento	de	linhas,	sendo	esses	os	mais	gerais	

e	 os	mais	 simples”.	 Esta	 ideia	 de	uma	 geometria	 que	não	 considera	 as	 grandezas,	

mas	 a	 relação	 entre	 os	 elementos	 de	 uma	 figura	 no	 espaço	 tridimensional,	 está	

explícita	nas	lições	de	Monge	e	independe	das	respectivas	projeções	ortogonais.		

Diante	das	incertezas	dos	professores	em	relação	ao	ensino	da	geometria	descritiva	

nos	dias	de	hoje,	procuramos	saber	o	que	dizem	os	arquitetos	e	engenheiros	a	esse	

respeito.	 Consultamos	 o	 livro	 Inside	 Smartgeometry:	 Expanding	 the	 Architectural	

Possibilities	 of	 Computational	 Design	 em	 que	 profissionais	 de	 diferentes	 áreas	 de	

atuação,	 envolvidos	 com	 a	 arquitetura	 digital	 e	 interessados	 em	 controlar	 os	

poderes	 do	 computador	 para	 o	 projeto	 de	 arquitetura,	 narram	 suas	 experiências	

inovadoras	 nas	 respectivas	 atividades	 especializadas.	 Peters	 (2013)	 relata	 que	 a	

proposta	 do	 grupo	 é	 a	 de	 criar	 novas	 ferramentas	 de	 projeto,	 e	 não	 se	 sujeitar	

àquelas	 disponíveis	 em	 programas	 de	 CAD,	 que	 “organizam	 os	 componentes	 da	

construção	 e	 traduzem	objetos	 de	 software	 em	 objetos	 construídos”.	 A	 fim	 de	 se	

libertarem	dessas	ferramentas	predefinidas	e	terem	uma	discussão	em	alto	nível	da	

forma	 construída,	 estabeleceram	uma	discussão	 em	 geometria	 e	matemática;	 isso	

possibilitou	que	os	arquitetos	projetassem	conceitualmente	e	criassem	seus	próprios	

objetos	em	vez	de	usar	objetos	específicos,	disponibilizados	pelo	CAD.	Explica	que	

“Smartgeometry	não	é	sobre	a	forma,	é	sobre	como	chegar	à	forma”.			

Um	 dos	 integrantes	 do	 grupo,	 o	 arquiteto	 Mark	 Burry	 (2013),	 descreve	 a	 sua	

participação	 na	 tarefa	 de	 completar	 a	 Basílica	 da	 Sagrada	 Família,	 de	 Gaudí,	 em	

Barcelona.	Burry	conta	que,	em	função	desse	projeto,	teve	um	envolvimento	com	a	

geometria	 descritiva	 de	 uma	 maneira	 totalmente	 diferente	 do	 contato	 anterior,	

estabelecido	no	ensino	médio	e	no	curso	de	arquitetura.	Diz	que,	após	ter	definido	

os	 problemas	 que	 deveriam	 ser	 resolvidos	 (interseções	 de	 superfícies	 regradas),	

experimentou	 as	 técnicas	 de	 desenho	 e	medição	 da	 estereotomia	 do	 século	 XVIII,	

produzindo	os	desenhos	das	projeções	em	diversas	vistas.	Sua	primeira	incursão	na	

geometria	 descritiva	 com	 o	 uso	 do	 computador	 foi	 conduzida	 por	 meio	 de	 uma	

“tradução	 literal	 das	 técnicas	 do	 desenho	 manual”.	 Porém,	 logo	 percebeu	 que	

adaptar	esse	procedimento	diretamente	para	o	mouse	e	teclado	não	condizia	com	

as	oportunidades	proporcionadas	pela	máquina.	A	 técnica	 foi	 então	otimizada	por	
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uma	série	de	applets,	desenvolvidos	pelo	engenheiro	Peter	Wood,	em	um	trabalho	

colaborativo	com	Burry.		

Chris	Williams	(2013),	engenheiro	estrutural	e	pioneiro	em	desenho	computacional,	

apresenta	uma	discussão	matemática	de	descrições	paramétricas	da	geometria	para	

projeto.	 Diz	 ser	 “possível	 fazer	 geometria	 tridimensional	 por	 projeção	 em	 uma	

prancha	 de	 desenho	 bidimensional,	mas	 é	 difícil”.	 Discursa	 também	 a	 respeito	 da	

necessidade	 de	 recorrer	 à	 geometria	 analítica	 para	 obter	 o	 grau	 de	 precisão	

necessário	ao	cálculo	de	comprimentos,	ângulos,	etc.	Observa,	no	entanto,	que	essas	

operações	 são	 feitas	 pelo	 programa	 computacional	 e	 o	 usuário	 do	 software	 não	

precisa	conhecer	a	matemática	que	está	por	trás	desses	resultados.	Williams	lança	a	

seguinte	 indagação:	 “o	 quanto	 de	 geometria	 é	 preciso	 saber	 para	 fazer,	 você	

mesmo,	 em	 lugar	 de	 contar	 com	 o	 software	 feito	 por	 outrem?”	 E	 responde	 que	

“tudo	 depende”.	 Diz	 que	 o	 universo	 da	 geometria	 é	 enorme	 e	 diversificado	 e	

complementa:	 “especificar	 um	 percentual	 de	 conhecimento	 mínimo	 é	 ridículo”.	

Portanto,	 se	 o	 profissional	 tiver	 competência	 para	 que	 sua	 construção	 se	 encaixe	

perfeitamente,	não	importa	o	quanto	ele	sabe	ou	deixa	de	saber.	“Se	você	encontrar	

uma	boa	curva	ou	superfície	em	algum	lugar,	com	propriedades	interessantes,	pode	

incorporá-la	ao	seu	projeto”.	

Neste	momento	recorremos	a	Stachel	(2007)	que,	ao	considerar	as	habilidades	que	

devem	 permanecer	 no	 cérebro	 do	 aluno,	 com	 estudo	 da	 geometria	 descritiva,	

apresenta	 a	 seguinte	 relação:	 (1)	 compreender	 os	 objetos	 espaciais	 a	 partir	 das	

principais	 vistas	 (superior,	 frontal	 e	 lateral);	 (2)	 caracterizar	 e	 fazer	 uso	 de	 vistas	

particulares	 (vistas	 auxiliares);	 (3)	 adquirir	 a	 concepção	 da	 idealização	 geométrica	

(abstração),	 da	 variedade	 das	 formas	 geométricas	 e	 do	 raciocínio	 geométrico.	 Diz	

ainda	 que:	 “os	 dois	 primeiros	 itens	 parecem	 elementares.	 No	 entanto,	 essa	

habilidade	intelectual	é	de	tal	modo	fundamental		que	muitas	pessoas	se	esquecem	

o	 quanto	 foi	 difícil	 adquiri-las”.	 Fazemos,	 nesse	 caso,	 a	 seguinte	 indagação	 com	

relação	 à	 sentença	 de	Williams:	 como	 identificar	 uma	 boa	 curva,	 ou	 superfície,	 e	

saber	das	suas	propriedades	interessantes?	
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A	 possibilidade	 de	 construir	 formas	 complexas,	 advinda	 das	 novas	 tecnologias,	

ampliou	 consideravelmente	 o	 repertório	 formal	 dos	 arquitetos,	 o	 que	 motivou	 a	

valorização	do	método	da	resolução	de	problemas,	pois	cada	novo	projeto	apresenta	

um	problema	visto	pela	primeira	vez.	Na	definição	de	Japiassú	e	Marcondes	(1991),	

método	é	o	conjunto	de	procedimentos	racionais,	baseados	em	regras,	que	visam	a	

atingir	 um	 objetivo	 determinado;	 teoria	 é	 o	 conhecimento	 especulativo,	 abstrato,	

puro,	 que	 se	 afasta	 do	 mundo	 da	 experiência	 concreta,	 sensível;	 e	 técnica	 é	 o	

conjunto	de	regras	práticas	ou	procedimentos	adotados	em	um	ofício,	de	modo	a	se	

obterem	os	resultados	esperados.	O	mesmo	método	pode,	portanto,	ser	aplicado	às	

técnicas	diversas,	enquanto	a	teoria	ilumina	o	conjunto	de	regras	práticas.	

Embora	as	propostas	que	apresentamos	abordem	o	assunto	de	maneiras	variadas,	

pudemos	observar	algumas	preocupações	em	comum,	naquelas	experiências:	 (a)	o	

ensino	 de	 um	 saber	 necessário	 à	 representação	 gráfica/construtiva	 de	 um	 objeto	

físico;	 (b)	 o	 modo	 de	 conduzir	 esse	 ensinamento,	 que	 envolve	 meios,	 técnicas	 e	

métodos.	 Notamos,	 também	 a	 concórdia	 de	 que	 o	 conhecimento	 que	 norteia	 as	

diversas	iniciativas	tem,	como	base,	a	geometria,	seja	ela	ensinada	antes,	durante	ou	

depois	da	prática,	de	maneira	explícita	ou	implícita.	Retornamos,	neste	momento,	às	

ideias	de	Serres	(1997,	p.	178-179),	exibidas	no	início	desta	introdução:		

[...]	As	sombras	projectadas	(sic)	mudam,	mas	têm,	entre	si,	uma	relação	
que	não	 se	altera	e	que	abre	o	desconhecido,	o	 segredo	da	Pirâmide,	 a	
altura	inacessível.	

[...]	

Mas,	 da	 sombra,	 esquecíamos,	 de	 Tales	 aos	 nossos	 dias,	 que	 ela	 era	
projectada	(sic),	transportada	por	qualquer	suporte,	que	ela	transportava	
uma	 informação.	Desta	primeira	análise	espectral,	 fazia-se	a	 leitura	 sem	
investigar	a	sua	condição.	A	grande	questão:	que	mensageiro	transporta	–	
e	 como?	 –	 que	 mensagem?	 Estava	 encoberta,	 durante	 séculos,	 pela	
ofuscante	cenografia	da	diferença	sombra-luz.		

Enfim,	nossa	posição	vai	ao	encontro	das	propostas	apresentadas,	ou	seja,	a	favor	do	

ensino	da	teoria.	Porém,	não	iremos	deliberar	a	respeito	de	um	conteúdo	específico	

ou	 de	 uma	 técnica	 especial,	 por	 considerarmos	 que	 dependem	 de	 fatores	

concernentes	 ao	 conjunto	 de	 circunstâncias	 particulares.	 No	 entanto,	 temos	 o	

propósito	 de	 contribuir	 com	 as	 iniciativas	 de	 transmitir	 esse	 conhecimento,	 aos	

arquitetos	 e	 profissionais	 das	 artes,	 apresentando	 o	 método	 de	Monge	 de	 modo	
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independente	 da	 técnica	 por	 ele	 empregada,	 a	 saber,	 a	 dupla	 projeção.	 O	 que	

queremos	 destacar,	 nas	 lições	 do	 mestre	 francês,	 são:	 o	 caráter	 descritivo	 e	 a	

abordagem	de	 resolução	 de	 problemas.	Monge	apresentou	a	geometria	descritiva	

por	meio	de	projeções	ortogonais	em	dois	planos	distintos,	e	essa	técnica	terminou	

por	 preponderar	 sobre	 o	 conhecimento	 geométrico	 que	 a	 fundamenta.	 Nosso	

objetivo,	portanto,	é	o	de	revelar	esse	saber	oculto	pela	representação	biprojetiva.	

Deste	 modo,	 pretendemos	 contribuir	 com	 as	 iniciativas	 de	 ensino	 da	 geometria.	

Consequentemente,	 almejamos	 conceder	 autonomia	 aos	 profissionais	 das	 artes	 e	

arquitetura	diante	das	imposições	técnicas.	

A	maneira	como	Monge	desenvolve	a	geometria	descritiva	em	suas	lições	nas	Écoles	

normales	compreende	mais	do	que	a	relação	de	teoremas	da	geometria	espacial	ou	

a	simples	representação	plana	de	figuras	tridimensionais.	Seu	estilo	de	pensar	e	de	

deduzir	 as	 relações	 geométricas,	 entre	 os	 elementos	 do	 espaço,	 serve	 à	

compreensão	dos	teoremas,	à	geração	das	figuras	e	suas	respectivas	representações	

e	à	capacidade	de	decidir	quanto	aos	caminhos	a	serem	tomados,	para	se	atingir	um	

objetivo.	É	um	pensamento	dinâmico	em	que	figuras	geométricas	são	evocadas,	para	

auxiliar	 a	 resolução	 de	 problemas,	 e	 se	 movimentam	 no	 espaço,	 levando	 à	

compreensão	 de	 proposições	 gerais	 e	 particulares.	 Observamos,	 ainda,	 em	 suas	

aulas,	 a	 prioridade	 dedicada	 ao	 conhecimento	 generalizado,	 portanto,	 oposto	 à	

prática	particularizada	em	procedimentos	específicos,	de	 soluções	 individualizadas,	

que,	no	ensino	subsequente,	passaram	a	simbolizar	a		geometria	descritiva.	

Em	 suma,	 as	 lições	 de	 Monge,	 nas	 Écoles	 normales,	 apresentam	 um	 caráter	

descritivo	 da	 geometria	 espacial	 que	 compreende	 um	 método	 de	 resolução	 de	

problemas,	 estabelecido	 a	 partir	 da	 consideração	 dos	 entes	 geométricos	

fundamentais	(ponto,	linha	e	superfície)	e	de	suas	relações	recíprocas.		

Argumentamos,	 porém,	 que	 a	 compreensão	 da	 disciplina,	 sob	 esse	 aspecto,	 não	

representa	o	senso	comum	contemporâneo	em	relação	ao	assunto.	Nossa	pesquisa	

de	dissertação	de	mestrado	nos	mostrou	que	o	livro	didático	que	serviu,	por	mais	de	

cinquenta	 anos,	 ao	 ensinamento	 da	 disciplina,	 não	 transmitia	 a	 sua	 natureza	

descritiva.	Enfim,	pretendemos	resgatar	o	caráter	descritivo	da	geometria,	expresso	
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nas	lições	mongianas,	que	confere	naturalidade	e	simplicidade	a	esta	ciência,	como	

bem	ilustrado	pelo	comentário	de	Lagrange,	feito	após	assistir	a	uma	das	 lições	do	

mestre/colega:	 “Antes	 de	 haver	 escutado	 Monge,	 eu	 não	 sabia	 que	 eu	 sabia	 a	

geometria	descritiva”	(LAGRANGE,	apud	ARAGO,	1854,	p.440).	

Tendo	 como	 propósito	 exemplificar	 que	 esse	 pensamento	 geométrico	 descritivo,	

que	não	considera	as	grandezas,	é	inerente	à	atividade	do	arquiteto	e	não	se	sujeita	

à	qualquer	técnica	específica	,	procuramos	destacá-lo	em	alguns	dos	livros	e	tratados	

consagrados	de	arquitetura,	escritos	em	diferentes	períodos	históricos.	Em	seguida,	

fizemos	 uma	 incursão	 pelos	 diversos	 procedimentos	 empregados,	 atualmente,	 na	

arquitetura	 digital,	 com	 este	mesmo	 objetivo.	 Esta	 investigação	 é	 apresentada	 no	

primeiro	 capítulo	 desta	 tese,	 subdividida	 em	 três	 tópicos:	 (1)	 a	 geometria	 e	 o	

pensamento	geométrico;	(2)	uma	viagem	no	tempo;	(3)	arquitetura	na	era	digital.		

O	segundo	capítulo	é	dedicado	ao	método	de	resolução	de	problemas.	A	leitura	das	

aulas	de	Monge	nos	mostrou	um	aspecto	da	geometria	descritiva	que	não	havíamos	

encontrado	antes	na	literatura	consultada	sobre	esse	assunto.		A	sucessão	dos	itens	

da	 matéria,	 ali	 estipulada,	 nos	 pareceu	 mais	 espontânea,	 conduzindo	 às	

consequências	e	deduções	de	modo	mais	natural.	Procuramos	então	compreender	o	

método	que	estava	por	trás	do	ato	de	orientar	o	tema	em	questão.	Encontramos,	na	

heurística	de	George	Polya	(1995),	descrita	no	livro	A	Arte	de	Resolver	Problemas6,	o	

procedimento	 pedagógico	 que	 nos	 esclarecia	 o	 encaminhamento	 das	 lições	

mongianas.		Procedemos,	portanto,	à	exposição	de	uma	das	questões	de	Monge	sob	

a	ótica	de	Polya,	intitulando	a	sequência	dos	itens	estabelecidos	pelo	primeiro,	com	

as	 etapas	 do	 processo,	 determinadas	 pelo	 último.	 Em	 seguida,	 reproduzimos	 a	

solução	do	mestre	 francês,	aplicada	na	dupla	projeção,	e	apresentamos	outras,	de	

nossa	autoria,	utilizando	os	recursos	de	programas	gráficos	computacionais.		

																																																								
6	Alertamos	quanto	ao	fato	de	o	livro	de	Polya	ter	sido	escrito	um	século	e	meio	depois	das	lições	de	
geometria	descritiva	de	Monge.		
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No	terceiro	e	no	quarto	capítulos,	revelamos	a	descrição	da	geometria,	apresentada	

por	Monge	(1799)7	em	suas	aulas,	que	foram	estenografadas	e	publicadas	após	sua	

revisão	e	consentimento.	A	exposição	de	tais	lições	se	justifica	pelo	fato	de	ter	sido	a	

partir	 do	 estudo	 dessas	 aulas	 que	 passamos	 a	 conhecer	 uma	 geometria	 descritiva	

sem	 a	 épura.	 Até	 então,	 estávamos	 convictos	 da	 relação	 indissociável:	 geometria	

descritiva	–	épura.	Diante	disto,	consideramos	que	a	leitura	dessas	lições,	por	parte	

do	professorado	da	área	gráfica,	poderia	apontar	em	direção	a	um	caminho	profícuo	

para	as	novas	propostas	de	ensino	que,	certamente,	continuarão	a	surgir.		

Por	outro	lado,	ponderamos	que	uma	publicação	em	francês	do	final	do	século	XVIII,	

repleta	 de	 exposições	 escritas	 dos	 procedimentos	 referentes	 ao	 espaço	

tridimensional	 e	 à	 épura,	 ilustrada	 com	 alguns	 poucos	 desenhos,	 não	 nos	 parecia	

atrativa	 aos	 profissionais	 em	 questão.	 Tampouco	 a	 tradução	 portuguesa	 de	 Sousa	

(1812),	do	início	do	século	XIX,	se	mostrava	apropriada	a	este	fim.	Por	este	motivo,	

nos	 propusemos	 a	 fazer	 uma	 tradução	 livre	 dessas	 lições.	 Consideramos	 a	

possibilidade	 de	 expor,	 apenas,	 as	 reflexões	 referentes	 ao	 espaço	 tridimensional,	

omitindo	os	 relatos	metódicos	 da	 respectiva	 representação	 na	 dupla	 projeção	 por	

julgarmos	 serem	estes	 dispensáveis	 diante	 das	 técnicas	 de	modelagem	digital.	 Em	

outras	 palavras,	 destacamos	 a	 maneira	 mongiana	 de	 conduzir	 o	 pensamento	 em	

direção	à	busca	de	soluções	e	à	reflexão,	prescindindo	dos	procedimentos	que	são	

exclusivos	de	épura.			

A	fim	de	alcançarmos	os	resultados	obtidos	por	Monge,	faz-se	necessária	a	criação	

mental	das	conjecturas	espaciais	descritas.	Esta	ação	nem	sempre	é	fácil	e	depende	

tanto	 da	 complexidade	 das	 reflexões	 quanto	 da	 experiência	 e	 do	 nível	 de	

conhecimento	do	leitor.	Utilizamos	o	rhinoceros	e	o	grasshopper	na	elaboração	das	

figuras	 geradas	 em	 suas	 considerações.	 O	 trabalho	meticuloso	 foi	 de	 grande	 valia	

para	 vivenciarmos	 a	 adaptação	 dos	 procedimentos	 às	 novas	 técnicas.	 Tais	 figuras	

foram	incorporadas	à	nossa	tradução	livre.	

																																																								
7	A	publicação	Géométrie	Descriptive:	leçons	données	aux	Ecoles	normales,	an	VII,	expõe	as	aulas	
ministradas	pelo	mestre,	em	1795,	aos	futuros	professores	das	instituições	de	ensino	que	estavam	
sendo	organizadas	na	França.	
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O	 terceiro	 capítulo	 compreende	 a	 exposição	 introdutória	 do	método	 descritivo;	 o	

quarto,	 seu	 desenvolvimento	 nas	 questões	 da	 tangência	 e	 das	 interseções	 de	

superfícies	curvas.	

Esta	 tese	 se	 insere	 no	 projeto	 A	 Educação	 do	 Olhar:	 apreensão	 dos	 atributos	

geométricos	da	 forma	dos	 lugares,	 coordenado	pela	professora	Maria	Angela	Dias,	

cuja	 proposta	 é	 a	 de	 passar	 da	 geometria	 clássica	 para	 a	 geometria	 prática,	 sem	

perder	 os	 conceitos	 teóricos	 necessários	 na	 concepção	 da	 forma,	 a	 despeito	 das	

tecnologias	digitais.	

	

	



	
	

Capítulo i  

A	GEOMETRIA	(DESCRITIVA)	NA	REPRESENTAÇÃO	E	NA	CONSTRUÇÃO	

DA	FORMA	ARQUITETÔNICA	

A	 forma	 e	 o	 espaço	 tridimensional	 são	 elementos	 essenciais	 em	 um	 projeto	 de	

arquitetura	e	consistem	no	resultado	final	de	uma	obra.	Nas	palavras	de	Francis	D.K.	

Ching	 (1999,	 vii),	 “forma	 e	 espaço	 constituem	 os	 meios	 cruciais	 da	 arquitetura,	

compreendendo	 um	 vocabulário	 de	 projeto	 que	 é	 tanto	 elementar	 quanto	

atemporal”.		

Ponderando	 sobres	esses	 componentes	 fundamentais	de	projeto	 (forma	e	espaço)	

demos	início	a	uma	pesquisa	a	respeito	da	maneira	como	a	geometria	se	insere	nos	

procedimentos	 arquitetônicos	 de	 representação	 e	 de	 construção	 do	 objeto	

tridimensional.	Procuramos	destacar	o	modo	geométrico	de	refletir,	mesmo	quando	

a	 geometria	 não	 aparece	 explicitamente,	 ou	 seja,	 concentramos	 o	 enfoque	 da	

investigação	no	pensamento	descritivo	e	não	em	conteúdos	específicos.		

1.1		 A	geometria	e	o	pensamento	geométrico	

Sobre	a	geometria,	Davis	e	Hersh	(1998)	oferecem	uma	definição		“ingênua”,	voltada	

a	 um	 entendimento	 inicial	 da	 matemática:	 é	 a	 ciência	 da	 grandeza	 e	 do	 espaço,	

conhecida,	 em	 suas	 condições	 mais	 simples,	 como	 aritmética	 e	 geometria,	

respectivamente.	Os	autores	apresentam	essa	definição	primária,	 com	a	promessa	

de,	ao	longo	do	livro,	modificar	e	ampliar	o	conceito,	em	função	do	desenvolvimento	
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dessa	matéria,	no	decorrer	dos	séculos.	Para	o	nosso	objetivo,	no	entanto,	ficaremos	

com	a	compreensão	singela	de	que	a	geometria	é	a	ciência	do	espaço,	acrescida	da	

advertência,	 indicada	 na	mesma	 obra,	 de	 que	 o	 enfoque	 no	 seu	 ensino	 não	 recai	

apenas	nos	aspectos	espaciais	e	visuais,	mas	também	na	metodologia	de	hipótese	e	

conclusão,	ou	seja,	abrange	um	pensamento	peculiar:	

[...]	 A	 geometria	 tem	 sido	 o	 grande	 campo	 da	 prática	 do	 pensamento	
lógico,	 e	 o	 estudo	 da	 geometria	 tem	 sido	 mantido	 (acertado	 ou	
erradamente)	 a	 fim	 de	 prover	 o	 estudante	 com	 o	 treinamento	 básico	
nesse	pensamento	(DAVIS	e	HERSH,	1998,	p.	7,	tradução	nossa).	

A	 observação,	 que	 vem	 entre	 parênteses,	 na	 citação	 acima	 nos	 pareceu	 dúbia:	 se	

refere	 à	manutenção	do	 ensino	 da	 geometria	 ou	 à	maneira	 como	é	 ensinada?	De	

qualquer	modo,	nos	 interessa	considerar,	principalmente,	a	segunda	hipótese.	 Isso	

porque	o	nosso	argumento,	nesta	tese,	é	que	o	treinamento	do	pensamento	lógico	

dedutivo	 era	 um	 dos	 propósitos	 do	 ensino	 da	 geometria	 descritiva,	 nas	 lições	 de	

Monge.	 Enfim,	 foi	 essa	 combinação	 entre	 ciência	 do	 espaço	 e	 pensamento	 lógico	

que	 procuramos	 destacar	 nos	 procedimentos	 relatados,	 por	 profissionais,	 e	 nos	

compêndios	voltados	ao	ensino	de	arquitetura.	

Para	melhor	 compreender	essa	 relação,	 recorremos	ao	 livro	de	William	 J.	Mitchell	

(2008),	 A	 Lógica	 da	 Arquitetura.	 O	 autor	 se	 propõe	 a	 “explicar	 a	 estrutura	 do	

pensamento	arquitetônico”	a	partir	de	uma	definição	precisa	dos	termos	“forma”	e	

“função”,	 com	base	 nas	 ideias	 da	 lógica	moderna	 e	 nas	 informações	 de	 pesquisas	

recentes	em	inteligência	artificial	e	ciências	cognitivas:		

Ao	 abordar	 a	 questão	 da	 representação	 por	 meio	 de	 desenhos	 e	
maquetes,	 desenvolvo	 a	 noção	 de	 mundos	 projetuais	 que	 provêm	
elementos	 gráficos	 que	 podem	 ser	 manipulados	 de	 acordo	 com	
determinadas	 regras	 gramaticais.	 Apresento	 o	 processo	 projetual	 como	
um	processo	de	operações	 lógicas	 inserido	nesses	mundos,	 tendo	como	
objetivo	 satisfazer	 a	 predicados	 de	 forma	 e	 função	 declarados	 em	 uma	
linguagem	crítica.	(MITCHELL,	2008,	p.	13-14).	

O	autor	considera	que	a	estrutura	física	 interna	de	um	edifício,	descrita	a	partir	de	

conceitos	apropriados,	corresponde	à	sua	“forma”.	Diz	que	o	estabelecimento	dessa	

conceituação	 requer	 uma	 “estratégia	 de	 segmentação	 de	 composições	

arquitetônicas	 em	 partes,	 bem	 como	 um	 sistema	 de	 nomenclatura	 para	 essas	

partes”.	 Acrescenta,	 à	 essa	 partição,	 um	 vocabulário	 de	 relações	 e	 funções	 que	
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especifiquem	as	propriedades	das	partes	e	as	relações	entre	elas.	Mitchell	 faz	uma	

distinção	entre	a	descrição	da	forma	de	um	edifício	e	a	de	um	projeto	arquitetônico:	

a	primeira	se	refere	às	construções	existentes,	enquanto	a	segunda,	às	que	existem	

apenas	na	 imaginação.	Esta	última	é	referida	a	partir	de	“um	tipo	de	modelo	 -	um	

desenho,	 uma	 maquete	 física,	 uma	 estrutura	 de	 dados	 na	 memória	 de	 um	

computador,	ou,	ainda,	um	modelo	mental	–	e	não	a	um	edifício	 real”	 (MITCHELL,	

2008,	p.52).	O	autor	percebe	o	modelo	como	sendo	um	arranjo	de	símbolos	gráficos	

(pontos,	linhas,	polígonos);	portanto,	um	corpo	volumétrico	pode	ser	considerado	de	

diferentes	modos.	A	figura	01	ilustra	a	consideração	de	um	cubo	constituído	por	12	

arestas	 em	 um	 mundo	 de	 linhas	 e	 por	 6	 faces	 quadradas	 em	 um	 mundo	 de	

superfícies8.	

	
Figura	01:	Modelo	de	um	cubo	
Fonte:	MITCHELL,	2008,	p.60	

Os	símbolos	gráficos	básicos	são	as	unidades	primitivas	que	devem	ser	especificadas	

para	a	criação	do	mundo	projetual.	Estes,	acrescidos	dos	axiomas	que	estabelecem	

as	 relações	 entre	 eles,	 geram	 “o	 espaço	 de	 possibilidades	 formais	 a	 serem	

explorados	por	um	arquiteto”.	Sobre	a	linguagem	de	formas	arquitetônicas,	Mitchell	

(2008,	p.	190)	considera	que:	

[...]	 um	 mundo	 projetual	 disponibiliza	 símbolos	 gráficos	 (formas)	 que	
representam	 elementos	 arquitetônicos.	 As	 regras	 de	 uma	 gramática	
especificam	a	maneira	como	esses	símbolos	podem	ser	manipulados.	Um	
processo	 projetual	 é	 um	 procedimento	 lógico	 efetuado	 com	 predicados	
especificados,	 de	 acordo	 com	 essas	 regras;	 em	 outras	 palavras,	 é	 uma	

																																																								
8	Na	sequência	do	discurso,	Mitchell	estabelece	também	a	consideração	do	cubo	como	um	sólido,	
podendo	ser	um	volume	cheio	ou	vazio.		
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sequência	de	operações	sobre	símbolos	gráficos	realizada	com	o	objetivo	
de	satisfazer	aos	predicados	especificados	para	esse	mundo	projetual.	

A	concepção	para	construção	de	um	projeto	arquitetônico	envolve,	portanto,	a	sua	

divisão	em	pequenas	partes	(símbolos).	Esses	pedaços,	então,	se	organizam	segundo	

uma	determinada	regra,	a	fim	de	gerar	a	forma	desejada.	A	escolha	do	vocabulário	

(pequenas	 partes)	 e	 das	 normas	 de	 ordenação	 consiste	 no	 grande	 desafio	 do	

profissional.	Tal	decisão	requer	o	pensamento	próprio	da	geometria	nos	momentos	

de	ideação,	representação	e	edificação	do	objeto.	

No	 que	 diz	 respeito	 à	 representação	 de	 uma	 obra,	 por	meio	 de	 desenhos,	 Robin	

Evans	 (1997)	 apresenta	 interessante	 argumentação	 sobre	 a	 desvantagem	 dos	

arquitetos	 em	 relação	 aos	 pintores	 e	 escultores.	 Diz	 que	 os	 primeiros	 nunca	

trabalham	diretamente	com	o	objeto	de	seus	pensamentos	e	sim	por	meio	de	algum	

intermediário,	quase	sempre,	o	desenho.	Discute	a	lacuna	que	há	entre	o	desenho	e	

a	obra	construída,	alegando	que	as	qualidades	do	espaço,	vivenciado	nesta	última,	

não	são	alcançadas	por	meio	de	desenhos,	e	complementa:		

As	 duas	 opções,	 uma	 enfatizando	 as	 propriedades	 corpóreas	 das	 coisas	
feitas;	e	a	outra,	concentrando-se	na	desmaterialização	das	propriedades	
nos	 desenhos,	 são	 diametralmente	 opostas:	 de	 um	 lado,	 envolvimento,	
substancialidade,	 tangibilidade,	 presença,	 imediatismo,	 ação	 direta;	 do	
outro,	desligamento,	obliquidade,	abstração,	mediação	e	ação	à	distância.	
Elas	são	opostas,	mas	não	incompatíveis.	(EVANS,	1997,	p.	160,	tradução	
nossa)	

Concordamos,	 ainda,	 com	 a	 consideração	 de	 Evans	 de	 que	 a	 fonte	 da	 concepção	

formal	 do	 arquiteto	 reside	 tanto	 em	 sua	 liberdade	 para	 criar	 quanto	 na	

determinação	técnica	do	desenho,	uma	ampliando	a	outra.		

Neste	 momento,	 ficamos	 diante	 de	 duas	 questões	 essenciais	 em	 um	 projeto:	 a	

forma	 construída	 e	 a	 documentação	 da	 forma,	 para	 sua	 construção.	 A	 fim	 de	

alcançar	 a	 primeira	 é	 necessário	 passar	 pela	 segunda,	 e	 essa	 transposição	 requer	

artimanhas	que	sugerem	habilidades	específicas	na	ciência	do	espaço.	Considerando	

que	 a	 geometria	 é	 a	 ciência	 do	 espaço	 (DAVIS	 e	 HERSH,	 1998)	 somos	 levados	 a	

concluir	que	um	projeto	de	arquitetura	demanda	geometria	na	representação	e	na	

construção.	No	entanto,	esse	conhecimento,	muitas	vezes,	se	acha	implícito	em	uma	

técnica	(SERRES,	1997).	
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1.2		 Uma	viagem	no	tempo	

Encontramos,	no	tratado	de	Vitrúvio9	(I	séc.	a.C)	referência	às	habilidades	da	ciência	

do	espaço,	por	exemplo,	quando	o	autor	relaciona	a	ordem	e	a	arrumação	entre	os	

princípios	 fundamentais	 da	 arquitetura:	 a	 primeira,	 corresponde	 à	 definição	 de	

módulos	que	irão	servir	para	a	construção	da	obra;	e	a	segunda,	trata	da	colocação	

das	coisas	em	seus	lugares.		

A	 respeito	 do	 sistema	 modular	 de	 Vitrúvio,	 Mario	 Carpo	 (2011)	 observa	 que	 as	

dimensões	 da	 maioria	 das	 outras	 partes	 do	 edifício,	 que	 eram	 definidas	 como	

múltiplos	e	 frações	da	unidade	modular,	ora	eram	 indicadas	por	números,	ora	por	

sequência	 de	 construções	 geométricas,	 que	 podiam	 ser	 executadas	 no	 local	 e	 em	

escala	natural,	com	régua	e	compasso,	dispensando	a	determinação	de	medidas.			

De	fato,	o	relato	dos	procedimentos	de	construção	dos	 intercolúnios	e	das	colunas	

de	 um	 templo	 ilustra	 a	 definição	 do	 módulo	 e	 das	 demais	 partes,	 indicadas	 por	

frações	numéricas:	

Para	 construir	 um	 templo	 tetrastilo10,	 temos	 que	 dividir	 a	 largura	 da	
frente,	que	já	deve	estar	determinada,	em	onze	partes	e	meia,	sem	incluir	
as	 subestruturas	 nem	 as	 projeções	 das	 bases;	 para	 seis	 colunas,	
dividiremos	 em	 dezoito	 partes.	 Para	 construir	 um	 octastilo,	 a	 frente	
deverá	ser	dividida	em	vinte	e	quatro	partes	e	meia.	Então,	seja	o	templo	
tetrastilo,	 hexastilo	 ou	 octastilo,	 devemos	 tomar	 uma	 destas	 divisões	
como	módulo.	A	espessura	da	coluna	será	 igual	a	um	módulo.	Cada	um	
dos	 intercolúnios,	 exceto	 aqueles	 do	meio,	medirão	dois	módulos	 e	 um	
quarto.	Os	intercolúnios	do	meio,	na	fachada	e	nos	fundos,	medirão	três	
módulos	 cada.	 As	 colunas	 terão	 nove	 módulos	 e	 meio	 de	 altura.	
(VITRÚVIO,	I	séc.	a.C.,	p.	81-82,	tradução	nossa).	

Na	descrição	do	teatro	romano,	por	outro	lado,	Vitrúvio	narra	um	procedimento	de	

operações	mecânicas,	para	serem	seguidas	no	canteiro	de	obras,	sem	a	necessidade	

da	determinação	algébrica	de	medidas:	

O	 teatro	 deve	 ser	 construído	 como	 a	 seguir:	 Tendo	 fixado	 o	 centro	
principal,	 descreva	 uma	 circunferência	 com	 o	 perímetro	 que	 deve	 ter	 a	
parte	inferior	do	teatro	e	inscreva	quatro	triângulos	equiláteros	em	iguais	
distâncias,	tocando	a	linha	do	círculo,	como	os	astrólogos	fazem	na	figura	
dos	 doze	 signos	 do	 zodíaco,	 quando	 estão	 realizando	 os	 cálculos	 da	
harmonia	musical	das	estrelas.	Tomando	um	desses	triângulos,	cujo	lado	

																																																								
9	A	mais	antiga	cópia	desse	tratado	data	do	século	IX,	feita	a	partir	do	manuscrito	original	em	latim.	A	
primeira	reedição	ilustrada	foi	de	Fra	Giocondo	em	1511	(MATEUS,	2002).		
10	Tetrastilo:	que	apresenta	quatro	colunas	na	fachada.	
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está	mais	próximo	da	cena,	considere	a	frente	da	cena	pela	linha	que	este	
lado	determina	o	segmento	de	círculo	e	desenhe,	pelo	centro,	a	paralela	
nesta	posição,	para	 separar	o	 tablado	do	palco	do	espaço	da	orquestra.	
[...]	Os	setores	dos	espectadores	devem	ser	divididos	de	maneira	que	os	
vértices	dos	triângulos,	 inscritos	na	circunferência	de	círculo,	 indiquem	a	
direção	das	 séries	de	degraus,	entre	os	 setores,	até	o	primeiro	corredor	
cruzado.	Acima	deste,	os	setores	superiores	devem	ser	distribuídos	(entre	
os	setores	inferiores),	alternando	os	vãos	de	passagens.	[...](	VITRÚVIO,	I	
séc.	a.C.,	p.	146,	tradução	nossa).	

O	arquiteto	romano	indica	a	planta-baixa,	a	elevação	e	a	perspectiva11	como	formas	

de	 expressão.	 Sem	 informar	 maiores	 detalhes	 sobre	 esses	 desenhos,	 alerta,	 no	

entanto,	que	os	três	modos	de	se	manifestar	provêm	da	reflexão	e	da	invenção,	em	

que	a	primeira	compreende	um	pensamento	minucioso,	voltado	para	a	aquisição	de	

um	resultado	satisfatório;	enquanto	que	a	segunda,	serve	à	resolução	de	problemas	

intrincados	 e	 à	 descoberta	 de	 novos	 princípios	 por	 intermédio	 de	 mestria	 e	

versatilidade.	Entendemos	que	as	duas	qualidades	(reflexão	e	invenção)	destacadas	

pelo	autor,	no	intuito	de	representar	o	projeto,	compreendem	um	potencial	criativo	

e	engenhoso,	necessário	à	obtenção	do	produto	 final,	por	meio	de	procedimentos	

específicos,	 desenvolvidos	 em	parceria	 com	as	 técnicas	 e	 os	materiais	 disponíveis.	

Em	 outras	 palavras,	 o	 autor	 não	 determina	 regras	 gerais	 para	 essa	 ação,	 mas	

enfatiza	que	ela	requer	compreensão	e	estratégia	baseadas	em	conhecimento.	

Com	respeito	à	documentação	de	um	projeto,	Mario	Carpo	(2011)	considera	que	o	

tratado	de	Leon	Battistta	Alberti	(1553)12	foi	um	marco	na	distinção	entre	projetista	

e	construtor	e	diz	que,	em	função	dessa	separação,	surge	a	necessidade	de	o	projeto	

ter	que	ser	muito	bem	pensado	nos	seus	mínimos	detalhes.	Tal	afastamento	entre	o	

arquiteto	 e	 a	 respectiva	 obra	 requer	 desenhos	 que	 não	 deixem	margem	 à	 dupla	

interpretação,	 propriedade	 que	 não	 condiz	 com	 o	 traçado	 da	 perspectiva,	

																																																								
11	Vitrúvio	atribui	a	representação	perspectiva	aos	escritos	de	Agatarco	que	pintou	um	cenário	para	a	
tragédia	de	Ésquilo,	e	também	aos	de	Demócrito	e	Anaxágoras	que	descrevem	os	raios	divergentes	
(raios	visuais)	partindo	de	um	centro	de	posição	definida	(ponto	de	vista)	que	quando	desenhados	em	
uma	superfície	plana	vertical,	proporcionam	uma	aparência	fiel	dos	edifícios,	em	que	algumas	partes	
parecem	deslocadas	para	trás,	enquanto	outras	permanecem	na	frente.	
12	O	tratado	foi	escrito	no	período	de	1443	a	1452.	Os	trabalhos	teóricos	deste	autor,	em	pintura,	
escultura	e	arquitetura	são	considerados	por	Kruft	(1994)	como	centrais,	dentre	aqueles	da	primeira	
metade	do	século	XV.	Kruft	diz,	no	entanto,	que	este	tratado	não	alcançou	o	impacto	e	a	expansão	
desfrutados	pelos	escritos	de	outros	autores	contemporâneos,	Serlio	e	Vignola,	por	não	tratar	de	
construções	específicas	e	prescindir	de	ilustrações,	(a	tradução	italiana	de	Bartoli,	de	1550,		foi	a	
primeira	a	ser	ilustrada)	não	sendo,	portanto,	um	livro	objetivo	para	a	prática	da	arquitetura.	
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sistematizado	àquela	época.	De	fato,	em	diversas	passagens,	Alberti	deixa	clara	a	sua	

preocupação	com	a	representação	e	com	a	total	definição	do	projeto.	Elogia	o	hábito	

de	 construir	 daqueles	 que	 não	 se	 detêm	 em	 fazer	 figuras	 planas,	 mas	 preparam	

modelos	 em	 madeira,	 ou	 outro	 material,	 para	 melhor	 conhecerem	 o	

comportamento	 de	 cada	 uma	 das	 partes	 da	 obra,	 o	 conjunto	 das	 proporções	 e	

medidas,	e	todas	as	particularidades	necessárias	à	obtenção	de	um	bom	resultado.	

Assim,	 por	 intermédio	 das	 maquetes,	 o	 construtor	 pode	 perceber	 e	 estabelecer	

considerações	quanto	aos	detalhes	da	edificação;	pode,	também,	fazer	as	correções	

e	 modificações	 daquilo	 que	 não	 estiver	 satisfatório.	 Diz,	 ainda,	 que	 o	 arquiteto,	

diferentemente	do	pintor,	deve	pensar	além	da	aparência,	decidindo	sobre	a	forma	

que	cada	coisa	deve	 ter	e	a	maneira	de	obtê-la.	A	partir	dos	modelos,	o	arquiteto	

poderá	conhecer	as	larguras	e	alturas	por	linhas	reais	e	não	por	ângulos,	tirados	da	

aparência	 perspectiva.	 Enfim,	 toda	 edificação	 deverá	 ter	 modelos	 bem	 feitos	 e	

estudados,	 para	 que	 não	 se	 execute	 um	 projeto	 sem	 antes	 saber	 como	 será	

realizado.		

A	 incerteza,	 quanto	 à	 tradução	 de	 um	 projeto	 em	 desenhos	 planos,	 no	 entanto,	

passou	por	 um	período	de	 segurança,	 certamente	 induzida	pela	 aquisição	de	uma	

maneira	biunívoca	de	representar	o	espaço:	a	geometria	descritiva.	Pérez-Gomez	e	

Pelletier	(2000,	p.	84)	constatam	que:	

De	 fato,	 não	 foi	 antes	 do	 século	 dezenove	 que	 a	 sistematização	 dos	
métodos	de	desenho	permitiu	que	o	processo	de	tradução	entre	desenho	
e	construção	fosse	equacionado.	A	chave	do	desenvolvimento	foi	o	início	
da	 geometria	 descritiva	 como	 uma	 disciplina	 paradigmática,	 tanto	 para	
arquitetos	como	para	engenheiros.	A	Escola	Politécnica,	fundada	em	Paris	
após	 a	 Revolução	 Francesa,	 treinava	 a	 nova	 classe	 profissional	 de	
cientistas	e	engenheiros.	Seu	assunto	fundamental	e	central,	a	geometria	
descritiva,	 permitiu,	 pela	 primeira	 vez,	 a	 redução	 sistemática	 do	 objeto	
tridimensional	para	o	bidimensional	e	possibilitou	o	controle	e	a	precisão	
demandada	pela	Revolução	Industrial.	[...]	(tradução	nossa).	

Antes	 disso,	 havia	 desenhos	 em	 projeções	 ortogonais,	 em	 geral	 isoladas	 (plantas,	

cortes	e	 fachadas)	e	perspectiva.	O	desenho	em	perspectiva	não	oferecia	 todas	as	

informações	 necessárias	 à	 perfeita	 compreensão	 da	 obra,	 o	 que	 só	 foi	 alcançado	

com	 a	 dupla	 projeção	 mongiana	 e	 o	 modo	 de	 representar	 as	 superfícies	 curvas,	
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definido	 pela	 geometria	 descritiva,	 que	 começou	 a	 ser	 ensinada	 em	 1795,	 nas	

instituições	de	ensino	francesas.		

A	 extrema	 confiança	 nos	 desenhos,	 como	 tradutores	 perfeitos	 da	 obra	 concebida,	

teve	 enorme	 repercussão	 na	 arquitetura.	 Evans	 (1997)	 comenta	 que	 a	 busca	 pela	

ilusão	da	profundidade	envolvida,	que	se	tornou	um	dos	mais	sagrados	símbolos	da	

arquitetura,	

[...]	 retardou	 a	 visão	 da	 arquitetura	 mantendo-a	 restrita	 aos	
confinamentos	 de	 convenções	 particulares.	 (...)	 De	 fato,	 elas	 foram	
responsáveis	 pelo	 estabelecimento	 do	 desenho	 como	 um	 meio	 viável,	
permitindo	 ao	 arquiteto	 derramar	 nele	 a	 sua	 imaginação,	 seguro	 do	
conhecimento	 de	 que	 a	maior	 parte	 do	 efeito	 de	 sua	 obra	 seria	 obtido	
(EVANS,	1997,	p.	171-172,	tradução	nossa).	

Um	 bom	 exemplo	 da	 consideração	 do	 desenho,	 como	 a	 língua	 natural	 da	

arquitetura,	pode	ser	observado	no	tratado	de	Jean-Nicolas-Louis	Durand	(1817)13.	O	

autor	diz	que	ele	serve	para	mostrar	as	 ideias,	 seja	estudando	arquitetura,	 seja	na	

composição	 de	 um	projeto.	 Tem	 ainda	 o	 propósito	 de	 fixar	 as	 ideias,	 para	 que	 se	

possam	rever	e	corrigir	as	possíveis	falhas	no	projeto.	Outra	função	é	a	de	permitir	a	

comunicação	 com	os	empreiteiros	da	obra.	Durand	defende	o	pensamento	de	um	

desenho	 simples	e	despido	de	qualquer	 tipo	de	dificuldade,	para	 contribuir	 com	a	

rapidez,	 a	 facilidade	 do	 estudo	 e	 o	 desenvolvimento	 das	 ideias,	 e	 não	 causar	

problemas	na	representação,	nem	ser	um	obstáculo	à	imaginação,	ou	provocar	falso	

julgamento.	Diante	disso,	 critica	 a	 aguada	no	desenho	 geometral14,	 por	 julgar	 que	

causa	uma	impressão	enganosa	na	tentativa	de	fazer	com	que	a	representação	fique	

parecida	 com	 aquilo	 que	 vemos	 ao	 natural.	 Acredita	 que	 três	 desenhos	 sejam	

suficientes	 para	 se	 dar	 uma	 noção	 completa	 do	 edifício:	 a	 planta,	 o	 corte	 e	 a	

elevação.	 O	 primeiro	 mostra	 a	 disposição	 horizontal	 do	 edifício;	 o	 segundo,	 a	

disposição	 vertical	 ou	 a	 construção;	 o	 terceiro,	 a	 reunião	 dos	 outros	 dois	 e	

representa	o	exterior.	Assim,	os	alunos	devem	se	acostumar	a	desenhar	a	planta,	em	
																																																								
13	Durand	descreve	suas	aulas	na	Escola	Politécnica	de	Paris,	em	1802.	Este	tratado	de	arquitetura	foi	
considerada	o	mais	importante	da	primeira	metade	do	século	XIX,	em	função	das	inúmeras	edições	e	
traduções	(Kruft,	1994)	
14	A	representação	geometral	é	definida	por	Choquet	(1823,	p.3)	como	“a	representação	de	um	corpo	
por	meio	de	suas	projeções.”		Essa	nomenclatura	abarca	a	projeção	feita	sobre	o	plano	horizontal,	
denominada	plano	geometral	e	as	duas	executadas	no	plano	vertical:	elevação	geometral	e	corte	
geometral.		Posteriormente,	o	termo	geometral	passou	a	ser	considerado,	apenas,	para	o	plano	
horizontal	de	projeção.	
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primeiro	 lugar,	 seguida	do	corte,	e	 considerar	a	elevação,	 como	a	projeção	de	um	

edifício	 já	 composto,	 ou	 seja,	 o	 resultado	 dos	 outros	 dois	 desenhos.	 Sobre	 este	

aspecto,	 Kruft	 (1994,	 p.	 274)	 faz	 uma	 observação	 interessante:	 “Para	 Durand,	 a	

arquitetura	consiste,	apenas,	em	horizontais	e	verticais	e	nas	combinações	entre	as	

duas,	ou	seja,	seu	ponto	de	partida	não	é	o	do	espaço	arquitetônico,	mas	o	da	planta	

e	elevação,	cuja	combinação	produz	uma	edificação	em	termos	de	volume”.	

É	 curioso	 observar	 que	 os	 edifícios	 ilustrados	 na	 prancha	 da	 figura	 02,	 em	 que	

Durand	mostra	as	diversas	combinações	de	fachadas	que	se	podem	obter	com	tipos	

simples	 de	 coberturas,	 são	 de	 compreensão	 imediata	 pela	 simplicidade	 da	 forma	

espacial.	 De	 fato,	 imaginar	 o	 volume,	 a	 partir	 do	 deslocamento	 da	 fachada	 em	

direção	 perpendicular	 ao	 seu	 plano,	 não	 requer	 nenhum	 conhecimento	 específico	

em	 representação	 nem	 exige	 grandes	 abstrações	 espaciais,	 dispensando,	 até	

mesmo,	 a	 representação	 em	 perspectiva.	 Pérez-Gomez	 e	 Pelletier	 (2000,	 p.	 300)	

constatam	que	

[...]	só	há	uma	única	prancha	na	obra	de	Durand,	acrescentada	à	segunda	
edição	 do	 Précis,	 em	 que	 a	 perspectiva	 de	 dois	 pontos	 foi	 usada	 para	
ilustrar	 a	 volumetria	 “resultados	 das	 combinações	 diversas	 horizontal	 e	
vertical”	(tradução	nossa).	

	
Figura	02:	Prancha	representando	as	diferentes	composições	de	fachadas	

Fonte:	DURAND,	1817,	p.147	
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Kruft	considera	que	o	grau	de	padronização,	alcançado	por	Durand,	abriu	caminho	

para	a	construção	pré-fabricada	e	observa	que,	para	Le	Corbusier15,	a	produção	em	

massa	e	a	padronização	são	símbolos	da	ordem	almejada.		

No	 entanto,	 observamos	 que,	 para	 esse	 último,	 a	 consideração	 do	 volume,	 dos	

espaços	 interiores,	dos	cheios	e	vazios,	é	claramente	manifestada	em	seu	 livro	Por	

uma	Arquitetura,	publicado	em	1923.	Neste,	o	autor	chama	a	atenção	dos	arquitetos	

para	o	volume,	“que	é	o	elemento	pelo	qual	nossos	 sentidos	percebem	e	medem,	

sendo	plenamente	afetados”;	para	a	superfície,	“que	é	o	envelope	do	volume	e	que	

pode	 anular	 ou	 ampliar	 a	 sua	 sensação”	 e	 para	 a	 planta,	 “que	 é	 a	 geradora	 do	

volume	 e	 da	 superfície	 e	 que	 é	 aquilo	 pelo	 qual	 tudo	 é	 determinado	

irrevogavelmente”(LE	 CORBUSIER,	 2011,	 p.9).	 Diz,	 ainda,	 que	 “a	 escolha	 de	 um	

traçado	regulador	é	um	dos	momentos	decisivos	da	inspiração,	é	uma	das	operações	

capitais	da	arquitetura”(Ibid.,	p.47).	

Essa	questão	diz	 respeito	ao	eixo	central	deste	capítulo:	a	 racionalização	da	 forma	

para	construí-la.	Argumentamos	que	tal	operação	está	subordinada	à	compreensão	

das	relações	geométricas	entre	os	elementos	da	forma,	e	ao	pensamento	que	leva	à	

descoberta	e	a	 invenção	das	diferentes	maneiras	de	percebê-la:	a	compreensão	do	

problema	e	a	elaboração	de	estratégias	de	resolução,	tendo,	como	base,	as	relações	

entre	os	elementos	da	forma	–	uma	geometria	descritiva.	

Os	 recursos	 e	 as	 tecnologias	 disponíveis	 tendem	 a	 determinar	 procedimentos	

padronizados,	 que	 são	 amplamente	 utilizados	 em	 cada	 época	 específica.	 Aliado	 a	

isso,	 há	 o	 ensino	 pragmático	 do	 desenho	 em	 projeção	 -	 perspectivas,	 vistas	

ortográficas	–	que	leva	à	abstração	da	situação	espacial,	por	meio	de	regras	para	a	

colocação	de	pontos	em	uma	superfície	plana,	desvinculadas	dos	fundamentos	dos	

sistemas	projetivos.	Com	este	tipo	de	regra,	permanece	“a	geometria	bidimensional	

da	superfície	do	papel,	sem	recorrer	à	ideia	de	projeção”	(WILLATS	apud	MAYNARD,	

2005,	p.	44,	tradução	nossa).		

																																																								
15	Charles-Edouard	Jeanneret	(Le	Corbusier,	1887-1965)	
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A	 inventividade	 do	 arquiteto,	 no	 entanto,	 o	 leva	 a	 construir	 fora	 dos	 padrões	

normais	de	seu	tempo.	Por	exemplo,	em	projetos	da	década	de	50,	Le	Corbusier	faz	

uso	 dos	 cabos	 de	 aço,	 para	 desenvolver	 superfícies	 curvas	 complexas,	 como	 a	 da	

cobertura	 da	 Maison	 de	 la	 Culture,	 de	 seção	 parabólica,	 em	 que	 o	 esqueleto	

estrutural	 liberta	 as	 paredes	 dessa	 função	 (Figura	 03);	 e	 a	 do	 volume	 do	 Pavillon	

Phillips,	 elaborado	 em	 parceria	 com	 Iannis	 Xenakis,	 gerado	 por	 interseções	 de	

paraboloides	 hiperbólicos	 em	 que	 as	 linhas	 geratrizes	 retilíneas	 do	 desenho	 são	

substituídas	por	cabos	de	aço	na	obra	(Figura	04).			

					 	
Figura	03:	Maison	de	la	Culture,	Firminy,	França,	1956	

Fonte:	http://www.fondationlecorbusier.fr/		
Acesso	em:	5	de	junho	de	2012	

												 	
Figura	04:	Pavillon	Philips,	1958,	em	Bruxelas	
Fonte:	http://www.fondationlecorbusier.fr/	

Acesso	em:	5	de	junho	de	2012	

Carpo	(2011)	considera	que	as	tecnologias	digitais	extinguiram	o	poder	moderno	do	

idêntico,	com	o	fim	das	limitações	na	representação,	da	padronização	industrial	e	do	

processo	autoral	albertiano	de	construir	pelo	design.		
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1.3		 	 A	Arquitetura	na	Era	Digital	

Apesar	de	a	geometria	descritiva	 ter	 resolvido	a	questão	da	 transformação	precisa	

de	um	objeto	tridimensional	em	uma	figura	plana,	o	meio	em	que	os	desenhos	eram	

executados	 –	 na	 superfície	 plana	 de	 uma	 folha	 de	 papel	 –	 não	 colaborava	 com	 a	

representação	 das	 formas	 complexas	 que	 o	 desenho	 assistido	 por	 computador	

passou	a	viabilizar.	Com	o	advento	da	computação	gráfica,	teve	início	uma	nova	fase	

que	 ainda	 se	 encontra	 em	 processo	 de	 descobertas	 e	 experimentações.	 Um	

diferencial,	 que	 se	 sobressai	 a	 partir	 do	 uso	 das	 novas	 técnicas,	 é,	 portanto,	 o	

emprego	de	formas	 inusitadas	e	espetaculares.	Desde	então,	diversas	vertentes	de	

pesquisa	de	projeto	com	o	auxílio	do	computador	vêm	sendo	desenvolvidas.		

Podemos	 mencionar,	 por	 exemplo,	 a	 oposição,	 citada	 por	 Evans,	 entre	 as	

propriedades	corpóreas	do	objeto	físico	e	a	abstração	dos	desenhos,	que,	segundo	

ele,	não	garante	a	 tradução	do	desenho	em	uma	construção:	“[...]	a	 transmutação	

que	ocorre	entre	o	desenho	e	a	construção	continua,	em	larga	escala,	um	enigma”	

(EVANS,	 1997,	 p.160).	O	 autor	 se	 refere	 às	 demais	 qualidades	 envolvidas	 em	uma	

obra	arquitetônica,	tais	como	as	experiências	sensoriais	transmitidas	pela	luz,	ondas	

sonoras,	calor,	etc.	Tal	questão,	também,	tem	concentrado	a	atenção	dos	arquitetos,	

e	 inúmeros	programas	de	simulação	vêm	sendo	desenvolvidos	com	a	finalidade	de	

colaborar	 com	 a	 percepção	 dessas	 qualidades.	 Em	 nosso	 estudo,	 entretanto,	 não	

iremos	 abordar	 o	 tema	 de	 modo	 amplo,	 mas	 nos	 concentraremos	 em	 destacar	

algumas	 das	 iniciativas	 de	 resolução	 dos	 problemas	 construtivos	 de	 formas	

complexas,	cujas	representações	são	possíveis	diante	das	técnicas	computacionais.			

Os	sistemas	CAD	e	CAM	(o	primeiro,	como	auxílio	para	o	desenho;	o	segundo,	para	a	

manufatura,	 assim	 como	 a	 possibilidade	 de	 passar	 a	 informação	 de	 um	 ao	 outro,	

sem	 intermediações)	 abriram	 um	 leque	 de	 possibilidades	 de	 documentação	 e	 de	

concepção	do	projeto.	Desenvolver	 novas	maneiras	 de	 representar	 e	 de	 construir,	

tem	 sido	 o	 grande	 desafio	 dos	 escritórios	 de	 arquitetura	 contemporânea.	 E	 a	

colaboração	entre	arquitetos	e	especialistas	 (nas	diversas	áreas	que	 se	 relacionam	

em	um	projeto)	é	fator	essencial	para	a	aquisição	de	propostas	inovadoras.		
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Em	 um	 primeiro	 momento,	 os	 protagonistas	 da	 arquitetura	 digital	 concentraram	

seus	 esforços	 na	 racionalização	 da	 forma	 concebida	 livremente,	 a	 fim	 de	 tornar	

possível	a	sua	construção.	O	processo	de	projeto	de	Frank	Gehry,	por	exemplo,	tem	

como	característica	o	fato	de	a	concepção	inicial	ser	feita	em	um	modelo	físico.	Este	

modelo	é,	então,	digitalizado	e	racionalizado	no	computador,	para	se	tornar	passível	

de	 ser	 construído.	 Para	 falar	 sobre	 a	 evolução	 do	 processo	 de	 desenho	 digital	 no	

escritório	de	Gehry,	 tomaremos	o	 relato	de	 Jim	Glymph	 (2009)	 sobre	o	projeto	do	

Walt	 Disney	 Concert	 Hall,	 e	 do	 início	 da	 computação	 naquele	 estabelecimento,	

narrado	em	Architecture	 in	 the	Digital	Age:	design	and	manufacturing.	Exporemos,	

também,	 as	 considerações	 de	 Dennis	 Shelden	 (2002)	 a	 respeito	 do	 uso	 da	

computação	como	um	agente	intermediário	de	integração	entre	as	ações	do	design	

e	 a	 lógica	 geométrica	 de	 fabricação	 e	 construção,	 descritas	 em	 sua	 tese	 de	

doutorado,	submetida	ao	Departamento	de	Arquitetura	do	Massachusetts	 Institute	

of	Technology	(MIT).	Ainda	sobre	este	tópico,	destacaremos	algumas	considerações	

relativas	 ao	 caminho	 para	 a	 educação	 da	 geometria	 construtiva,	 na	 era	 digital,	

descritas	no	livro	Architectural	Geometry,	de	Pottmann	et	al.	(2007).			

Outro	avanço	na	concepção	de	projeto	deveu-se	à	implementação	do	algoritmo	e	da	

parametrização	 em	 arquitetura,	 nos	 meios	 digitais.	 A	 publicação	 From	 Control	 to	

Design:	 parametric/algorithmic	 architecture,	 de	 Michael	 Meredith	 et	 al.	 (2008),	

reúne	seis	práticas	dessa	técnica	na	produção	arquitetônica;	tomaremos	o	relato	de	

Cecil	 Balmond	 (2008)	 sobre	 a	 construção	 do	 Serpentine	 Gallery	 Pavilion	 2002,	

idealizado	por	Toyo	 Ito.	Antes,	porém,	apresentaremos	a	consulta	 feita	ao	 livro	de	

Kostas	 Terzidis	 (2006),	 Algorithmic	 Architecture,	 no	 intuito	 de	 esclarecer	 o	

procedimento	algorítmico.		

Encerraremos	a	nossa	busca	com	a	publicação:	Composites,	Surfaces,	and	Software:	

High	Performance	Architecture,	editada	por	Greg	Lynn	e	Mark	Foster	Cage	(2010)	em	

que	 é	 proposta	 a	 quebra	 do	 vínculo	 entre	 o	 projeto	 e	 as	 imposições	 geométricas,	

provenientes	 dos	 programas	 digitais.	 Os	 autores	 sugerem	 o	 rompimento	 do	

paradigma	 –	 estrutura/revestimento	 –	 para	 uma	 nova	 maneira	 de	 pensar	 a	

sustentação	da	forma,	que	privilegia	o	conhecimento	técnico.	
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1.3.1		A	racionalização	da	forma	arquitetônica	

• Glymph	(2009):	Evolution	of	the	Digital	Design	Process		

Jim	Glymph	 ingressou	 na	 empresa	 de	Gehry	 em	1989.	 “Naquela	 época,	 o	 CAD	 3D	

estava	 começando	 a	 ser	 aplicado	 na	 visualização	 em	 arquitetura,	 na	 animação	 de	

filmes	 e	 nos	 projetos	 de	 automóveis	 e	 aviões.	 Glymph	 percebeu	 que	 essas	

tecnologias	 podiam	 ser	 aplicadas	 ao	 processo	 de	 documentação	 arquitetônica,	

independente	 do	 interesse	 contemporâneo	 de	 utilizá-las	 como	 um	 meio	 de	

visualização	de	projeto”	(SHELDEN,	2002,	p.	27).	

A	partir	de	um	simpósio	realizado	na	Universidade	da	Pensilvânia,	em	2002,	surgiu	a	

publicação	Architecture	 in	the	Digital	Age:	design	and	manufacturing,	organizado	e	

editado	 por	 Kolarevic	 (2009)	 em	 que	 são	 discutidas	 as	 mudanças	 ocorridas	 em	

decorrência	dos	novos	processos	digitais,	suas	origens	e	seus	efeitos.	No	texto	sobre	

a	 evolução	 do	 processo	 de	 desenho	 digital,	 Jim	 Glymph	 fala	 do	 projeto	 do	Walt	

Disney	 Concert	Hall	 (Figura	 05)	 e	 do	 início	 da	 computação	 no	 escritório	 de	 Frank	

Gehry.	

	
Figura	05:	Superfícies	metálicas	curvas	do	Walt	Disney	Hall	

Fonte:	KOLAREVIC,	2009,	p.111	

A	ideia	inicial	do	projeto	foi	vencedora	do	concurso	para	uma	nova	sala	de	concertos	

em	 Los	 Angeles.	 Glymph	 conta	 que	 foram	 feitos	 inúmeros	 estudos	 de	 diversas	

configurações	para	se	chegar	à	forma	mais	apropriada	ao	espaço	acústico,	criando-

se	 uma	 série	 de	modelos,	 a	 partir	 de	 exemplares	 existentes	 e	 das	 transformações	

morfológicas	 deles.	 A	 proposta	 era	 desenvolver	 uma	 forma	 acústica	 ideal	 como	
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forma	 geradora	 da	 construção,	 ou	 seja,	 a	 aparência	 exterior	 surgindo	 a	 partir	 dos	

estudos	do	interior.		

Na	 elaboração	 dos	 modelos	 iniciais,	 referentes	 ao	 aspecto	 visual	 externo,	 foram	

usados	 protótipos	 que	 serviram	 de	 estudo	 para	 o	 projeto,	 complementados	 por	

pedaços	de	papel,	copos	plásticos	e	demais	apetrechos	que	estavam	à	volta.		

Os	modelos	 de	 estudo	 foram	 gerados	 espontaneamente,	 muito	 rápido,	
em	 torno	 das	 ideias	 fundamentais	 do	 projeto.	 As	 formas	 do	 tipo	 vela	 e	
aquele	aspecto	visual	 foram	todos	desenvolvidos	em	modelo	 físico.	Não	
havia	 nenhuma	 modelagem	 computacional.	 De	 fato,	 não	 havia	
computadores	no	escritório	naquele	momento.		

[...]	Olhando	então	para	aquelas	formas,	uma	das	primeiras	questões	foi:	
como	 iremos	 construir	 aquilo,	 quais	 os	materiais	 e	 sistemas?	 (GLYMPH,	
In:	KOLAREVIC,	2009,		p.105,	tradução	nossa).	

O	 autor	 informa	 que,	 para	 edificar	 as	 paredes	 em	 pedra	 (material	 pensado	

inicialmente	para	o	projeto),	 um	modelo	previamente	 construído	 foi	 digitalizado	e	

racionalizado	 no	 computador.	 As	 superfícies	 da	 pedra	 foram,	 então,	 modeladas,	

determinando-se	os	pontos	cruciais	para	a	criação	de	curvas	e	arcos	ou	deixando-se	

na	forma	natural,	para	que	fossem	fabricadas.	

[...]	 Desenvolvemos	 uma	 padronização	 de	 pedras,	 com	 blocos	 em	
tamanho	 uniforme;	 depois	 trabalhamos	 com	 fabricantes,	 na	 Itália,	 para	
desenvolver	 a	 rotina	 em	 CAD/CAM,	 diretamente	 do	 nosso	 modelo	
computacional,	para	a	fabricação	da	pedra.	(Ibid.,	p.	106,	tradução	nossa).	

Retomamos,	neste	ponto,	a	nossa	questão	da	divisão	do	todo	em	pequenas	partes,	

no	 intuito	 de	 viabilizar	 a	 construção.	 Glymph	 nos	 dá,	 a	 seguir,	 um	 indício	 da	

dificuldade	que	há	na	mudança	de	velhos	hábitos	já	enraizados:		

[...]	Entendemos,	a	partir	dos	nossos	experimentos,	que	a	geometria	não	
tem	um	papel	muito	valioso	e	que	muito	da	racionalização	que	estávamos	
praticando	não	era	tão	importante,	uma	vez	que	os	custos	de	fabricação,	
arrumação	 e	 distribuição	 eram	 os	 mesmos,	 independente	 de	 estarmos	
usando	 curvas	mais	 complexas	 ou	 curvas	 geométricas	 simples.	 (Ibidem,	
tradução	nossa).	

A	 geometria,	 a	 qual	 Glymph	 se	 refere,	 diz	 respeito	 à	 construção	 de	 curvas	 e	

superfícies	 complexas	 na	 arquitetura	 pré-digital,	 que	 eram	 feitas	 por	 aproximação	

destas	 às	 linhas	 obtidas	 por	 sequências	 de	 arcos	 de	 círculos	 concordantes	 e	

segmentos	de	reta	tangentes.	Estas	últimas	podiam	ser	traçadas	tanto	no	papel,	com	

o	 instrumental	 tradicional	 de	 desenho,	 quanto	 no	 canteiro	 de	 obras,	 com	 a	
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tecnologia	 vigente.	A	partir	 da	 tecnologia	digital,	 surgiram	as	 curvas	NURBS16,	 que	

possibilitaram	o	desenho	de	curvas	livres,	em	programas	gráficos,	e	sua	construção,	

por	meio	de	máquinas	computacionais	de	controle	numérico	(CNC)	(Figura	06).		

														 										 	
Figura	06:	Curvas	de	arcos	de	círculos	concordantes	e	curvas	livres	

Além	 disso,	 os	 programas	 gráficos	 computacionais	 geram,	 automaticamente,	 uma	

malha	 de	 linhas	 em	 uma	 superfície	 livre.	 Essas	 curvas	 podem	 ser	 utilizadas	 como	

esqueleto	 do	 sistema	 estrutural	 para	 a	 edificação	 (Figura	 07).	 Greg	 Lynn	 (2010),	

como	 veremos	 mais	 adiante,	 rejeita	 o	 uso	 dessas	 linhas,	 considerando-as	 uma	

imposição	das	ferramentas	digitais,	na	definição	do	projeto.		

											 				 	
	

											 							 	
Figura	07:	Zentrum	Paul	Klee	–	Renzo	Piano	Building	Workshop,	architects	

Fonte:	http://www.rpbw.com/project/53/zentrum-paul-klee/	
Acesso	em:	3	de	agosto	de	2015	

																																																								
16	NURBS	-	Non-Uniform	Rational	B-Splines,	são	curvas,	disponíveis	em	programas	CAD,	para	simular	
as	curvas	desenhadas,	livremente,	a	mão.	São	definidas	a	partir	de	um	pequeno	número	de	pontos	de	
controle,	conectados	a	um	polígono	de	controle	(POTTMANN,	2007).	
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Se,	 por	 um	 lado,	 as	 curvas	 de	 geração	 conhecida,	 que	 tinham	papel	 essencial	 nas	

construções	 tradicionais,	 perderam	 sua	 posição,	 ou	 melhor,	 passaram	 a	 dividir	 a	

função	com	as	curvas	NURBS,	por	outro,	a	faculdade	de	imaginar	a	partição	de	uma	

forma,	 com	 o	 propósito	 de	 representá-la	 e/ou	 construí-la,	 não	 deixou	 de	 ser	

aplicada,	 sejam	 essas	 partes	 simples	 ou	 complexas,	 e	 os	 recursos,	 manuais	 ou	

digitais.		

O	processo,	para	encontrar	a	forma,	no	escritório	de	Gehry,	se	desenvolveu	em	um	

vaivém	entre	a	construção	manual	da	aparência	das	superfícies	internas	e	externas,	

e	 a	 digitalização	 do	 modelo	 físico,	 para	 fazer	 as	 modificações	 necessárias.	 Estas,	

feitas	no	computador,	tinham	o	propósito	de	se	adequarem	a	um	sistema	(acústico,	

por	 exemplo).	 “As	 modificações	 estéticas	 eram	 todas	 feitas	 nos	 modelos	 físicos”	

(GLYMPH,	2009,	p.	106,	tradução	nossa).	Este	procedimento	de	representação	foi	se	

consolidando	nos	projetos	seguintes:	

O	projeto	do	“Peixe”	de	Barcelona	foi	desenvolvido	em	seguida,	usando	o	
CATIA	e	pouco	papel.	Foi	relativamente	simples	cobrir	a	estrutura	de	aço.	
Tudo	 foi	 coordenado	 pelo	 modelo	 computacional.	 Foram	 em	 torno	 de	
seis	 desenhos	 feitos	 à	 mão	 e	 um	 modelo	 computacional	 para	 todo	 o	
processo.	 O	modelo	 computacional	 foi	 usado	 para	 relacionar	 as	 partes,	
projetar	 e	 para	 o	 leiaute	 do	 sistema.	 Por	 intermédio	 deste	 projeto,	
ficamos	 familiarizados	 com	 o	 ato	 de	 levar	 a	 informação	 de	 um	modelo	
tridimensional	 para	 as	 cortadoras	 a	 laser	 e	 a	 trabalhar	 com	 os	
construtores	sobre	o	leiaute	de	fabricação,	a	partir	de	um	único	banco	de	
dados,	 compartilhado	por	 todos.	 (GLYMPH,	 IN:	KOLAREVIC,	2009,	p.108,	
tradução	nossa).	

Ainda	 sobre	 a	 representação,	 Glymph	 relata	 que	 no	 projeto	 de	 interior,	 para	 um	

café,	 o	 construtor	 dispensou-os	 de	 fazerem	 as	 plantas	 executivas:	 “Tínhamos	 três	

empresas	 diferentes,	 trabalhando	 com	 o	 mesmo	 modelo	 computacional,	 sem	

plantas	 de	 execução,	 fabricando	 seus	 componentes	 diretamente	 do	 modelo	

computacional	 e	 toda	 a	 geometria,	 de	 formas	 bastante	 complexas,	 se	 encaixando	

perfeitamente	 no	 canteiro	 de	 obras,	 sem	 qualquer	 maquete”(ibid.,	 p.110).	 Sobre	

esse	novo	modo	de	 intercomunicação	de	um	projeto,	Kolarevic	(2009)	adverte	que	

essa	mudança	é	mais	significativa	do	que	a	transformação	formal	do	projeto.			

• Shelden	(2002):	Representação	digital	de	superfícies	e	a	construtibilidade	da	

arquitetura	de	Gehry	
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Em	 tese	 de	 doutorado,	 defendida	 no	 MIT,	 Dennis	 Shelden	 (2002)	 desenvolve	 a	

descrição	 computacional	 das	 formas	 arquitetônicas	 de	 Frank	 Gehry.	 Analisa	 a	

representação	 digital	 da	 superfície	 geométrica	 e	 sua	 capacidade	 em	 descrever	 a	

construtibilidade	do	 sistema	construtivo;	dedica-se,	especificamente,	às	 superfícies	

curvas,	 com	 deformação	 plana	 mínima	 da	 superfície	 material.	 Argumenta	 que	 as	

regras	 geométricas	 de	 construtibilidade,	 associadas	 às	 diversas	 estratégias	 dos	

sistemas	 construtivos,	 servem	 de	 pano	 de	 fundo	 às	 discussões	 e	 esforços	 de	

desenvolvimento	 de	 estratégias	 generativas	 de	 racionalização	 de	 superfícies	 de	

formas	livres,	a	fim	de	torná-las	configurações	construtíveis.	

Shelden	 reforça	 a	 ideia	 de	 que	 a	melhor	 caraterização	 do	 processo	 de	 projeto	 de	

Gehry	é	a	ênfase	no	objeto	físico,	como	o	artefato	principal,	para	o	desenho.	Diz	que	

o	 desenho,	 assistido	 por	 computador,	 apresenta	 um	 atributo	 importante	 que	 o	

diferencia	 da	 documentação	 tradicional	 de	 um	 projeto,	 que	 é	 a	 habilidade	 de	

traduzir	a	intenção	do	projeto	a	partir	do	modelo	físico	e	construí-lo,	sem	recorrer	às	

representações	bidimensionais.	Alerta	que	os	objetos	capacitados	pelas	ferramentas	

são	 sutis	 e	 profundos	 e	 que	 a	 operação	 disponibilizada	 por	 uma	 determinada	

ferramenta	direciona	o	operador	a	realizar	tipos	específicos	de	objetos	ou	produtos.	

No	processo	de	design	de	Gehry,	no	entanto,	a	primazia	da	construção	de	objetos	

físicos,	 como	 veículo	 de	 exploração,	 impulsiona	 a	 firma	 a	 trabalhar	 além	 das	

restrições	impostas	pela	geometria	euclidiana:	

Em	 seu	 lugar,	 um	 novo	 conjunto	 de	 regras	 tem	 sido	 desenvolvido,	
diretamente	relacionado	com	os	materiais	e	as	operações	disponíveis	ao	
processo	de	fabricação	do	objeto.	

[...]	
A	 complexidade	 da	 representação	 geométrica	 e	 dos	 métodos	 de	
construtibilidade	 é	 aparente	 no	 design	 e	 na	 construção	 dos	 projetos	 de	
Gehry;	no	entanto,	a	tecnologia	digital	parece	ter	sido	aprovada	na	tarefa	
de	 resolver	 essa	 complexidade.	 Hoje	 a	 modelagem	 digital	 permite	 que		
formas	 livres,	 não	 euclidianas,	 sejam	 representadas	 com	 tolerâncias	
satisfatórias.	(SHELDEN,	2002,	p.	26-30,	tradução	nossa).		

O	autor	 acrescenta	que	o	 fato	de	a	 forma	poder	 ser	descrita	 sem	as	 restrições	da	

geometria	 euclidiana	 não	 significa	 que	 não	 haja	 restrições	 para	 tais	 estruturas.	

Embora	 essa	 geometria	 não	 repetitiva	 inviabilize	 as	 regularidades	 modulares	 ou	

qualquer	 outra	 regra	 dos	 sistemas	 euclidianos,	 estratégias	 sistemáticas	 de	
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construção		continuam	imprescindíveis.	Isso	requer	uma	pesquisa	para	identificar	as	

regularidades	 geométricas	 existentes	 na	 forma,	 ou	 para	 impô-las,	 considerando	 o	

mínimo	impacto	na	intenção	formal	do	projeto.	A	descrição	desse	processo	de	busca	

e	 incorporação	de	 regularidades	geométricas	na	 forma	construída	é	designada	por	

racionalização.	Shelden	diz	que	a	identificação	da	ideia	geométrica,	apropriada	para	

um	 dado	 sistema,	 é	 fundamental	 ao	 desenvolvimento	 e	 ao	 posicionamento	 do	

sistema	construtivo,	que	sustenta	a	geometria	complexa	e	sugere	que:		

	[...]	 a	 consideração	 dessas	 decisões	 geométricas	 e	 de	 sistemas	 deve,	
idealmente,	 começar	 cedo	 no	 design,	 enquanto	 os	 gestos	 iniciais	 do	
projeto	 ainda	 estão	 sendo	 desenvolvidos.	 [...]	 O	 desenvolvimento	 das	
regras	 do	 sistema	 e	 das	 operações	 ocorre	 em	 uma	 linha	 do	 tempo	
semelhante	 à	 da	 forma	 do	 projeto.	 (SHELDEN,	 2002,	 p.	 81,	 tradução	
nossa).	

O	autor	adverte	que	a	 racionalização	pode	apresentar	um	 impacto	 significativo	na	

qualidade	 formal	 e	 na	 intenção	 de	 um	 projeto	 de	 arquitetura.	 Em	 um	 exemplo,	

mostra	 duas	 opções	 de	 geometria	 para	 uma	 curva	 plana:	 racionalizada	 em	

segmentos	 de	 reta	 e	 em	 segmentos	 de	 arco	 (Figura	 08).	 A	 primeira	 apresenta	

diversas	 limitações	 quanto	 à	 construção,	 como	 a	 existência	 de	 ângulos	 entre	 os	

segmentos	que	podem	causar	vincos	na	superfície;	a	segunda,	feita	por	sequência	de	

segmentos	de	arcos	concordantes,	melhora	essa	condição.	

																																																																																																																												

																																																																																					
Figura	08:	Racionalização	em	segmentos	de	reta		e	segmentos	de	arcos	

Fonte:	SHELDEN,	2002,	p.	82-84		
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• Pottmann	et	al.	(2007):	Architectural	Geometry	

Architectural	 Geometry	 foi	 escrito	 por	 três	 geômetras	 e	 um	 arquiteto	 com	 o	

propósito	 de	 ser	 um	 livro	 texto	 para	 estudantes	 de	 arquitetura	 e	 de	 desenho	

industrial.	 O	 livro	 traz	 como	 objetivo	 preencher	 a	 lacuna	 entre	 as	 possibilidades	

técnicas	deflagradas	pelas	novas	ferramentas	disponíveis	e	o	conhecimento	efetivo	

da	 aplicação	 dos	 novos	 métodos	 do	 desenho	 geométrico.	 Os	 autores	 consideram	

que,	 embora	 a	 arquitetura	 atual	 se	 aproveite	 do	 incremento	 nas	 novas	

possibilidades	de	projeto,	os	arquitetos	ainda	agem,	apenas,	como	um	novo	grupo	

de	 usuários	 de	 CAD.	 São,	 também,	 da	 opinião	 de	 que	 os	 desafios	 impostos	 pela	

tecnologia	 construtiva	 podem	 ser	 melhor	 enfrentados	 com	 uma	 base	 sólida	 em	

geometria.			

A	 geometria	 encontra-se	 no	 cerne	 do	 processo	 de	 um	 projeto	
arquitetônico.	Ela	é	onipresente,	desde	os	estágios	iniciais	da	pesquisa	da	
forma	até	a	construção	de	fato.	Ela	também	sustenta	o	principal	meio	de	
comunicação,	 a	 saber,	 as	 representações	 gráficas,	 obtidas	 por	 meio	 de	
regras	 geométricas	 precisas.	 Enquanto	 a	 variedade	 de	 formas,	 que	
podiam	ser	 tratadas	pelos	métodos	geométricos	 tradicionais,	costumava	
ser	 bastante	 limitada,	 as	 modernas	 tecnologias	 computacionais	 vêm	
conduzindo	a	uma	verdadeira	 revolução	geométrica.	 (POTTMANN	et	al.,	
2007,	Kindle,	posição	38).	

Sobre	 a	 realização	 das	 formas	 livres	 na	 arquitetura,	 os	 autores	 apontam	 para	 o	

grande	 interesse	 no	 uso	 das	 superfícies	 poliédricas	 como	 painéis	 planos	 de	

estruturas	 de	 aço	 e	 vidro,	 por	 serem	 mais	 fáceis	 de	 se	 construírem	 do	 que	 as	

superfícies	curvas.	Realçam,	ainda,	a	 importância	da	discretização	de	superfícies	na	

realização	de	um	projeto.	Mostram	duas	maneiras	de	aproximação	das	 superfícies	

de	um	cilindro	e	de	um	cone,	por	superfícies	poliédricas:	uma,	por	faixas	que	seguem	

a	direção	da	 geratriz	 reta;	 a	outra,	 dividindo	essas	 faixas	 em	quadriláteros	planos,	

não	 congruentes	 (Figura	 09).	 A	 confirmação	 da	 condição	 plana	 dos	 quadriláteros	

tem,	como	fundamento,	a	própria	construção	da	figura,	em	que	dois	lados	opostos	

pertencem	ao	mesmo	plano.		
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Figura	09:	Discretizações	do	cilindro	e	do	cone	

Fonte:	POTTMANN	et	al.,	2007.	Kindle,	pos.	1479	

Apresentam,	 a	 seguir,	 o	 exemplo	 da	 cobertura	 de	 uma	 igreja	 em	Neumunster	 em	

que	a	ideia	inicial	era	causar	uma	aparência	atraente,	ao	cobrir	uma	área	retangular	

com	um	 teto	 curvo,	 formado	por	painéis	 planos	de	 vidro.	A	 forma	da	 cobertura	 é	

composta	 por	 três	 partes:	 uma	 superfície	 cilíndrica,	 no	 meio,	 e	 duas	 superfícies	

cônicas	congruentes,	uma	de	cada	lado.	O	arco	c,	da	figura	10,	é	a	curva	comum	de	

duas	superfícies	adjacentes.	A	superfície	cilíndrica	foi	aproximada	por	quadriláteros	

planos	 congruentes,	 formados	 pelas	 direções	 da	 curva	 c	 e	 da	 geratriz	 do	 cilindro.	

Consideram	que,	fazendo-se	um	processo	análogo	para	a	superfície	cônica,	ou	seja,	

criando-se	painéis	quadriláteros	planos,	utilizando	a	direção	da	curva	c	e	as	posições	

da	 geratriz	 da	 superfície	 cônica,	 o	 resultado	não	 ficaria	 esteticamente	 agradável17.	

No	entanto,	em	uma	decomposição	diferente	da	superfície	em	quadriláteros,	estes	

não	seriam	planos.	Portanto,	para	realizar	esse	projeto	com	painéis	planos	de	vidro,	

tem-se	que	subdividir	cada	quadrilátero	não	plano,	em	dois	 triângulos.	A	 figura	10	

mostra	 os	 dois	 projetos:	 no	 primeiro	 são	 utilizadas	 as	 geratrizes	 do	 cilindro	 e	 dos	

cones	e	no	segundo,	uma	opção	diferente,	discretizando	as	 superfícies	 cônicas	em	

triângulos.	Já	a	figura	11	exibe	a	obra	pronta.	

	
Figura	10:	Duas	soluções	diferentes	para	uma	cobertura	

Fonte:	POTTMANN	et	al.,	2007.	Kindle,	pos.	1491	
																																																								
17	Observamos	que	esta	opinião	se	deve	aos	autores	e	reiteramos	que	o	julgamento	das	questões	
estéticas	não	fazem	parte	deste	nosso	estudo.	
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Figura	11:	Abbey	in	Neumunster	

Fonte:	POTTMANN	et	al.,	2007.	Kindle,	pos.	1491	

Os	 autores	 declaram,	 também,	 que	 a	 aproximação	 de	 uma	 forma	 livre,	 por	

triângulos,	 é	 muito	 usada	 na	 computação	 gráfica,	 como	 por	 exemplo,	 na	

renderização.		Na	arquitetura,	por	sua	vez,	as	formas	livres	vêm	sendo	popularizadas	

e	a	 solução	mais	 simples,	para	as	 coberturas	em	estruturas	de	aço	e	vidro,	 são	os	

painéis	planos	triangulares	(Figura	12).		

	
Figura	12:	Zlote	Tarasy	em	Varsóvia,	por	Jerde	Partnership	International	

Fonte:	POTTMANN	et	al.,	2007.	Kindle,	pos.	1498	
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Quanto	 ao	 uso	 de	 outras	 formas	 poligonais	 planas,	 para	 esse	 mesmo	 fim,	

reconhecem	não	 ser	uma	 tarefa	 fácil	 e	 informam	ser	esse	um	 tópico	de	pesquisas	

recentes,	 do	 grupo.	 Observam	 que,	 apesar	 de	 a	 computação	 gráfica	 já	 ter	

desenvolvido	 algoritmos	 para	 a	 aproximação	de	 formas	 arbitrárias,	 por	 superfícies	

poliédricas	 (Figura	 13),	 tais	 métodos	 geram	 uma	 variedade	 de	 formas	 poligonais	

planas,	que	podem	não	ser	a	melhor	solução	para	um	projeto	arquitetônico.	

	
Figura	13:	Forma	aproximada	por	superfícies	poliédricas	aplicada	ao	David	de	Michelangelo	

Fonte:	POTTMANN	et	al.,	2007.	Kindle,	pos.	1506	

Outro	grupo	interessado	nesse	tópico,	da	Gehry	Partners	(J.	Glymph,	et	al.,	2004)	e	

da	 Schlaich	 Bergermann	 &	 Partners	 (H.	 Schober),	 apresentou	 um	 artigo	 sobre	 a	

respectiva	 pesquisa	 em	 andamento:	 A	 parametric	 strategy	 for	 free-form	 glass	

structures	using	quadrilateral	planar	facets.		Eles	precisavam	resolver	o	problema	de	

fazer	uma	cobertura,	em	painéis	de	vidro,	para	o	Museu	da	Tolerância	de	Jerusalém,	

projetado	 pela	 Gehry	 Partners,	 cuja	 estrutura	 fosse	 composta	 de	 faces	

quadrangulares	 e	 que	 o	 resultado	 chegasse	 bem	 próximo	 ao	 projeto	 criado	 pelos	

arquitetos,	inicialmente	por	modelo	físico.	A	malha	quadrangular	tem	a	vantagem	de	

ser	 mais	 econômica,	 unicamente,	 se	 ela	 for	 plana.	 Portanto,	 faces	 de	 curvaturas	

simples	ou	de	dupla	curvatura,	que	usualmente	descrevem	uma	superfície	de	dupla	

curvatura	 qualquer,	 inviabilizariam	 a	 solução.	 O	 resultado	 final	 foi	 alcançado	 com	

base	 em	 princípios	 geométricos	 de	 translação	 e	 foi	 parametrizado	 para	 que,	



	
	

41	

qualquer	mudança	na	 forma,	para	 torná-la	mais	próxima	do	modelo	 físico	original,	

atualizasse,	automaticamente,	a	posição	da	malha	quadrangular	(Figura	14).	

		 	
Figura	14:	Malha	quadrangular	com	faces	de	dupla	curvatura	(esq.)	e	com	faces	planas	(dir.)	

Fonte:	GLYMPH	et	al.,	2004,	p.	189;	201	

Na	análise	de	Mario	Carpo	(2011),	o	processo	de	projeto	de	Gehry	começou	com	a	

manufatura	 de	 modelos	 esculturais,	 que	 foram	 convertidos	 em	 desenhos	

geométricos	 (por	 um	 grupo	 de	 técnicos),	 para	 o	 antigo	 paradigma	 notacional.	 O	

autor		argumenta	que	tal	uso	das	ferramentas	digitais	não	caracteriza	uma	mudança	

com	 relação	 ao	 tradicional	 procedimento	 de	 idealizar,	 representar	 e	 construir	 um	

edifício,	 visando	 a	 uma	 construção	 o	mais	 parecida	 possível	 com	 a	 concepção	 do	

projeto,	 ou	 seja,	 fazer	 cópias	 idênticas	 ou	 homotéticas	 do	 modelo.	 “O	 processo	

pantográfico	de	Gehry	não	marcou	o	 fim,	mas	o	clímax	do	paradigma	notacional	–	

levado	adiante	por	meio	de	ferramentas	digitais,	de	um	antigo	mundo	de	geometrias	

simples	 a	 um	 novo	 universo	 de	 ‘formas	 livres’	 de	 complexidade	 formal,	 sem	

precedentes”	(Carpo,	2011,	kindle,	 loc.	436).	Carpo	diz	que	a	grande	mudança	está	

na	 possibilidade	 de	 projetar	 e	 construir	 objetos	 variáveis,	 que	 podem	 ser	 digitais	

desde	o	início,	se	projetados	por	algoritmos	ao	invés	de	modelos	físicos	escaneados.	

Diante	 disso,	 apresenta	 três	 possibilidades	 de	 autoria	 das	 variações	 dos	 objetos	

construídos:	 (1)	 podem	 ser	 automatizadas	 e	 controladas	 pela	 máquina,	 como	

variações	aleatórias;	 (2)	podem	ser	determinadas	pelo	projetista,	ao	 fixar	 todos	os	

parâmetros	aceitáveis;	 (3)	podem	ser	escolhidas,	em	algum	momento	do	processo,	

por	outro	profissional	envolvido,	que	não	o	projetista.	 Em	vista	da	 constatação	de	

que	as	variações	podem	ocorrer	a	qualquer	momento	do	projeto	e	do	processo	de	
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produção,	em	um	movimento	interativo	e	colaborativo,	o	autor	formula	a	seguinte	

questão:	“quem	vai	autorizar	o	quê,	no	final?”	(CARPO,	2011,	kindle,	pos.481).	

1.3.2	A	parametrização	da	forma	arquitetônica	

A	técnica	do	desenho	paramétrico	é	definida	por	Michael	Meredith	(2008)	como	um	

processo	que	se	baseia	nas	relações	consistentes	entre	os	objetos,	em	lugar	de	ser	

estabelecido,	a	partir	de	quantidades	métricas	fixas.	Deste	modo,	qualquer	mudança	

praticada	 em	 um	 simples	 elemento	 se	 propaga,	 gerando	 alterações	 em	 todo	 o	

sistema.	O	processo	de	desenho	algorítmico,	por	sua	vez,	permite	o	surgimento	de	

formas	 complexas,	 por	 intermédio	 de	 métodos	 interativos	 simples,	 preservando	

qualidades	específicas.	Meredith	considera	que	a	parametrização	é	uma	técnica,	que	

serve	ao	controle	e	à	manipulação	holística	dos	objetos	de	design,	da	parte	para	o	

todo,	 enquanto	 o	 algoritmo	 é	 um	 método	 de	 geração	 de	 formas	 e	 estruturas	

complexas,	a	partir	de	regras	simples.	

Diante	 da	 definição	 de	 Meredith,	 estabelecemos	 uma	 analogia	 entre	 o	 desenho	

paramétrico	 e	 a	 geometria	 descritiva:	 ambos	 se	 baseiam	 nas	 relações	 entre	 os	

objetos	e	não	em	suas	quantidades	métricas.				

• Terzidis	(2006):	Algorithmic	Architecture	

Terzidis	 diz	 que,	 historicamente,	 os	 arquitetos	 têm	 feito	 ampla	 utilização	 dos	

algoritmos	e	que,	apesar	de	sua	conotação	ser	associada	à	ciência	da	computação,	o	

uso	de	instruções,	comandos	ou	regras,	na	arquitetura	é,	em	essência,	algorítmico.	

Na	análise	do	autor,	“o	verdadeiro	poder	do	algoritmo”	reside	na	combinação	entre	

a	 mente	 humana	 e	 o	 sistema	 computacional.	 Um	 algoritmo	 serve	 como	meio	 de	

articular	o	problema;	é	uma	maneira	de	pensar	que,	aliada	ao	computador,	permite	

a	 exploração	 do	 pensamento	 humano,	 para	 além	 dos	 seus	 limites,	 e	 expõe	 dicas,	

sugestões	 ou	 alternativas	 que,	 possivelmente,	 não	 ocorreriam	 ao	 projetista.	

“Teoricamente,	 um	 algoritmo	 é	 a	 abstração	 de	 um	 processo	 e	 serve	 como	 um	

padrão	 sequencial	que	 leva	à	 realização	de	uma	 tarefa	almejada”	 (TERZIDIS,	 2006,	

p.65).		
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Em	 um	 exemplo,	 o	 autor	 apresenta	 um	 código	 que	 gera	 uma	 série	 de	 prismas,	

resultantes	dos	movimentos	combinados	de	translação	e	rotação	(Figura	15).		

	
Figura	15:	Código	e	forma	gerada	

Fonte:	TERZIDIS,	2006,	p.	76	

Observamos	 que	 a	 definição	 do	 código	 escrito,	 para	 gerar	 a	 sequência	 desejada,	

requer,	 além	 da	 percepção	 da	 geometria	 do	 movimento	 pretendido,	 o	

conhecimento	da	sintaxe	da	linguagem	de	programação	utilizada.		

Entretanto,	há	um	modo	de	criação	de	roteiro	que	não	requer	conhecimento	desse	

tipo	 de	 linguagem.	 O	 Grasshopper,	 por	 exemplo,	 é	 um	 plugin	 de	 modelagem	

paramétrica	integrado	com	as	ferramentas	do	programa	Rhinoceros,	de	modelagem	

3D.	 Neste	 editor	 gráfico,	 a	 interface	 com	 o	 usuário	 ocorre	 por	 intermédio	 de	

unidades	 independentes	 (componentes),	 que	 podem	 ser	 utilizadas	 com	 outros	

componentes,	para	 formar	um	sistema	mais	 complexo.	Assim,	as	 ligações	entre	as	

unidades	 são	 feitas	para	gerar	 a	 construção	desejada.	 Este	 tipo	de	programação	é	

denominado	visual,	em	contraposição	ao	outro,	que	é	escrito.		
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Na	 figura	 16	 ilustramos	 o	 algoritmo	 criado	 com	 os	 componentes	 do	Grasshopper	

(esquerda)	 e	 a	 imagem	 da	 forma	 gerada,	 instantaneamente,	 no	 programa	

Rhinoceros	(direita),	da	mesma	sequência	exemplificada	por	Terzidis.		

				 	
Figura	16:	Código	e	forma	gerada	

A	modificação	 dos	 parâmetros	 (valor	 do	 ângulo	 de	 rotação	 do	 elemento	 gerador;	

dimensões	do	elemento	gerador;	etc.)	produz	a	alteração	no	sistema	e	dá	origem	a	

outras	formas,	criadas	a	partir	do	mesmo	algoritmo	(Figura	17).	

	 		 		 	

	 		 		 	
Figura	17:	Variações	da	forma	gerada	por	alteração	de	parâmetros	

• Cecil	 Balmond	 (2008):	 Geometric	 Algorithm	 –	 Serpentine	 Gallery	 Pavilion	
2002	

Balmond	 (2008)	 criou	 um	 grupo	 multidisciplinar	 de	 arquitetos,	 engenheiros	 e	

cientistas,	com	o	objetivo	de	pesquisar	estruturas	geométricas	complexas,	em	apoio	

às	novas	soluções	arquitetônicas:	Advanced	Geometry	Unit	at	Arup	(AGU).		
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Para	o	Serpentine	Gallery	Pavilion,	o	grupo	desenvolveu	um	algoritmo	geométrico	a	

fim	 de	 estruturar	 e	 organizar	 o	 espaço.	 Na	 concepção	 inicial	 de	 Toyo	 Ito,	 a	 ideia	

consistia	em	uma	caixa	com	uma	série	de	linhas	aleatórias	e	concorrentes,	no	topo	e	

nas	 laterais	 (Figura	18).	O	desafio	dos	arquitetos	e	engenheiros	 foi	o	de	encontrar	

uma	 regra	 que	 gerasse	 aquela	 aparência	 caótica,	 de	 intrincada	 beleza,	mas	 tendo	

uma	 ordem	 fundamental,	 que	 possibilitasse	 a	 realização	 do	 pavilhão	 em	 quatorze	

semanas.	

	

Figura	18:	Desenho	inicial	de	Toyo	Ito	
Fonte:	BALMOND,	2008,	p.	37	

Balmond	 (2008)	 relata	 que	 o	 grupo,	 quase	 sempre,	 começa	 estabelecendo	 uma	

regra	 inicial	para,	então,	examinar	os	diversos	 resultados,	a	partir	de	modificações	

dessa	 lei.	O	 princípio	 da	 subdivisão	 da	 planta	 foi	 obtido	 por	 experimentações,	 em	

que	 o	 resultado	 almejado	 era	 aquele	 que	mais	 se	 distanciasse	 de	 uma	 aparência	

ordenada.	Optaram	por	um	algoritmo	que,	repetido	recursivamente,	produzia	uma	

“espiral	de	quadrados	truncados”	(Figura	19).	

	
Figura	19:	Espiral	de	quadrados	truncados	

Fonte:	BALMOND,	2008,	p.	38	

As	 linhas	do	teto	foram	estendidas	e	dobradas,	para	 formar	as	paredes	da	caixa,	e	

esses	 elementos	 lineares	 se	 transformaram	 em	 vigas	 e	 traves,	 por	 extrusão	

perpendicular	às	respectivas	superfícies	(Figura	20).	
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Figura	20:	Sistema	estrutural	

Fonte:	BALMOND,	2008,	p.	39-40	

A	 estrutura	 foi	 concebida	 como	 uma	 série	 de	 painéis	 que	 se	 suportam	 e	 se	

estabilizam	mutuamente,	em	uma	composição	interligada	e	espiralada.	O	arquiteto,	

então,	afirma	que	“complexidade	é	ordem	latente,	não	é	caos”	(Balmond,	2008,	p.	

43).	E	diz,	ainda,	que	“no	 final,	nos	deparamos	com	o	surgimento	de	uma	estética	

totalmente	nova	e	inesperada”	(Ibid.,	p.	36)	(Figura	21).		

	
Figura	21:	Serpentine	Gallery	Pavilion	2002	

Disponível	em:	http://www.toyo-ito.co.jp/WWW/Project_Descript/2000-/2000-p_08/4-800.jpg	
Acesso	em:	29	de	dezembro	de	2015	
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1.3.3		 A	técnica	na	determinação	da	forma	arquitetônica	

Greg	 Lynn	 (2010)	 considera	 que	 a	 mudança	 de	 paradigma	 de	 uma	 estrutura	 em	

malha	revestida	por	painéis,	para	o	emprego	de	materiais	compostos	(compósitos),	

trouxe	 consequências	 formais	 e	 espaciais	 na	 arquitetura.	 A	 ideia	 fundamental	 dos	

compósitos	 é	 a	 de	 que	 materiais	 distintos,	 combinados	 de	 modo	 inteligente,	

apresentam	uma	qualidade	superior	à	dos	componentes	individuais.	Lynn	diz	que	os	

compósitos	 sugerem	 camadas,	 entrelaçamentos	 e,	 principalmente,	 curvatura.	 Para	

pensar	 a	 respeito,	 deve-se	 usar	 um	 meio	 que	 descreva	 linhas	 entrelaçadas	 e	

superfícies	curvas.	O	arquiteto	desaprova	a	inalterabilidade	da	maneira	tectônica	de	

conceber	os	edifícios,	como	um	esqueleto	coberto	por	um	envelope,	e	declara	que	é	

a	 mudança	 desse	 sistema,	 para	 o	 de	materiais	 díspares	 estratificados	 e	 filetados,	

juntos	 e	 combinados	 em	 um	 único	 compósito,	 o	 que	 julga	 mais	 provocativo	 na	

concepção	da	forma	arquitetônica,	atualmente.			

• Lynn	&	Cage	(2010):	Composites,	Surfaces	and	Software	–	high	performance	

architecture		

A	 publicação	 é	 uma	 compilação	 da	 pesquisa	 desenvolvida	 por	 Greg	 Lynn	 e	 Mark	

Foster	Cage,	implementada	em	um	semestre	de	oficina	na	Escola	de	Arquitetura	de	

Yale.	 Robert	 Stern	 explica,	 no	 prefácio	 do	 livro,	 que	 a	 proposta	 era	 a	 de	 levar	 “o	

discurso	acadêmico	a	novos	níveis	de	envolvimento	com	a	tectônica,	encorajando	os	

alunos	 a	 procurarem	 caminhos,	 para	 consolidar	 uma	 relação	 significante	 entre	 o	

digital	e	o	físico	[...]”(LYNN	&	CAGE,	2010,	p.7,	tradução	nossa).	A	estratégia	utilizada	

foi	 oferecer,	 aos	 estudantes,	 a	 oportunidade	 de	 compartilhar	 a	 experiência	 de	

especialistas,	em	áreas	não	arquitetônicas	(automóveis,	barcos,	projeto	de	produto),	

na	utilização	das	ferramentas	digitais,	em	projetos	de	alto	desempenho.		

Lynn	manifesta	o	seu	desejo	de	que	os	estudantes	se	graduem	uma	década	à	frente	

da	 prática	 atual,	 a	 fim	 de	 estarem	 bem	 preparados	 para	 o	 futuro.	 Critica	 o	

expressionismo	 estrutural,	 em	 que	 a	 geometria	 do	 wireframe	 do	 meio	 digital	 é	

traduzida	para	o	suporte	estrutural	e	para	os	padrões	de	painéis	de	fachada.	Diz	que	

esse	processo	tem	sido	uma	alternativa	desde	1990	e	que,	passadas	duas	décadas,	já	
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se	encontra	esgotado.	Considera	que	a	mudança	do	paradigma	de	uma	estrutura	em	

malha,	revestida	por	painéis,	para	camadas	de	materiais	entrelaçados,	fixos	uns	nos	

outros,	 trouxe	 transformações	 formais	 e	 espaciais.	 Porém	 o	 uso	 das	 ferramentas	

digitais,	 em	 esboços,	 projetos	 e	 documentação,	 não	 determina	 nem	 segue	 a	

emergência	de	um	paradigma	construtivo	e	formal.	Observa	que	a	arquitetura	pode	

aprender	com	os	profissionais	que	estão	envolvidos	com	a	linguagem	dos	materiais	

compostos.	 Propõe,	 portanto,	 que	 os	 alunos	 pensem	 em	 novas	 opções	 para	 as	

superfícies	com	base	em	hidrodinâmica	e	aerodinâmica.	

A	proposta	de	Lynn	nos	remete	às	considerações	de	Serres	(1997),	mencionadas	na	

introdução	 deste	 estudo,	 a	 respeito	 do	 saber	 implícito	 em	 uma	 técnica	 e	 da	

possibilidade	de	o	conhecimento	surgir	da	prática,	revelando	esse	saber	oculto.	

Bill	Kreysler	(2010),	um	dos	profissionais	que	compartilharam	suas	experiências	com	

os	estudantes,	é	fabricante	de	materiais	compostos	há	mais	de	trinta	anos.	Kreysler	

equipara	o	programa	de	modelagem	3D	a	um	cinzel	do	século	XXI	e	 faz	a	seguinte	

advertência:	 “um	 cinzel,	 nas	 mãos	 de	 um	 trabalhador	 inábil,	 é	 uma	 arma.	 Um	

programa	de	modelagem	3D	pode	 ser	 igualmente	perigoso”(KREYSLER,	 IN:	 LYNN	e	

CAGE,	 2010,	 p.	 38,	 tradução	 nossa).	 Diz	 que	 a	 eliminação	 do	 sistema	 estrutural	

existente	requer	a	substituição	por	outra	coisa:	o	projeto	de	uma	parede	curva,	por	

exemplo,	 demanda	 a	 criação	 de	 vigas	 que	 acompanhem	 as	 linhas	 da	 parede	 ou,	

talvez,	solicite	um	sistema	inovador	de	estrutura	monocoque,	sem	qualquer	armação	

interna.	 Essa	 liberdade	 de	 projeto	 requer,	 do	 projetista,	 um	 entendimento	

consciente	e	efetivo	dos	meios	e	métodos	construtivos,	pois	“as	ferramentas	de	hoje	

não	 tornam	 fáceis	 de	 se	 projetarem	 essas	 construções	 complexas.	 Elas,	

simplesmente,	as	tornam	possíveis”	(Ibid.,	p.38,	tradução	nossa).	

O	 estudo	 de	 caso	 apresentado	 foi	 o	 de	 uma	 luminária	 translúcida,	 de	 material	

composto.	O	 documento	 construtivo,	 um	modelo	 computacional	 3D,	 teve	 que	 ser	

segmentado	em	pedaços	moldáveis	e	manuseáveis,	com	o	propósito	de	instalação	e	

manutenção.	A	estratégia	de	manufatura	foi	desenvolvida	e	modelada	para	a	revisão	

e	 aprovação	 do	 arquiteto.	 A	 renderização	 da	 figura	 22	mostra	 o	 artifício	 utilizado	

para	 os	 painéis,	 considerando	 as	 restrições	 do	 material,	 da	 instalação	 e	 da	



	
	

49	

manutenção.	Nessa	etapa,	o	artesão	ajuda	o	grupo	de	projeto	a	visualizar	o	processo	

e	avaliar	o	recurso,	para	resolver	o	problema.	

							 	
Figura	22:	Luminária	e	renderização	

Fonte:	KREYSLER,	IN:	LYNN	&	CAGE,	2010,	p.	51-53	

Cientes	de	que	o	assunto	não	se	esgota	com	esses	parcos	exemplos,	esperamos,	no	

entanto,	que	sejam	suficientes	para	ilustrar	que	a	construção	de	um	projeto,	assim	

como	a	sua	documentação,	seja	por	intermédio	de	uma	imagem	gráfica	estática,	de	

um	 volume	 físico,	 ou	 de	 um	 modelo	 computacional,	 requerem	 um	 pensamento	

lógico	e	descritivo,	que	compreenda	a	resolução	de	problemas.	Observamos,	ainda,	

que	nosso	estudo	se	concentrou	na	questão	específica	do	aspecto	formal	do	projeto,	

sem	considerar	os	 inúmeros	demais	 fatores	que	devem	entrar	na	definição	de	um	

problema	arquitetônico,	relativos	à	função,	à	economia	e	ao	tempo.	Ching	(1999,	ix)	

considera	 que	 a	 arquitetura	 é	 geralmente	 concebida	 (projetada)	 e	 realizada	

(construída)	em	resposta	a	um	conjunto	de	condições	existentes	e	que	tal	conjunto	

representa	 um	 problema	 e	 “o	 ato	 de	 criar	 arquitetura,	 portanto,	 constitui	 um	

processo	de	resolução	de	problemas	ou	de	projeto.”	O	autor	adverte,	ainda,	que	a	

profundidade	 e	 o	 espectro	 do	 vocabulário	 de	 projeto	 do	 profissional	 “influenciam	

tanto	 sua	 percepção	 de	 uma	 questão	 quanto	 a	 formulação	 de	 sua	 resposta”,	

concluindo	 que,	 se	 a	 “compreensão	 de	 uma	 linguagem	 de	 projeto	 é	 limitada,	 o	

espectro	 de	 soluções	 possíveis	 a	 um	 problema	 também	 será	 limitado”.	



	
	

Capítulo 2 

RESOLUÇÃO	DE	PROBLEMAS	E	INTERFACE	

	
Gaspard	Monge,	 em	discurso	 sobre	 a	 pedagogia	 a	 ser	 aplicada	 nas	 instituições	 de	

ensino	francesas,	destaca	que	o	método	das	projeções	deve	ser	ensinado	de	modo	a	

incentivar	 o	 estudante	 a	 construir	 o	 conhecimento,	 por	 eles	 mesmos,	 para	 que,	

assim,	 possam	 aplicá-lo	 nas	 mais	 diversas	 atividades	 profissionais.	 Ao	 fazermos	 a	

leitura	 das	 lições	 do	 mestre	 francês,	 notamos	 que	 a	 maneira	 como	 o	 professor	

conduzia	 o	 pensamento	 do	 ouvinte/leitor,	 trazia	 consigo	 uma	 heurística	 sedutora,	

que	estimulava	o	objetivo	por	ele	almejado.	No	intuito	de	obter	uma	ideia	clara	da	

pedagogia	 mongiana,	 procuramos	 um	 autor	 que	 expusesse,	 teoricamente,	 os	

procedimentos	 educacionais,	 comparáveis	 à	 elaboração	 intelectual	 de	 Monge.	

Encontramos,	 na	 proposta	 de	 Polya	 (1995),	 exposta	 em	 a	 Arte	 de	 Resolver	

Problemas,	a	organização	dos	princípios	que	encaminhavam	o	estudante	a	atingir	o	

mesmo	ideal.	Segundo	relato	de	Conway,	no	prefácio	da	primeira	tiragem	do	livro,	o	

autor	 diz	 que,	 no	 seu	 tempo	 de	 estudante,	 havia	 uma	 questão	 que	 o	 perturbava	

repetidamente:	 “Sim,	 a	 resolução	 parece	 que	 funciona,	 que	 está	 certa,	mas	 como	

seria	 possível	 inventar,	 eu	 próprio,	 essas	 coisas?”(POLYA,	 1995,	 p.	 v).	 Portanto,	

apresentamos	 um	 resumo	 da	 doutrina	 deste	 matemático/professor,	 seguida	 da	

solução	de	um	problema	de	Monge,	sob	a	sua	ótica.	
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Tendo	 esclarecido	 a	 metodologia	 mongiana,	 faz-se	 oportuno	 exemplificar	 outra	

questão	 comentada,	 na	 introdução	desta	 tese,	 a	 respeito	 dos	 diferentes	 enfoques	

educacionais	encontrados	em	artigos	e	livros	didáticos	de	Geometria	descritiva.	Sob	

esse	aspecto,	 identificamos	duas	vertentes	principais:	a	que	considera	o	estudo	da	

geometria,	exclusivamente,	por	meio	da	dupla	projeção,	em	épura,	e	aquela	em	que	

são	empregados	os	demais	sistemas	projetivos	de	representação.	Para	exemplificar	

esta	última,	 recorremos	 a	Roever	 (1934)	 em	 cujo	 artigo	destaca	 alguns	problemas	

fundamentais	 da	 geometria	 espacial:	 (1)	 traçar	 a	 linha	 reta	 que	 passa	 por	 dois	

pontos	do	espaço;	(2)	encontrar	a	reta	de	interseção	de	dois	planos;	(3)	construir	o	

plano	determinado	por	um	ponto	e	uma	reta;	(4)	encontrar	o	ponto	segundo	o	qual	

uma	reta	intercepta	um	plano;	(5)	construir	uma	esfera	de	centro	e	raio	conhecidos.	

Considera,	 também,	 que	 o	 caminho	 disponível,	 para	 resolvê-los	 graficamente,	 é	 o	

processo	 de	 desenhar	 em	 um	 plano	 (ou	 em	 uma	 superfície),	 fazendo	 uso	 dos	

habituais	 instrumentos	 (dos	 geômetras)	 de	 representação,	 a	 saber:	 lápis,	 régua	 e	

compasso.	O	autor	expõe,	em	seguida,	a	 solução	desses	 tópicos	 fundamentais	nos	

diversos	 sistemas	 de	 representação	 (dupla	 projeção	 ortogonal,	 axonometria,	

perspectiva	livre,	representação	topográfica),	enfatizando	a	aplicação	dos	princípios	

matemáticos	pertinentes	a	cada	processo.	

Seguindo	essa	linha	de	pensamento,	apresentamos	a	representação	do	problema	de	

Monge,	 em	épura	 e	 em	dois	 programas	distintos	 de	modelagem	digital	 3D.	Nosso	

objetivo	é	mostrar	que,	 independente	do	suporte	e	das	 ferramentas	disponíveis,	o	

raciocínio	 usado,	 para	 chegar	 à	 imagem	 gráfica,	 é,	 essencialmente,	 baseado	 na	

geometria	 espacial	 e	 nas	 relações	 entre	 seus	 elementos	 fundamentais:	 pontos,	

linhas	 e	 superfícies.	 Procederemos,	 portanto,	 à	 substituição	 dos	 instrumentos	

tradicionais	 de	 desenho,	 por	 ferramentas	 de	 programas	 computacionais.	 Convém	

lembrar	que,	nesses	aplicativos,	o	sistema	projetivo	é,	em	geral,	indiferente,	ou	seja,	

pode-se	 optar	 pela	 visualização	 do	 objeto,	 em	 perspectiva	 cônica,	 em	 perspectiva	

paralela	ou,	ainda,	em	projeções	ortogonais.	
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2.1		 George	Polya	e	A	Arte	de	Resolver	Problemas	

A	Arte	de	Resolver	Problemas	foi	publicado	pela	primeira	vez,	em	1945	e	ultrapassou	

a	soma	de	um	milhão	de	cópias	vendidas,	com	tradução	em	mais	de	quinze	idiomas	

(ALEXANDERSON,	et	al.	s/d.).	Polya	declara	que	a	resolução	de	problemas	requer	o	

estudo	da	heurística:	

O	objetivo	da	heurística	é	estudar	os	métodos	e	as	regras	da	descoberta	e	
da	 invenção	 (...)	 A	 heurística,	 na	 função	 de	 adjetivo,	 significa	 ‘servir	 à	
descoberta’	 (...)	 seu	 propósito	 é	 descobrir	 a	 solução	 do	 problema	 em	
questão	 (...)	 E	 o	 que	 é	 uma	 boa	 educação?	 É	 oferecer	 ao	 estudante,	
sistematicamente,	 a	 oportunidade	 de	 descobrir	 as	 coisas	 por	 si	mesmo.	
(POLYA,	apud	O’CONNOR;	ROBERTSON,	2002,	tradução	nossa).	

Em	 palestra	 a	 respeito	 do	 ensino	 de	 matemática	 na	 escola	 primária,	 o	 autor	

manifesta	 que	 “entender	 matemática	 significa	 ser	 capaz	 de	 fazer	 matemática”	 e	

fazer	matemática	é,	primeiramente,	“ser	capaz	de	resolver	problemas	matemáticos”	

(POLYA,	apud	O’CONNOR;	ROBERTSON,	2002,	tradução	nossa).	

2.1.1		 O	conteúdo	do	livro:	

Antes	 mesmo	 da	 introdução,	 Polya	 (1995)	 apresenta	 uma	 lista	 de	 indagações	 e	

sugestões	 sob	 o	 título	 de	 “Como	 Resolver	 um	 Problema”,	 que	 reproduzimos	 e	

anexamos	a	esta	tese	(anexo	A).	A	lista	contém	as	perguntas	consideradas	essenciais	

ao	ato	de	procurar	a	solução	de	um	desafio.	Constantemente	o	autor	se	refere	a	ela,	

ao	 longo	 do	 livro,	 que	 se	 divide	 em	 quatro	 partes.	 Na	 primeira	 são	 explanados	 o	

objetivo	da	 lista	e	as	quatro	fases	de	trabalho	em	que	esta	se	encontra	dividida.	A	

segunda	parte	 simula	 um	diálogo	 em	que	o	mestre	 orienta	 o	 discípulo	 a	 buscar	 o	

caminho	 da	 solução,	 seguindo	 as	 etapas	 estipuladas.	 Na	 terceira	 parte	 o	 autor	

relaciona	os	termos	e	as	sentenças	referentes	às	práticas	e	aos	conceitos	do	método,	

em	 forma	 de	 dicionário,	 acrescentando-lhes	 os	 fundamentos,	 exemplos	 e	

comentários.		Na	última	seção	do	livro,	são	propostos	problemas,	acompanhados	de	

uma	indicação	do	caminho	a	seguir	e	da	respectiva	solução,	devidamente	explicada.		

O	 objetivo	 do	 autor	 é	 o	 de	 desenvolver	 a	 autonomia	 do	 estudante	 para	 que	 este	

possa	 resolver	 os	 problemas	 por	 si	 próprio.	 Considera	 que	 tal	 habilidade	 será	

adquirida	 por	 intermédio	 de	 imitação	 e	 prática.	 Sendo	 assim,	 o	 aprendiz	 deverá	
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vivenciar	as	operações	mentais	correspondentes	às	indagações	e	sugestões	da	lista,	

de	um	problema	já	resolvido,	para	que	adquira	a	capacidade	de	descobrir,	sozinho,	o	

seu	 uso	 correto.	 Enfatiza,	 ainda,	 que	 assimilar	 a	 maneira	 adequada	 de	 utilizar	 a	

indagação	 é	 mais	 importante	 do	 que	 o	 simples	 conhecimento	 de	 um	 fato	

matemático	qualquer.		

É	sob	esse	aspecto	que	narraremos	as	aulas	de	Monge,	nos	próximos	capítulos	desta	

tese.	 Não	 temos	 por	 objetivo	 apresentar	 teoremas	 e	 proposições,	 uma	 vez	 que	

podem	 ser	 encontrados	 nos	 livros	 de	 geometria,	 mas	 pretendemos	 salientar	 o	

caminho	 para	 se	 chegar	 à	 conclusão	 deles.	 O	 processo	 é	 descrito,	 pelo	 mestre	

francês,	 com	 clareza	 e	 simplicidade,	 tendo	 por	 base	 a	 resolução	 de	 problemas	

correlatos.	

Polya	 (1995)	 estabelece	 quatro	 fases	 de	 trabalho,	 que	 deverão	 ser	 seguidas	 na	

resolução	de	um	problema:	 (1)	compreensão	do	problema;	 (2)	estabelecimento	de	

um	plano;	(3)	execução	do	plano;	(4)	retrospecto:	

Para	agrupar	convenientemente	as	indagações	e	sugestões	da	nossa	lista,	
distinguiremos	quatro	fases	de	trabalho.	Primeiro,	temos	de	compreender	
o	problema,	temos	de	perceber	claramente	o	que	é	necessário.	Segundo,	
temos	 de	 ver	 como	 os	 diversos	 itens	 estão	 inter-relacionados,	 como	 a	
incógnita	 está	 ligada	 aos	 dados,	 para	 termos	 a	 idéia	 (sic)	 da	 resolução,	
para	 estabelecermos	 um	 plano.	 Terceiro,	 executamos	 o	 nosso	 plano.	
Quarto,	 fazemos	 um	 retrospecto	 da	 resolução	 completa,	 revendo-a	 e	
discutindo-a.	(POLYA,	1995,	p.	3-4).	

2.1.2		 Quatro	fases	de	trabalho	

1ª	Fase	-	Compreensão	do	problema:	

Nesta	fase,	devem	ser	identificadas	as	partes	principais	do	problema	e	considerá-las	

sob	vários	pontos	de	vista:	a	 incógnita,	os	dados	e	a	condicionante,	se	o	problema	

for	de	determinação;	a	hipótese	e	a	conclusão,	se	for	de	demonstração.	A	etapa	se	

divide	 em	 dois	 estágios:	 familiarização	 e	 aperfeiçoamento	 da	 compreensão.	 Na	

primeira	é	preciso	visualizar	o	problema	como	um	 todo	e	gravar,	na	mente,	o	 seu	

objetivo	 para,	 assim,	 estimular	 a	 memória	 e	 propiciar	 a	 recordação	 de	 pontos	

relevantes.	 Na	 segunda,	 isolar	 as	 partes	 principais,	 considerando-as	 uma	 a	 uma,	
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examinando-as	 em	 várias	 combinações,	 relacionando	 cada	 detalhe	 com	 outros	

pormenores	e	cada	um	destes,	com	a	totalidade	do	problema.		

2ª	Fase	-	Estabelecimento	de	um	plano:	

A	capacidade	de	planejar	um	roteiro	de	ações	está	 subordinada	ao	conhecimento,	

pelo	 menos	 de	 uma	 maneira	 geral,	 dos	 cálculos	 ou	 desenhos	 que	 deverão	 ser	

executados	para	a	obtenção	da	incógnita.	“Sabemos,	naturalmente,	que	é	difícil	ter	

uma	boa	idéia	(sic)	se	pouco	conhecemos	do	assunto	e	que	é	impossível	tê-la	se	dele	

nada	soubermos”	(POLYA,	1995,	p.6).			

Em	outra	palavras,	a	ideia	do	plano	de	ação	é	baseada	na	experiência	passada	e	em	

saberes	previamente	adquiridos.	Polya	considera	o	conhecimento	já	alcançado,	tais	

como	problemas	anteriormente	resolvidos	e	teoremas	previamente	demonstrados,	

indispensáveis	à	manifestação	de	uma	boa	 ideia	para	a	resolução	de	um	problema	

matemático.	Em	vista	disso,	ressalta	a	importância	que	há	em	se	fazer	a	associação	

entre	 problemas	 correlatos.	 Alerta,	 ainda,	 quanto	 ao	 valor	 de	 se	 examinarem	 os	

diversos	aspectos	de	uma	questão,	que	deverá	ser	feito	por	intermédio	da	variação,	

transformação	e	modificação	da	mesma.	Portanto,	sugere	começar	pelo	exame	das	

partes	 principais	 do	 problema,	 considerando-o	 sob	 diversos	 pontos	 de	 vista,	

procurando	 contatos	 com	 conhecimentos,	 previamente,	 obtidos.	 As	 diferentes	

partes	 deverão	 ser	 destacadas	 e	 combinadas	 de	 outra	 forma;	 cada	 detalhe	

examinado,	repetidamente,	de	maneiras	diferentes.	

Observamos	 que	 Monge,	 em	 diversos	 momentos	 de	 seu	 curso	 de	 Geometria	

descritiva,	apresenta	uma	sequência	de	questões	que	se	 relacionam,	umas	com	as	

outras,	de	tal	forma	que	a	solução	de	um	problema	irá	servir	como	parte	da	solução	

de	 outro,	 posterior.	 Ou,	 ainda,	 oferece	 uma	 série	 de	 questões	 em	 que	 mantém	

algumas	 das	 partes	 principais	 (incógnita,	 dados,	 condicionante),	 enquanto	 altera	

outras,	caracterizando,	assim,	a	variação	do	problema,	sugerida	por	Polya.		
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3ª	Fase	–	Execução	do	plano:	

Nesta	 fase,	 o	 estudante	deverá	 seguir	 a	 sequência	 estabelecida	na	etapa	 anterior.	

No	entanto,	é	importante	que	fique	atento	aos	detalhes,	verificando	cada	operação	

algébrica	ou	geométrica,	intuitiva	ou	formalmente,	a	fim	de	garantir	a	exatidão	dos	

passos	 seguidos.	 Polya	 chama	 a	 atenção	 quanto	 à	 diferença	 entre	 perceber	

(intuitivamente)	 e	 demonstrar	 (formalmente)	 e	 adverte	 que	 a	 exigência	 de	 uma	

demonstração	formal,	por	parte	do	professor,	deverá	ficar	subordinada	ao	nível	do	

conhecimento	 geométrico	 do	 aluno;	 porém,	 a	 percepção	 intuitiva	 da	 correção	 de	

cada	etapa	do	 roteiro	deverá	 ser	parte	 fundamental	do	processo.	 Sugere,	ainda,	a	

distinção	 em	 passos	 grandes	 e	 pequenos,	 quando	 o	 problema	 for	 complexo,	

considerando	que	cada	grande	passo	é	constituído	de	diversos	passos	pequenos.		

Monge	 faz	 amplo	 uso	 do	 recurso	 da	 percepção	 do	 processo,	 em	 suas	 aulas,	

justificando,	 intuitivamente,	 cada	 caminho	 tomado	 na	 resolução	 de	 uma	 questão	

proposta.	 Utiliza,	 também,	 a	 divisão	 de	 um	 problema	 complexo	 em	 outros	 mais	

simples	e	correlatos,	cujas	soluções	servirão	na	resolução	da	questão	maior.		

4ª	Fase	–	Retrospecto:	

O	 retrospecto	 representa	 a	 consolidação	 do	 conhecimento.	 Polya	 considera	 que	 o	

fato	 de	 se	 chegar	 a	 uma	 solução	 não	 encerra	 o	 trabalho	 de	 apreensão	 do	 saber.	

Reconsiderar	 e	 reexaminar	 o	 resultado	 final,	 e	 a	 via	 traçada	 para	 chegar-se	 a	 ele,	

poderá	consolidar	a	experiência	e	aperfeiçoar	a	capacidade	de	resolver	problemas.	

Para	 tal,	 propõe	 a	 busca	 de	 um	 caminho	 diferente,	 para	 atingir	 a	 solução,	

procurando	 abreviar	 as	 partes	mais	 amplas,	 ou	 refletindo	 sobre	 um	 problema	 de	

geometria	 plana,	 análogo.	 Por	 exemplo,	 se	 a	 questão	 proposta	 for	 de	 geometria	

espacial.	 	Aventa,	também,	a	verificação	da	possibilidade	de	se	utilizar	o	resultado,	

ou	 o	 método,	 em	 alguma	 outra	 questão.	 Tal	 sugestão	 recai	 na	 pesquisa	 dos	

problemas	 correlatos	 que,	 por	 sua	 vez,	 irão	 compor	 a	 base	 cognitiva	 necessária	 à	

resolução	de	novos	questionamentos,	conforme	já	divulgado	pelo	autor.		

Mais	uma	vez,	identificamos	uma	fase	estipulada	por	Polya	no	método	mongiano	de	

condução	de	suas	aulas.	Após	resolver	uma	questão,	Monge	apresenta	outra	solução	
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possível	 e	 tece	 inúmeras	 considerações	 a	 respeito,	 enunciando	 teoremas	 da	

geometria	 espacial	 e	 seus	 análogos,	 para	 a	 geometria	 plana,	 revelando,	 ainda,	

proposições	 gerais	 e	 casos	 particulares.	 Um	 exemplo	 desse	 procedimento	 será	

exemplificado	mais	adiante,	no	item	2.2.	

2.1.3	 Pequeno	Dicionário	de	Heurística	

No	intuito	de	proporcionar	as	ferramentas	necessárias	à	execução	das	quatro	fases	

de	trabalho,	Polya	apresenta	uma	relação	das	operações	mentais	típicas	e	úteis	na	

resolução	 de	 problemas,	 oferecendo	 definições	 e	 exemplos	 de	 aplicação.	 Este	

“Pequeno	 Dicionário	 de	 Heurística”	 constitui	 a	 terceira	 parte	 do	 livro.	 Deste,	

extraímos	alguns	dos	itens	que	se	mostraram	amplamente	empregados	por	Monge,	

relacionados	a	seguir:		

• “Analogia	é	uma	espécie	de	semelhança.	Objetos	semelhantes	coincidem	uns	

com	 os	 outros	 em	 algum	 aspecto;	 objetos	 análogos	 coincidem	 em	 certas	

relações	 das	 suas	 respectivas	 partes”	 (POLYA,	 1995,	 p.29).	 Como	 exemplo,	

relaciona	 figuras	 planas	 e	 suas	 análogas	 tridimensionais	 (paralelogramo	

retângulo	e	paralelepípedo	retângulo;	triângulo	e	tetraedro);	

• A	consideração	da	incógnita/conclusão,	ou	seja,	olhar	para	o	fim,	é	útil	para	

manter	 o	 foco	 no	 objetivo,	 não	 perdê-lo	 de	 vista	 e,	 assim,	 pensar	 em	 um	

meio	de	chegar-se	a	ele.	

• A	decomposição	 e	 recombinação	 são	citadas	como	operações	mentais	que	

implicam	em	examinar	as	partes	do	todo	e	recombiná-las	de	maneira	nova:	

manter	a	 incógnita	e	mudar	os	dados	e	a	condicionante;	manter	os	dados	e	

mudar	o	restante;	manter	a	incógnita	e	os	dados;		

• A	 substituição	 do	 termo	 técnico	 por	 sua	 definição	 serve	 para	 melhor	

entender	o	real	significado	dos	elementos	constituintes	das	partes	principais	

do	 problema.	 Por	 exemplo,	 substituir	 o	 termo	 parábola	 por	 sua	 definição	

como	lugar	geométrico	dos	pontos	equidistantes	de	um	ponto	fixo	e	de	uma	

reta	 fixa.	 Desta	 forma,	 torna-se	mais	 fácil	 compreender	 o	 problema	 como,	

também,	descobrir	os	correlatos;	
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• A	descoberta	de	um	caminho	diferente,	para	se	chegar	ao	resultado,	reforça	

a	sua	validação	e	pode	proporcionar	a	sua	melhoria	e	simplificação,	além	de	

abrir	novas	possibilidades	de	vislumbrar	analogias;		

• A	 consideração	 dos	 dados,	 como	 ponto	 inicial	 do	 trabalho,	 em	 vez	 de	

começar	pela	 incógnita,	 também	 tem	probabilidades	de	 sucesso.	Devem-se	

verificar	se	os	dados	foram	suficientemente	utilizados	ou	se	é	possível	obter	

algo	dos	dados;		

• A	 introdução	 de	 elementos	 auxiliares,	 no	 intuito	 de	 facilitar	 a	 resolução:	

linhas	 auxiliares	 (problema	 geométrico);	 incógnita	 auxiliar	 (problema	

algébrico);	teoremas	auxiliares;	

• A	 “Generalização	 é	 a	 passagem	 da	 consideração	 de	 um	 elemento,	 para	 a	

consideração	de	um	conjunto,	que	contém	esse	elemento;	ou	a	passagem	de	

consideração	 de	 um	 conjunto,	 para	 um	 conjunto	 mais	 abrangente,	 que	

contém	o	conjunto	restrito”	(POLYA,	1995,	p.85).	Muitas	vezes	a	solução	de	

um	problema	geral	 é	mais	 fácil	 e	 pode	 servir	 como	uma	pequena	parte	da	

resolução	do	problema	particular;	

• A	“Particularização	é	a	passagem	da	consideração	de	um	dado	conjunto	de	

elementos,	para	a	consideração	de	um	conjunto	maior,	ou	para	a	de	apenas	

um	 dos	 elementos,	 contidos	 no	 conjunto	 dado”(POLYA,	 1995,	 p.	 108).	 Há	

vezes	 em	 que	 o	 problema	 torna-se	 difícil	 por	 ser	 aplicável	 em	 muitas	

situações.	 Nesta	 condição	 pode	 ser	 conveniente	 resolver	 um	 problema	

auxiliar,	mais	simples,	que	represente	um	caso	particular	da	questão	original;	

• A	variação	do	problema	pode	auxiliar	a	extrair	da	memória	os	elementos	que	

serão	 usados	 na	 resolução	 do	 problema,	 por	 associação	 mental.	 “Pela	

variação	do	problema,	relembramos	novos	aspectos	e,	assim,	criamos	novas	

possibilidades	 de	 contratar	 elementos	 relevantes	 ao	 problema”	 (POLYA,	

1995,	p.159).	

Tais	conceitos	encontram-se	embutidos	na	maneira	segundo	a	qual	Monge	conduz	o	

pensamento	do	ouvinte/leitor	à	resolução	das	questões	propostas,	assim	como,	na	

própria	ordenação	destas.	Exemplificaremos	nosso	argumento	por	intermédio	de	um	
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problema	 resolvido	 em	 uma	 de	 suas	 lições:	 traçar	 um	 plano	 tangente,	 ao	mesmo	

tempo,	a	três	esferas	de	grandezas	e	posições	dadas.	 Faremos	um	paralelo	com	os	

processos	 descritos	 por	 Polya,	 intitulando	 as	 questões	 de	 Monge	 com	 as	 quatro	

fases,	estabelecidas	por	aquele,	na	resolução	de	um	problema:	(1)	compreensão	do	

problema;	(2)	estabelecimento	de	um	plano;	(3)	execução	do	plano;	(4)	retrospecto.	

2.2		 A	solução	de	Monge	sob	a	ótica	de	Polya	

O	 problema	 de	 traçar	 um	 plano	 tangente,	 ao	 mesmo	 tempo,	 a	 três	 esferas	 de	

grandezas	 e	 posições	 dadas	 situa-se	 na	 segunda	 parte	 das	 lições	 (na	 numeração	

mongiana,	 itens	 36-44),	 em	 que	 Monge	 trata	 dos	 planos	 tangentes	 e	 das	 retas	

normais	 às	 superfícies	 curvas.	 Faremos	 um	 breve	 relato	 dos	 tópicos	 que	 o	

antecedem	(itens	23-35)	a	fim	de	contextualizar	a	questão	proposta.	Tais	itens,	por	

enquanto	 abordados	 de	 modo	 resumido,	 encontram-se	 detalhadamente	

apresentados	no	quarto	capítulo	desta	tese.	Assim,	o	professor	define	a	geração	de	

uma	superfície	curva	e	determina	as	condições	de	 tangência	de	um	plano,	por	um	

ponto	 da	 superfície.	 Explica	 que	 toda	 superfície	 curva	 pode	 ser	 gerada	 pelo	

movimento	de	linhas	curvas,	que	são	suas	geratrizes. Ensina	que,	para	determinar	o	

plano	 tangente	 a	 uma	 superfície	 curva,	 em	 um	 ponto	 desta,	 basta	 conceber	 as	

tangentes	a	duas	linhas	geratrizes	diferentes,	que	passam	por	esse	ponto,	e	construir	

o	 plano	 definido	 por	 essas	 duas	 retas.	 Tal	 ponto	 da	 superfície	 é	 o	 elemento	 de	

contato	entre	esta	e	o	plano	tangente.	 Em	seguida,	exemplifica	seu	uso	prático	na	

arquitetura	e	na	pintura18.	Só	então,	enuncia	o	processo	geral	de	plano	tangente,	por	

um	ponto	da	superfície,	e	apresenta	três	casos	particulares:	(1)	para	uma	superfície	

cilíndrica;	(2)	para	uma	superfície	cônica;	(3)	para	uma	superfície	de	revolução19.	O	

professor	 alerta	 que	 as	 geratrizes,	 escolhidas	 para	 a	 definição	 do	 plano	 tangente,	

deverão	 ser	aquelas	que	 resultarem	nas	operações	mais	 simples	e	mais	elegantes.	

Portanto,	 elege	 a	 geratriz	 reta	 nos	 dois	 primeiros	 casos,	 por	 ela	 ser	 a	 sua	 própria	

																																																								
18	Os	itens	24	e	25	das	lições	correspondem,	respectivamente,	a	estes	exemplos,	expostos	no	quarto	
capítulo	desta	tese	(p.136-139).			
19	Sabemos	que	as	superfícies	cilíndricas	e	as	cônicas	podem	ser	inseridas	no	grupo	das	superfícies	de	
revolução.	No	entanto,	Monge	as	considera,	em	particular,	pelo	fato	de	estas	admitirem	uma	geratriz	
reta	(superfícies	regradas)	e	serem,	além	disto,	desenvolvíveis	(que	podem	ser	estendidas	em	um	
plano	sem	deformações	ou	rupturas).		
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tangente.	Nestas	situações,	a	segunda	linha	deverá	ser	a	curva	na	qual	a	geratriz	reta	

se	apoia,	no	seu	movimento	de	geração	da	figura	(Figura	23).		

								 										 	
Figura	23:	Curvas	geratrizes	das	superfícies	cilíndricas	e	cônicas;	plano	tangente	

Para	 as	 superfícies	 de	 revolução,	 o	mestre	 dá	 preferência	 às	 curvas	 de	 interseção	

com	dois	planos	específicos:	o	plano	α 	definido	pelo	ponto	de	contato	e	o	eixo;	e	o	

plano	γ 	perpendicular	ao	eixo,	que	passa	pelo	ponto	de	contato	(Figura	24).			

					 					 							 	
Figura	24:	Curvas	geratrizes	de	uma	superfície	de	revolução;	plano	tangente	

Finalizando	o	tópico,	faz	a	aplicação	do	conhecimento	adquirido,	na	solução	de	uma	

questão	(determinação	da	distância	entre	duas	retas).	

Seguiremos	 com	 a	 resolução	 do	 problema	 de	 Monge	 sob	 a	 ótica	 do	 método	 de	

Polya.	

2.2.1	 1ª	FASE:	Compreensão	do	problema	

Problema	proposto:		

Traçar	um	plano	tangente,	ao	mesmo	tempo,	a	três	esferas	de	grandezas	e	posições	

dadas.	
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Após	 tratar	 da	 condução	 de	 um	 plano	 tangente,	 por	 um	 ponto	 da	 curva,	 Monge	

propõe	 uma	 variação	 do	 problema,	 alterando	 a	 situação	 de	 um	 ponto,	 dado	 na	

superfície,	para	outro,	exterior	a	esta,	e	estabelece	uma	comparação	entre	as	duas	

situações.	 Diz	 que,	 quando	 o	 ente	 conhecido	 é	 o	 ponto	 de	 contato	 (está	 na	

superfície),	 ele	 basta	 para	 determinar	 a	 posição	 do	 plano	 tangente,	 ou	 seja,	 é	

condição	 suficiente.	 Porém,	 o	 mesmo	 não	 acontece,	 quando	 ele	 está	 fora	 da	

superfície.	 Lembra	 que,	 para	 determinar	 a	 posição	 de	 um	 plano,	 é	 necessário	

satisfazer	a	um	total	de	três	condições	diferentes	e,	em	geral,	que	a	propriedade	de	

ser	tangente	a	uma	curva,	representa	uma	só	delas.	A	fim	de	conduzir	o	pensamento	

do	estudante	à	compreensão	da	questão,	faz	a	exposição	verbal	de	uma	sequência	

de	 situações,	 de	 caráter	 dinâmico,	 oferecendo	 uma	 demonstração	 intuitiva	 à	

sentença	enunciada.	

Supõe	três	superfícies	curvas,	dadas,	e	um	plano	tangente	a	uma	delas,	em	qualquer	

um	de	 seus	pontos.	Diz	 ser	 possível	 imaginar	 o	plano	 se	movimentando	em	 torno	

dessa	superfície,	sem	deixar	de	tocá-la:	ele	poderá	se	mover	em	todos	os	sentidos	e	

direções.	O	ponto	de	contato,	porém,	se	deslocará	sobre	a	superfície	à	medida	que	o	

plano	mudar	de	posição,	e	a	direção	de	seu	movimento	será	a	mesma	daquela	do	

plano	(Figura	25).	

									 										 	
Figura	25:	Plano	tangente	a	uma	esfera	–	problema	indeterminado	

Concebendo	que	o	deslocamento	do	plano	ocorra	em	um	determinado	sentido,	até	

que	este	encontre	a	segunda	superfície,	e	a	tangencie	em	um	certo	ponto,	o	plano	se	

tornará	tangente,	ao	mesmo	tempo,	às	duas	primeiras	superfícies;	mas	sua	posição	

ainda	não	estará	fixada:	ele	poderá	girar,	ainda,	em	torno	das	duas	superfícies,	sem	

deixar	de	tocá-las.	Neste	caso,	não	será	totalmente	livre,	mas	poderá	se	mover	em	

uma	só	direção,	e	à	medida	em	que	ele	se	move,	os	respectivos	pontos	de	contato	se	

deslocam	de	maneira	que,	se	considerarmos	a	reta	conduzida	por	esses	dois	pontos,	
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o	movimento	 de	 cada	 um	 deles	 será:	 (a)	 no	mesmo	 sentido	 (em	 relação	 à	 reta),	

quando	 o	 plano	 tocar	 as	 superfícies	 do	 mesmo	 lado;	 (b)	 em	 sentidos	 contrários,	

quando	o	plano	tocar	as	superfícies,	cada	uma	por	um	lado	(Figura	26).	

																							movimento	no	mesmo	sentido																												movimento	em	sentidos	contrários		

							 																 	
Figura	26:	Plano	tangente	a	duas	esferas	–	problema	indeterminado	

Se,	 durante	 esse	 movimento,	 o	 plano	 tangenciar	 a	 terceira	 curva,	 então,	 seu	

deslocamento	ficará	restringido	e	não	poderá	mais	se	mexer,	a	menos	que	deixe	de	

tangenciar	uma	das	três	curvas	(Figura	27).	Portanto,	para	determinar	a	posição	de	

um	 plano,	 que	 tangencie	 superfícies	 curvas	 dadas,	 em	 pontos	 de	 contato	

desconhecidos,	são	necessárias,	em	geral,	três	superfícies.	

	
Figura	27:	Plano	tangente	a	três	esferas:	problema	determinado	

Deste	modo,	a	proposição	de	 conduzir	um	plano,	 tangente	a	uma	superfície	 curva	

dada,	 equivale	 a	 uma	 das	 condições	 necessárias	 e	 pode-se,	 então,	 eleger	 outras	

duas,	 à	 vontade.	 Por	 exemplo,	 fazer	 o	 plano	 passar	 por	 dois	 pontos	 dados,	 o	 que	

equivale	a	passá-lo	por	uma	reta	de	posição	conhecida.	Se	a	situação	inicial	for	um	

plano	 tangente,	 ao	 mesmo	 tempo	 a	 duas	 superfícies	 curvas	 dadas,	 serão	 duas	

condições	 impostas	 e	 restará	 apenas	 uma	 disponível,	 que	 poderá	 ser	 a	 de	 passar	
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aquele	plano	por	um	ponto	de	posição	conhecida.	Enfim,	se	o	plano	tiver	que	tocar,	

simultaneamente,	três	superfícies	dadas,	neste	caso	não	haverá	nenhuma	condição	

disponível	e	sua	posição	estará	determinada	(Figura	28).	

					uma	esfera	e	uma	reta	 	 								duas	esferas	e	um	ponto	 	 			três	esferas	

						 								 	
Figura	28:	Condições	de	determinação	do	plano	tangente	

Observamos,	 nestas	 considerações,	 a	 decomposição	 e	 a	 recombinação	 dos	

elementos	de	um	problema,	em	que	Monge	mantém	a	incógnita	(plano	tangente)	e	

os	 dados	 (esferas)	 e	 muda	 a	 condicionante:	 plano	 tangente	 a	 uma	 esfera;	 plano	

tangente	 a	 duas	 esferas	 e	 plano	 tangente	 a	 três	 esferas.	 Estas	 questões	 serão	

resolvidas	 nesta	 ordem,	 preparando,	 assim,	 para	 a	 solução	 do	 problema	 inicial	

(plano	tangente,	simultaneamente,	a	três	esferas),	por	intermédio	da	recombinação	

de	suas	partes.	

2.2.2		 2ª	FASE:	Estabelecimento	do	“plano	de	ação20”	

O	“plano	de	ação”	instituído	por	Monge,	portanto,	consiste	na	redução	do	problema	

em	 indagações,	 mais	 simples	 e	 correlatas,	 cujas	 soluções	 serão	 empregadas	 no	

resultado	 final.	 Diante	 disto,	 propõe	 duas	 questões	 anteriores	 à	 condução	 de	 um	

plano	tangente,	simultaneamente,	às	superfícies	de	três	esferas	(Figura	29):	

1º	 Problema:	Conduzir	o	plano	 tangente	à	 superfície	de	uma	esfera,	por	uma	reta	

dada;	

2º	 Problema:	Conduzir	o	plano	 tangente,	 simultaneamente,	às	 superfícies	de	duas	

esferas,	por	um	ponto	dado.	

	

																																																								
20	Optamos	por	substituir	o	termo	“plano”	empregado	por	Polya,	no	sentido	de	projeto,	por	“plano	de	
ação”	para	não	causar	confusão	com	o	elemento	geométrico	“plano”.	
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																																			1º	problema		 	 	 	 										2º	problema	

															 																		 	
Figura	29:	Problemas	correlatos	

Ao	resolver	o	primeiro	problema,	apresenta	duas	soluções	diferentes.	A	primeira	é	

particular	 e	 serve,	 em	 geral,	 à	 superfície	 específica	 da	 esfera	 (particularização).	 A	

segunda	 (caminho	 diferente)	 abrange	 todas	 as	 superfícies	 do	 segundo	 grau21.	 A	

partir	 desta	 solução	 generalizada	 (generalização),	 o	 professor	 deduz	 corolários	 de	

geometria	plana	e	espacial	e	 reformula	o	problema	por	 reciprocidade.	Coroando	a	

sequência	 de	 exposições,	 enuncia	 uma	 proposição,	 geral,	 que	 compreende	 tudo	

aquilo	que	foi	desenvolvido	passo	a	passo.	

Na	 determinação	 do	 plano	 tangente,	 do	 segundo	 problema,	 Monge	 faz	 uso	 da	

proposição	 geral,	 procedente	do	primeiro,	 para	 encontrar	 o	outro	ponto	do	plano	

procurado.	 Estes	 dois	 pontos	 definem	 uma	 reta	 do	 plano	 tangente,	 o	 que	 leva	 a	

questão	a	recair	no	problema	anterior,	o	de	conduzir	um	plano	tangente	à	superfície	

de	uma	esfera,	por	uma	reta	dada.	

Finalmente,	 a	 solução,	 para	 encontrar	 o	 plano	 tangente	 às	 superfícies	 de	 três	

esferas,	 é	 apresentada	 por	 intermédio	 de	 uma	 regressão	 às	 operações	 mentais,	

aplicadas	ao	segundo	problema,	e	culmina	com	a	reincidência	na	primeira	questão.	

2.2.3		 3ª	FASE:	Execução	do	“plano	de	ação”	

O	 “plano	 de	 ação”	 elaborado	 compreende	 as	 soluções	 dos	 três	 problemas	

correlatos.	 Na	 resolução	 de	 cada	 um	 deles,	 identificamos,	 novamente,	 as	 fases	

preconizadas	por	Polya.		

																																																								
21	“Determinamos	a	ordem	ou	o	grau	de	uma	superfície	em	função	do	número	máximo	de	pontos	nos	
quais	ela	pode	ser	interceptada	por	uma	reta.	As	superfícies	de	segundo	grau	se	chamam	quádricas;	
as	de	terceiro,	cúbicas;	as	do	quarto,	quárticas,	...,	etc.	O	plano	é	uma	superfície	de	primeiro	
grau”(ASENSI,	1975,	p.	278,	tradução	nossa).	
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1º	problema:		

Conduzir	o	plano	tangente	à	superfície	de	uma	esfera,	por	uma	reta	dada.	

Fase	1:	Compreensão	do	problema	

Nesta	 primeira	 fase,	 o	 professor	 considera	 a	 conclusão	 e	 identifica	 os	 “pontos-

chave”	do	problema,	ou	sejam,	os	dois	pontos	de	tangência:	

(...)	 é	 evidente	 que,	 pela	 reta	 dada,	 podemos	 passar	 dois	 planos	
tangentes	à	esfera,	 tais	que	o	primeiro	a	 tocará	de	um	 lado;	o	segundo,	
do	outro;	entre	os	quais	ela	estará	situada;	isto	determinará	dois	pontos	
de	 contato	 diferentes,	 cujas	 projeções	 precisamos	 construir	 (MONGE,	
1989,	p.	44,	tradução	nossa).	

Fase	2:	Estabelecimento	do	“plano	de	ação”	

No	 intuito	 de	 localizar	 esses	 pontos,	 investiga	 suas	 relações	 com	 os	 dados	 do	

problema,	por	intermédio	da	introdução	de	elementos	auxiliares	(Figura	30):	

Para	tal,	se	concebermos	uma	perpendicular	do	centro	da	esfera,	baixada	
sobre	 cada	um	dos	dois	planos	 tangentes,	 cada	uma	delas	 conduzirá	ao	
ponto	de	contato	da	superfície	da	esfera	com	o	plano	correspondente;	e	
todas	 as	 duas	 estarão	no	plano	perpendicular	 à	 reta	 dada:	 portanto,	 os	
dois	 pontos	 de	 contato	 se	 encontrarão	 na	 seção	 da	 esfera	 pelo	 plano	
perpendicular;	 seção	 esta	 que	 será	 a	 circunferência	 de	 um	 dos	 grandes	
círculos	da	esfera,	e	à	qual	serão	tangentes	as	duas	seções	feitas	nos	dois	
planos	 tangentes,	 pelo	 mesmo	 plano	 (MONGE,	 1799,	 p.44,	 tradução	
nossa).		

																						esfera	e	reta	dadas																																												perpendiculares:	pontos	de	contato	T1	e	T2	

																 																											 			
														plano	perpendicular	à	reta	dada																													seção	da	esfera	e	pontos	de	contato	T1	e	T2	

														 																												 	
Figura	30:	1º	problema	-	planos	tangentes	à	esfera	por	uma	reta	dada	–	1ª	solução	
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Fase	3:	Execução	do	“plano	de	ação”	

Monge	 descreve,	 meticulosamente,	 a	 maneira	 de	 encontrar,	 em	 épura,	 os	 dois	

pontos	de	contato	da	esfera,	com	os	respectivos	planos	tangentes;	 isso	é	 feito	por	

meio	das	projeções	ortogonais	dos	elementos	estabelecidos	no	plano	de	ação.	Neste	

momento,	 distinguimos	 os	 procedimentos	 adotados	 na	 dupla	 projeção,	 em	 uma	

folha	 de	 papel,	 com	 o	 uso	 dos	 instrumentos	 tradicionais	 de	 desenho,	 daqueles	

utilizados	para	modelagem	em	um	programa	gráfico	tridimensional,	valendo-nos	das	

respectivas	ferramentas	disponíveis.	Queremos	ressaltar,	com	isso,	que	a	execução	

do	 plano	 depende	 do	 suporte	 em	 que	 o	 problema	 está	 sendo	 representado	 e	 do	

conjunto	 de	 instrumentos	 empregados.	 A	 fim	 de	 exemplificar	 este	 argumento,	

faremos	 a	 representação	 da	 solução	 de	 Monge,	 em	 épura,	 no	 item	 2.4	 deste	

capítulo.	 Em	 seguida,	 apresentaremos	 as	 soluções	 desenhadas	 em	dois	 programas	

gráficos	computacionais	diferentes:	o	SketchUp	e	o	Rhinoceros.		

Antes	de	resolver	o	segundo	problema,	o	professor	apresenta	os	seguintes	itens:	

i.	Segunda	solução	para	o	problema;	

ii.	 Propriedades	 notáveis	 do	 círculo,	 da	 esfera,	 das	 seções	 cônicas	 e	 das	

superfícies	curvas	do	segundo	grau;	

iii.	Corolários	de	geometria	plana,	decorrentes	das	proposições	anteriores;	

iv.	Proposição	geral	para	o	espaço	tridimensional.	

Consideramos	 que	 estes	 tópicos	 se	 inserem	 na	 fase	 do	 “retrospecto”,	 visto	 que	

servem	à	consolidação	do	conhecimento	e	à	aplicação	em	diversas	situações.		

Fase	4:	Retrospecto	

i.	Segunda		solução	para	o	problema:	

O	professor	apresenta	um	procedimento	diferente	para	construir	o	plano	tangente	a	

uma	esfera,	por	uma	reta	dada	(1º	problema).	Neste,	considera	um	plano,	passando	

pelo	centro	da	esfera,	e	determina	o	traço	da	reta	no	plano	(Figura	31).		

Isto	 feito,	 se	 tomarmos	 este	 ponto,	 como	 vértice,	 e	 concebermos	 uma	
superfície	 cônica,	 envelope	 da	 esfera,	 cujas	 retas	 geratrizes	 a	 toquem,	
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cada	 uma	 em	 um	 ponto	 (...).	 A	 superfície	 cônica	 tocará	 a	 da	 esfera	 em	
uma	circunferência	de	 círculo	 (...)	 cujo	plano	 será	perpendicular	 ao	eixo	
do	cone.	

Se,	 pela	 reta	 dada,	 concebermos	 dois	 planos	 tangentes	 à	 superfície	
cônica,	cada	um	deles	a	tocará	segundo	uma	de	suas	retas	geratrizes,	que	
estará,	 ao	 mesmo	 tempo,	 sobre	 a	 superfície	 cônica	 e	 sobre	 o	 plano;	 e	
uma	vez	que	esta	reta	geratriz	também	toca	a	superfície	da	esfera	em	um	
de	 seus	 pontos	 (...)	 então	 este	 ponto	 estará,	 ao	 mesmo	 tempo,	 na	
superfície	 cônica,	 	 no	plano	que	a	 tangencia,	 na	 superfície	 esférica	e	na	
circunferência	de	 círculo	 (...)	 e	 será	o	ponto	de	 contato	 comum	a	 todos	
estes	objetos.	Logo:	1º.	os	dois	planos	tangentes	à	superfície	cônica	são,	
também,	 tangentes	 à	 superfície	 da	 esfera	 e	 consistem	 nos	 planos	 que	
pretendemos	 determinar;	 2º.	 os	 pontos	 de	 contato	 com	 a	 esfera	
pertencem	à	circunferência	de	círculo	comum	às	superfícies	do	cone	e	da	
esfera;	3º.	a	reta,	que	passa	pelos	dois	pontos	de	contato,	se	encontra	no	
mesmo	plano	do	círculo	comum	(MONGE,	1799,	p.47,	tradução	nossa).	

																									esfera	e	reta	dadas			 	 	 												superfície	cônica	circunscrita	

																		 																					 	

										plano	perpendicular	ao	eixo	do	cone		 											geratrizes	do	cone;	pontos	de	contato	Tı	e	T2	

													 																	 	
Figura	31:	1º	problema	-	planos	tangentes	à	esfera	por	uma	reta	dada	–	2ª	solução	

Procedendo	 da	 mesma	 maneira,	 com	 outro	 plano	 qualquer,	 obtém	 uma	 nova	

superfície	cônica,	envelope	da	esfera	e	um	novo	círculo	comum,	o	qual,	no	entanto,	

passará	 pelos	 mesmos	 pontos	 de	 contato,	 um	 para	 cada	 plano	 tangente.	 Desta	

forma,	cada	uma	das	duas	superfícies	cônicas,	circunscritas	à	esfera,	a	tangenciará,	

por	 intermédio	de	uma	 circunferência	de	 círculo.	As	 curvas,	 assim	 conseguidas,	 se	

cortam	 nos	 dois	 pontos	 de	 contato	 da	 esfera,	 com	 os	 planos	 tangentes	 (pontos-

chave)	(Figura	32).	
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							duas	superfícies	cônicas															mesmos	planos	tangentes																	mesmos	pontos	de	contato	

		 										 									 	
Figura	32:	Nova	superfície	cônica	–	mesmos	pontos	de	contato	

ii.	Propriedades	notáveis	do	círculo,	da	esfera,	das	seções	cônicas	e	das	superfícies	

curvas	do	segundo	grau:	

Neste	item,	observamos	um	procedimento	recorrente	do	geômetra	francês,	que	é	o	

de	 aplicar	 um	 movimento	 contínuo,	 para	 alguns	 elementos	 de	 uma	 figura	

geométrica,	 mantendo	 certas	 propriedades	 relativas	 aos	 demais.	 Deste	 modo,	

considera	que	a	superfície	cônica,	circunscrita	à	esfera,	e	cujo	vértice	se	encontra	na	

reta	dada,	se	mova	de	maneira	que	seu	vértice	percorra	a	reta,	sem	que	a	superfície	

deixe	 de	 ser	 tangente	 à	 esfera.	 Mentalizando	 este	 movimento,	 estabelece	 as	

seguintes	asserções	(Figura	33):	

• em	 cada	 nova	 posição,	 a	 superfície	 cônica	 tocará	 a	 esfera	 em	 uma	

circunferência	de	círculo;	

• todas	estas	circunferências	passarão	por	dois	pontos,	que	serão	os	pontos	de	

contato	da	esfera	com	os	dois	planos	tangentes;	

• os	 planos	 dos	 círculos	 se	 cortarão,	 segundo	 a	 mesma	 linha	 reta,	 à	 qual	

pertencem	os	dois	pontos	de	contato;	

• o	 plano	 definido	 pela	 reta	 dada	 e	 o	 centro	 da	 esfera:	 conterá	 os	 eixos	 de	

todas	 as	 superfícies	 cônicas;	 será	 perpendicular	 aos	 planos	 de	 todos	 os	

círculos	de	contato	e,	consequentemente,	à	reta	comum	de	interseção	destes	

círculos;	e	intersectará,	todos	estes	planos,	em	linhas	retas,	que	passarão	por	

um	mesmo	ponto.		
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										movimento	do	vértice	V	na	reta	dada																													T1	e	T2	pontos	de	contato	na	esfera		

															 																																										 	

									reta	dos	pontos	de	contato		T1	e	T2													plano	conduzido	pela	reta	dada	e	o	centro	da	esfera		

				 					 	 	
Figura	33:	Propriedades	notáveis	

Complementando	seu	pensamento,	estabelece	a	situação	recíproca,	em	que	conduz,	

pela	reta,	um	feixe	de	planos	secantes	à	esfera	(variação	do	problema).	Indica	que	

cada	plano	determinará	um	círculo	na	esfera.	Tomando-se	cada	um	destes	círculos,	

como	 base,	 e	 concebendo-se	 a	 superfície	 cônica	 reta,	 circunscrita	 à	 esfera,	 os	

vértices	de	todos	estes	cones	estarão	contidos	em	uma	mesma	linha	reta	(Figura	34).	

							feixe	de	planos	secantes														superfície	cônica	de	base																			colinearidade	dos	vértices	
																					à	esfera	 	 						no	círculo	de	seção	 	 																dos	cones	

	 												 													 	
Figura	34:	Propriedade	recíproca	

iii.	Corolários	de	geometria	plana	decorrentes	das	proposições	anteriores:	

Monge	transfere,	para	a	geometria	plana,	as	propriedades	descobertas	para	os	entes	

da	 geometria	 espacial,	 caracterizando,	 assim,	mais	 uma	 consideração	 indicada	por	

Polya:	 a	 do	 recurso	 à	 analogia.	 Para	 tal,	 observa	 o	 plano,	 definido	 pela	 reta	 e	 o	
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centro	da	esfera,	e	leva	em	consideração	o	círculo	de	interseção	entre	este	plano	e	a	

esfera.	 Concebendo	 as	 tangentes	 ao	 círculo,	 por	 um	 ponto	 qualquer	 da	 reta,	 e	 o	

segmento	 que	 une	 os	 pontos	 de	 tangência,	 impõe,	 ao	 primeiro	 ponto,	 um	

movimento	por	toda	a	extensão	da	reta,	levando,	com	ele,	as	tangentes.	Conclui	que	

os	dois	pontos	de	contato,	assim	como	o	segmento	que	os	une,	mudarão	de	posição	

ao	 longo	 do	 percurso,	mas	 este	 segmento	 passará	 sempre	 por	 um	mesmo	 ponto,	

que	se	encontra	na	perpendicular	à	reta,	pelo	centro	do	círculo	(Figura	35).	

						tangentes	e	segmento																		movimento	do	ponto	na	reta											ponto	P	comum	aos	segmentos	
						dos	pontos	de	contato																

	
Figura	35:	Corolário	da	geometria	plana	

Reciprocamente,	 se	por	um	ponto,	 tomado	no	plano	do	círculo,	 forem	traçadas	as	

retas	que	cortem	a	circunferência	do	círculo,	em	dois	pontos	cada	uma	e,	por	estes	

dois	 pontos	 se	 conduzirem	 as	 tangentes	 ao	 círculo,	 então,	 cada	 par	 de	 tangentes	

concorrerá	 em	 um	 ponto,	 e	 o	 conjunto	 de	 todos	 estes	 pontos	 definirá	 uma	 reta	

perpendicular	à	reta	que	une	o	centro	do	círculo	e	o	ponto,	que	determinou	as	retas	

secantes.	(Figura	36).	

setas	secantes	ao	círculo													tangentes	pelas	interseções																colinearidade	dos	pontos	de	
por	um	ponto	do	plano																entre	as	secantes	e	o	círculo								concorrência	dos	pares		de	tangentes	

				 								 	
Figura	36:	Corolário	recíproco	
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Isto	posto,	Monge	infere	que	o	círculo	goza	da	propriedade	enunciada,	não	por	ter	
todos	os	 seus	pontos	equidistantes	do	centro,	mas	por	 ser	uma	curva	do	 segundo	
grau.	 Sendo	 assim,	 todas	 as	 seções	 cônicas	 se	 encontram	 no	 mesmo	 caso	
(generalização).	 Apresenta	 este	 fato,	 substituindo	 a	 esfera	 por	 uma	 superfície,	
gerada	 pela	 rotação	 de	 uma	 cônica	 qualquer,	 em	 torno	 de	 um	 de	 seus	 eixos	
(quádrica),	e,	em	seguida,	transfere	as	conclusões,	para	a	geometria	plana	(analogia)	
(Figura	37).	

movimento	do	cone	circunscrito																					reta	comum	aos	planos	das	curvas	de	contato		
									com	vértice	na	reta																																																		entre	os	cones	e	a	quádrica								

				 	
	
pontos	de	contato	dos	planos	tangentes	à	quádrica																							analogia	para	a	geometria	plana	

			 																		 	
Figura	37:	Generalização	para	as	curvas	do	segundo	grau	

iv.	Proposição	geral	para	o	espaço	tridimensional.	

Complementando	o	processo	de	generalização,	enuncia	uma	proposição	geral	para	

as	superfícies	do	segundo	grau:	

Sendo	dadas,	no	espaço,	uma	superfície	curva	qualquer	do	segundo	grau,	
e	uma	 superfície	 cônica	 circunscrita	que	a	 tangencie,	 e	 cujo	 vértice	 seja	
um	 ponto	 qualquer,	 se	 a	 superfície	 cônica	 se	move,	 sem	 deixar	 de	 ser	
circunscrita	 à	 primeira	 superfície,	 de	 maneira	 que	 seu	 vértice	 percorra	
uma	 reta	 qualquer,	 o	 plano	 da	 curva	 de	 contato	 das	 duas	 superfícies	
passará,	sempre,	por	uma	mesma	linha	reta	(que	será	determinada	pelos	
pontos	 de	 contato	 da	 superfície	 do	 segundo	 grau	 com	 os	 dois	 planos	
tangentes	 que	 passam	 pela	 reta	 dos	 vértices).	 Se	 a	 superfície	 cônica	 se	
mover	 de	maneira	 que	 seu	 vértice	 permaneça	 em	 um	mesmo	 plano,	 o	
plano	 da	 curva	 de	 contato	 passará,	 sempre,	 por	 um	 mesmo	 ponto.	
(MONGE,	1799,	p.	52,	tradução	nossa.)	
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2º	Problema:		

Plano	 tangente,	 simultaneamente,	 às	 superfícies	 de	 duas	 esferas,	 por	 um	ponto	P	

dado.	

Fase	1:	Compreensão	do	problema	

Monge	 se	 vale	 da	 segunda	 solução,	 enunciada	 no	 problema	 anterior,	 e	 considera	

uma	superfície	cônica	circunscrita,	ao	mesmo	tempo,	às	duas	esferas.	Observa	que	

esta	superfície	terá	seu	vértice	na	reta	que	passa	pelos	centros	das	duas	esferas.	

Fase	2:	Estabelecimento	do	“plano	de	ação”	

A	fim	de	localizar	o	vértice	V,	da	superfície	cônica	circunscrita,	devem	ser	conduzidas	

as	 retas	 tangentes	 às	 duas	 circunferências,	 de	 dois	 grandes	 círculos,	 um	 de	 cada	

esfera,	situados	em	um	mesmo	plano.	O	ponto	de	 interseção	das	tangentes	será	o	

vértice	V	do	cone	procurado.	A	reta,	 traçada	pelo	vértice	V	e	o	ponto	P,	é	comum	

aos	 dois	 planos	 tangentes	 à	 superfície	 cônica.	 Cada	 um	 destes	 planos	 tocará	 a	

superfície	 cônica	 em	 uma	 das	 suas	 geratrizes	 e,	 consequentemente,	 ambos	 serão	

tangentes	 às	 duas	 superfícies	 esféricas,	 simultaneamente.	 Portanto,	 a	 questão	 se	

reduz	em	traçar,	pela	reta	que	passa	pelo	vértice	do	cone	e	pelo	ponto	dado,	dois	

planos	 tangentes	à	 superfície	de	uma	das	esferas.	 Isto	será	 feito	como	na	questão	

anterior,	 e	 os	 dois	 planos	 serão	 tangentes,	 ao	mesmo	 tempo,	 às	 duas	 esferas.	Na	

figura	38	ilustramos	a	sequência	das	considerações	feitas.	

																							esferas	e	ponto	dados																																																			vértice	do	cone	circunscrito	

																 																															 	
													determinação	do	vértice:	tangentes																														VP:	reta	comum	aos	planos	tangentes	
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																			geratrizes	da	superfície	cônica																									1º	problema:	plano	tangente	a	uma	esfera		
																																																																																																																								por	uma	reta	dada	

																					 																													 	
Figura	38:	2º	problema	–	plano	tangente	a	duas	esferas	por	um	ponto	dado	–	solução	

3º	Problema:		

Plano	tangente,	simultaneamente,	às	superfícies	de	três	esferas	dadas.	

Fase	1:	Compreensão	do	problema	

Ao	conceber	um	plano	tangente,	ao	mesmo	tempo,	a	 três	esferas,	Monge	 imagina	

uma	superfície	cônica,	circunscrita	a	duas	primeiras	esferas	(decomposição).	Deduz	

que	o	plano	tangente	tocará	a	superfície	cônica	numa	de	suas	geratrizes	e	passará	

pelo	 vértice	 do	 cone.	 Imaginando	 uma	 segunda	 superfície	 cônica,	 circunscrita	 à	

primeira	e	à	terceira	esferas,	o	mesmo	plano	tangente	a	tocará	numa	de	suas	retas	

geratrizes	e	passará	pelo	seu	vértice.	O	mesmo	ocorrerá	para	uma	terceira	superfície	

cônica,	que	tangencie	a	segunda	e	a	terceira	esferas	(Figura	39).		

																		esferas	1	e	3																																									esferas	1	e	2																																						esferas	2	e	3	

	
Figura	39:	Três	superfícies	cônicas	

Portanto,	os	vértices	das	três	superfícies	cônicas	pertencerão	ao	plano	tangente.	Eles	

estarão	contidos,	também,	no	plano	que	passa	pelos	centros	das	esferas	e	contém	

os	 três	 eixos	 (Figura	 40).	 Sendo	 assim,	 os	 três	 vértices	 pertencerão	 a	 dois	 planos	

diferentes.	Em	consequência,	estarão	em	linha	reta	(Figura	41).	
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Figure	40:	Plano	tangente	e	plano	que	contém	os	centros	das	esferas	

	
Figura	41:	Reta	de	interseção	dos	planos	

Fase	2:	Estabelecimento	do	“plano	de	ação”	

Após	 identificar	 a	 colinearidade	 dos	 vértices,	 das	 três	 superfícies	 cônicas	

circunscritas	 às	 esferas,	 duas	 a	 duas,	 o	 professor	 orienta	 quanto	 à	 determinação	

desses	pontos,	que	deverá	ser	executada	como	no	problema	anterior.	Encontrados	

dois	desses	vértices,	fica	determinada	a	reta	de	interseção	entre	o	plano	tangente	e	

o	plano	que	contém	os	centros	das	esferas.	Uma	vez	que	a	reta	encontrada	pertence	

ao	plano	tangente,	a	questão	recai	no	primeiro	problema:	o	de	conduzir	um	plano	

tangente	a	uma	esfera,	por	uma	reta	dada	(recombinação).	

Tendo	resolvido	o	problema	 inicial,	o	mestre	 reconsidera	e	 reexamina	o	 resultado	

final,	verificando	a	possibilidade	de	outras	soluções.	Consideramos	tal	procedimento	

pertinente	à	fase	do	retrospecto	de	Polya.	

2.2.4								4ª	FASE:	Retrospecto	

Procedendo	 à	 análise	 do	 problema	 formulado,	 Monge	 observa	 que	 é	 possível	

conceber	 duas	 superfícies	 cônicas,	 que	 circunscrevam	 duas	 esferas.	 Na	 primeira	
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delas,	o	vértice	do	cone	se	encontra	além	do	centro	de	uma	das	esferas,	em	relação	

à	outra;	na	segunda,	o	vértice	se	 localiza	entre	os	dois	centros,	um	de	cada	esfera.	

(Figura	42).	

																									 							 	
Figura	42:	Superfícies	cônicas	circunscritas	a	duas	esferas	

Portanto,	 a	 questão	 anterior	 compreende	 seis	 superfícies	 cônicas,	 das	 quais,	 três	

serão	circunscritas,	exteriormente,	às	 três	esferas,	 tomadas	duas	a	duas,	enquanto	

as	 outras	 três	 superfícies	 cônicas	 serão	 circunscritas,	 internamente	 (Figura	 43).	Os	

vértices	dos	seis	cones	estarão,	três	a	três,	sobre	quatro	retas	(Figura	44).	

																								circunscritas	exteriormente																																										circunscritas	interiormente																			

								 														 					
Figura	43:	Seis	superfícies	cônicas		

	
Figura	44:	Quatro	retas	

Cada	reta	é	comum	a	dois	planos	tangentes	a	três	esferas.	Desta	forma,	oito	planos	

diferentes	poderão	satisfazer	à	questão	proposta,	 sendo	que	dois	deles	 tocarão	as	
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três	esferas,	de	um	mesmo	lado,	e	os	seis	demais	tangenciarão	duas	esferas	de	um	

lado	e	a	terceira	esfera,	do	outro	(Figura	45).	

		 						

						 	
Figura	45:	Oito	planos	tangentes	

Diante	 disto,	 o	 professor	 enuncia	 duas	 proposições,	 uma	 para	 a	 geometria	 plana	

(Figuras	46-	48)	e	a	outra,	análoga,	para	o	espaço	tridimensional	(Figuras	49	-52):	

Dados	três	círculos	quaisquer	sobre	um	plano,	se	os	considerarmos,	dois	a	
dois,	 e	 traçarmos	 as	 tangentes	 exteriores,	 prolongadas	 até	 que	 se	
interceptem,	 os	 três	 pontos	 de	 interseção,	 assim	 obtidos,	 estarão	 em	
linha	reta.	

Pois,	 se	 concebermos	 as	 três	 esferas,	 cujos	 círculos	 são	 os	 grandes	
círculos,	e	um	plano,	que	as	tangencie	exteriormente,	este	plano	tocará,	
também,	as	três	superfícies	cônicas,	circunscritas	às	esferas,	consideradas	
duas	a	duas,	e	passará	pelos	 três	 vértices:	V1,	V2,	V3.	Além	disto,	estes	
três	vértices	estarão,	 também,	sobre	o	plano	dos	três	centros.	Portanto,	
estão	sobre	dois	planos	diferentes,	e,	consequentemente,	em	linha	reta.	
Se,	aos	mesmos	círculos,	considerados	dois	a	dois,	traçarmos	as	tangentes	
interiores	que	se	cruzam,	os	três	novos	pontos	de	interseção:	V4,	V5,	V6,	
estarão,	dois	a	dois,	em	linha	reta,	com	um	dos	três	primeiros;	de	maneira	
que	os	seis	pontos:	V1,	V2,	V3,	V4,	V5,	V6	serão	as	interseções	de	quatro	
retas.	

Enfim,	esta	proposição	é	um	caso	particular	da	seguinte,	que	sucede	no	
espaço	tridimensional.		

Dadas	 quatro	 esferas	 quaisquer,	 no	 espaço,	 se	 concebermos	 as	 seis	
superfícies	 cônicas,	 que	 circunscrevam	 exteriormente	 estas	 esferas,	
consideradas	 duas	 a	 duas,	 os	 vértices	 dos	 seis	 cones	 estarão	 em	 um	
mesmo	 plano,	 e	 nas	 interseções	 de	 quatro	 retas;	 e,	 se	 concebermos	 as	
seis	demais	superfícies,	circunscritas	 interiormente,	queremos	dizer,	que	
tenham	 os	 seus	 vértices	 entre	 os	 centros	 de	 duas	 esferas,	 os	 vértices	
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desses	novos	 seis	 cones	estarão,	 três	a	 três,	 em	um	mesmo	plano,	 com	
três	dos	primeiros	(MONGE,	1799	pp.	54-55,	tradução	nossa.)	

												

										 	 	
Figura	46:	Proposição	para	a	geometria	plana	-	tangentes	exteriores	

												 																							 	
Figura	47:	Proposição	para	a	geometria	plana	-		tangentes	interiores	

	
Figura	48:	Interseções	de	quatro	retas	
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Figura	49:	Colinearidade	dos	vértices,	três	a	três	

  	
Figura	50:	Proposição	geral	para	o	espaço	tridimensional:	os	seis	vértices	são	coplanares	
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Figura	51:	Seis	superfícies	cônicas	tangentes	interiores	

 

   
        

 

   	
Figura	52:	Planos	dos	vértices	três	a	três 
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A	primeira	proposição,	referente	à	geometria	plana,	já	era	conhecida	dos	geômetras	

anteriores	a	Monge.	Chasles	(1837)	reproduz	os	seguintes	teoremas	enunciados	no	

tratado	sobre	as	seções	cônicas,	escrito	por	de	De	La	Hire,	em	1685:		

1º	 Se,	 em	 torno	 de	 um	 ponto	 fixo,	 fizermos	 girar	 uma	 transversal	 que	
intercepte	 uma	 cônica	 em	 dois	 pontos,	 as	 tangentes	 nestes	 pontos	
concorrerão,	 sempre,	 em	uma	mesma	 reta.	 (Proposições	 27	 e	 28	 do	 1º	
livro,	e	24	e	27	do	livro	2).	

E,	 reciprocamente,	 se	 de	 cada	 ponto	 de	 uma	 reta	 conduzirmos	 duas	
tangentes	à	uma	cônica,	a	reta	que	une	os	dois	pontos	de	contato	passará	
por	um	ponto	fixo.	(Proposições		26	e	28	do	1º	livro,	e	23	e	26	do	livro	2).	
	
Este	ponto	fixo	é	chamado	polo	da	reta,	e	a	reta	é	a	polar	do	ponto.	
	
2º	 Se	 por	 um	 ponto	 fixo	 conduzirmos	 diversas	 transversais	 que	
intersectem	 uma	 cônica,	 as	 retas	 que	 unem,	 dois	 a	 dois,	 os	 pontos	 de	
interseção	de	duas	transversais	quaisquer,	concorrerão	na	polar	do	ponto	
fixo.	(Proposições	22	e	23	do	1º	 livro,	e	30	do	livro	2.)	 (De	La	Hire,	apud	
CHASLES,	1837,	p.	123,	tradução	nossa).	

O	 matemático	 e	 historiador	 diz,	 no	 entanto,	 que	 Monge	 demonstrou	 tais	

proposições,	em	sua	Geometria	descritiva,	de	uma	maneira	 intuitiva	e	elegante,	e,	

ainda,	 atribui	 ao	 “ilustre	 geômetra”	 a	 extensão	 do	 teorema	 às	 superfícies	 do	

segundo	grau.	Na	figura	53,	reproduzimos	as	ilustrações	da	publicação	de	De	La	Hire.			

		 		 	
Figura	53:	Da	esquerda	para	a	direita,		as	proposições	28,	26	e	22,	do	1º	livro	

Fonte:	DE	LA	HIRE,	1685,	p.	10-13	
Disponível	em:	

https://books.google.com.br/books?id=oRgOAAAAQAAJ&pg=PR8&hl=en#v=onepage&q&f=false	
Acesso	em	31	dez	2015	

2.3		 Interface:	Representação	e	Instrumental	

Van	Fraassen	(2008),	em	estudo	sobre	a	representação	científica,	faz	uma	análise	da	

relação	 entre	 a	 aparência	 e	 a	 realidade	 da	 imagem	 do	 mundo.	 Diz	 que,	 para	

entender	a	ciência,	é	preciso	que	se	façam	abordagens	a	partir	de	diversos	pontos	de	
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vista,	e	que	a	aquisição	de	uma	teoria	da	representação	é	mediada	por	medições	e	

experimentações,	 em	 que	 muitas	 formas	 de	 representação	 encontram-se	

envolvidas.	Uma	representação	é	feita	com	um	propósito,	orientada	por	um	critério	

de	adequação	ao	objetivo	que	direciona	seus	modos,	meios	e	seletividade.	Ressalta,	

ainda,	que	aquilo	que	a	medição	mostra,	não	é	exatamente	a	medida,	mas	o	modo	

como	ela	se	apresenta,	naquele	processo	particular	de	medição.		

Para	ilustrar	a	afirmação	de	van	Fraassen,	apresentamos	a	solução	de	um	problema	

da	 geometria,	 em	 dois	 modelos	 diferentes	 de	 representação.	 Seja	 a	 questão	 de	

determinar	a	 reta	s,	 sabendo	que	passa	pelo	ponto	P,	e	 tem	direção	paralela	à	da	

reta	r.	A	imagem	gráfica	da	solução	geométrica	será	o	traçado	de	uma	linha	reta;	e	a	

representação	analítica,	da	mesma	solução,	será	uma	fórmula	(Figura	54).	São	duas	

representações	diferentes,	 da	mesma	 solução,	obtidas	por	 intermédio	de	modelos	

distintos	 de	 medição.	 A	 teoria	 do	 que	 está	 sendo	 representado	 (geometria),	 no	

entanto,	é	a	mesma.	

																																																solução	geométrica																											solução	analítica	

																														 															 	
Figura	54:	Reta	paralela	a	uma	reta	dada,	por	um	ponto	conhecido	

Uma	vez	definido	o	modelo	de	representação,	há	que	se	estabelecer	o	instrumento	

que	 será	 utilizado	 para	 executá-la.	 Descreveremos	 os	 procedimentos	 seguidos	 na	

obtenção	do	resultado,	da	primeira	imagem	da	figura	54,	fazendo	uso	de	diferentes	

artefatos	físicos,	desenvolvidos	para	o	desenho.	Utilizando	um	instrumental	simples,	

como	a	régua	e	o	compasso	de	abertura	fixa,	recorremos	à	determinação	de	outro	

ponto	da	reta	(distinto	de	P)	cuja	distância	à	reta	r	 fosse	congruente	à	distância	do	

ponto	P,	à	mesma	reta.	O	processo	se	desenvolve	conforme	ilustrado	na	figura	55	e	

requer	 um	 encadeamento	 lógico	 de	 procedimentos	 baseados	 nos	 princípios	

geométricos	dos	aparatos	empregados.	Já	de	posse	de	um	par	de	esquadros,	faz-se	o	
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deslocamento	 de	 um	 deles,	 apoiado	 no	 outro,	 mantido	 fixo,	 resolvendo-se	 o	

problema	 de	 maneira	 mais	 direta.	 Por	 fim,	 em	 uma	 plataforma	 gráfica	

computacional,	a	reta	paralela	surge	automaticamente,	ao	selecionar-se	o	ícone	que	

diz	“reta	paralela”,	e	o	ponto	e	a	direção	da	reta	serem	indicados.		

																						dados	do	problema																																		 							régua	e	compasso	 	 	

		 	
	 							par	de	esquadros				 	 	 																			plataforma	computacional			

																 	
Figura	55:	Representação	da	reta	paralela	

Argumentamos	 que,	 independente	 do	 instrumental	 utilizado,	 o	 resultado	 é	 o	

mesmo,	 pois,	 neste	 caso,	 o	 modelo	 de	 representação	 não	 foi	 alterado:	

representação	gráfica	de	pontos	e	 linhas.	A	diferença,	portanto,	reside	no	caminho	

descrito	para	se	alcançar	a	solução.	Este	depende	da	ferramenta	disponível	e	é	mais	

longo,	 no	 primeiro	 caso,	 em	 função	 do	 caráter	 rudimentar	 do	 equipamento;	 e	

imediato,	 no	 último,	 por	 sua	 complexidade.	 Cabe,	 aqui,	 a	 observação	 de	 que	 o	

desenvolvimento	de	tais	artefatos	objetiva,	entre	outros	aspectos,	a	facilitação	dos	

procedimentos	 gráficos,	 de	 se	 desenhar	 com	 precisão.	 Outro	 fator,	 em	 que	 não	

houve	mudanças,	foi	o	teórico:	a	teoria	responsável	pela	aquisição	do	resultado	é	a	

geometria,	em	todas	as	soluções.		
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No	entanto,	os	princípios	geométricos,	por	vezes,	podem	se	encontrar	obscurecidos	

pelo	 uso	 frequente	 das	 ferramentas.	 Pinheiro	 (1974)	 considera	 que	 a	 régua	 é	 um	

modelo	material	(gabarito),	com	o	qual	se	obtém	a	imagem	da	reta.	De	fato,	a	régua	

permite	 traçar	o	deslocamento	de	um	ponto	em	um	plano,	 seguindo	uma	direção	

constante,	que	é,	por	definição,	uma	 linha	reta.	O	compasso,	por	sua	vez,	consiste	

em	um	 instrumento	que	produz,	mecanicamente,	 a	 imagem	do	 círculo	 (PINHEIRO,	

1974).	Ao	descrever-se	o	círculo,	com	o	compasso,	pode-se	perceber	o	movimento	

de	um	ponto	que	muda	constantemente	de	posição,	mantendo-se	no	mesmo	plano,	

equidistante	de	um	ponto	fixo.	Um	esquadro,	auxiliado	por	outro	esquadro,	ou	por	

uma	 régua,	 serve	 para	 se	 alcançar	 a	 imagem	 da	 paralela	 a	 uma	 reta	 (PINHEIRO,	

1974).	 Neste	 caso,	 ao	 se	 fazer	 com	 que	 um	 dos	 bordos,	 do	 primeiro	 esquadro,	

coincida	com	a	 reta,	e	deslizá-lo,	apoiado	no	segundo	esquadro	 (ou	na	 régua),	até	

que	aquele	bordo	passe	por	um	ponto,	torna-se	possível	identificar	o	movimento	de	

translação	da	reta	r,	até	que	esta	alcance	o	ponto	P	determinando,	assim,	a	posição	

da	reta	s.	Nos	dois	exemplos,	os	conceitos	geométricos	são	passíveis	de	percepção	

pelo	desenhista	que	executa	o	movimento	mecanicamente,	descrevendo	a	figura	ao	

longo	 de	 sua	 extensão.	 Na	 ferramenta	 do	 programa	 computacional,	 porém,	 os	

princípios	 matemáticos	 permanecem	 ocultos	 e	 imperceptíveis	 ao	 usuário	 comum,	

uma	vez	que	surgem	a	partir	do	toque	em	uma	tecla.		

Entendemos	que	os	programas	gráficos	de	plataformas	digitais	procuram	minimizar	

o	 trabalho	 árduo	 e	 repetitivo	 dos	 procedimentos	 construtivos,	 necessários	 à	

obtenção	de	uma	solução.	Permitem,	também,	a	criação	de	formas	complexas,	com	

uma	 precisão	 que	 não	 podia	 ser	 alcançada	 anteriormente,	 com	 o	 emprego	 dos	

instrumentos	 tradicionais	 de	desenho,	 conforme	mencionado	no	primeiro	 capítulo	

desta	 tese.	No	entanto,	há	que	se	considerar	o	distanciamento	decorrente	entre	a	

ferramenta	e	a	teoria	que	determina	o	resultado.			

Diante	do	que	foi	exposto,	retomamos	o	nosso	argumento	de	que	a	épura	descritiva	

representa	uma	solução	obtida	a	partir	de	um	conjunto	específico	de	aparatos,	mas	

o	 método	mongiano,	 de	 compreender	 o	 problema,	 elaborar	 um	 plano	 de	 ação	 e	

fazer	um	retrospecto	para	consolidar	o	conhecimento,	é	função	da	teoria	geométrica	

e	 não	 depende	 dos	 instrumentos	 utilizados	 para	 a	 sua	 representação.	 Portanto,	 o	
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método	descritivo	de	Monge	não	precisa	estar	atrelado	à	representação	biprojetiva	

de	uma	épura.	

2.4		 A	solução	da	questão	em	diferentes	meios		

Vimos	 (item	2.2)	que	o	problema	de	se	conduzir	um	plano	 tangente	a	 três	esferas	

pode	 ser	 resolvido,	 construindo-se	 o	 plano	 tangente	 a	 uma	 das	 esferas,	 que	

contenha	 a	 reta	 de	 interseção	 com	 o	 plano	 definido	 pelos	 centros	 das	 três	

superfícies.	Conforme	 já	explicitado,	 tal	 reta	 ficará	determinada,	conhecendo-se	os	

vértices	dos	cones	circunscritos	às	esferas,	duas	a	duas.	Monge,	portanto,	divide	o	

problema	em	duas	outras	questões	mais	simples	e	descreve	a	solução	em	épura	da	

primeira,	 considerando,	 conhecidas,	 a	 esfera	 e	 a	 reta.	 Apresenta,	 também,	 a	

solução,	em	épura	da	segunda,	de	conduzir	um	plano,	tangente	a	duas	esferas,	por	

um	ponto	dado,	 fora	das	superfícies.	Para	o	problema	 inicial	 (terceira	questão),	no	

entanto,	 o	 professor	 enuncia	 a	 solução	 geométrica,	 sem	 descrever	 a	 respectiva	

épura.	 Faremos	a	exposição	das	 reflexões	que	o	 levaram	às	épuras	 representadas.	

Optamos	 por	 narrar	 uma	 descrição	 resumida	 dos	 procedimentos	 seguidos,	

atualizando,	 tanto	 os	 termos	 utilizados,	 quanto	 a	 convenção	 dos	 símbolos.	

Empregamos,	portanto,	a	notação	adotada	por	Pinheiro	(1962,	p.	IX):	

- pontos,	 retas	 e	 planos	 são	 aqui	 designados,	 respectivamente,	 por	
letras	maiúsculas	latinas,	minúsculas	latinas	e	minúsculas	gregas;	

- elementos	 objetivos,	 isto	 é,	 que	 se	 supõem	 individualizados	 no	
espaço,	 têm	seu	símbolo	encerrado	em	parênteses	 (ao	contrário	de	
suas	respectivas	projeções);	

- 	a	distinção	entre	as	projeções	de	um	mesmo	ponto	ou	reta	faz-se,	à	
maneira	 tradicional,	 pela	 aposição	 de	 plicas	 (linhas)	 à	 letra	 que	 se	
refere	ao	ente	considerado.	

Entendemos	que,	desta	forma,	o	pensamento	se	mostrará	mais	claro	para	o	 leitor,	

habituado	 à	 notação	 atual.	 Mantivemos,	 no	 entanto,	 a	 conduta	 mongiana	 de	

representar	os	elementos	necessários	à	solução,	apenas	na	projeção	em	que	estes	

serão	úteis.		

2.4.1		 Solução	em	épura	(de	Monge)	
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1º	Problema:	

Conduzir	o	plano	tangente	à	superfície	de	uma	esfera,	por	uma	reta	dada	(solução	

dos	cones	circunscritos).	

Dadas	as	duas	projeções	da	esfera,	de	centro	(A),	e	da	reta	(r),	passamos	um	plano	

horizontal	(α)	pelo	centro	da	esfera	(que	determina	o	círculo	máximo	horizontal)	e	

encontramos	 o	 ponto	 de	 interseção	 (G),	 com	 a	 reta	 (r).	 Pela	 projeção	 horizontal	

deste	ponto,	descrevemos	as	tangentes	ao	círculo,	que	serão	as	projeções	das	duas	

retas	 geratrizes	 horizontais	 da	 superfície	 cônica	 que	 envolve	 a	 esfera.	 A	 projeção	

horizontal	CD,	representa	o	diâmetro	da	circunferência	de	círculo,	segundo	a	qual	a	

superfície	cônica	tangencia	a	esfera,	e	cujo	plano	é	perpendicular	ao	eixo	do	cone.	

Este	 plano,	 portanto,	 é	 vertical	 e	 contém	 os	 dois	 pontos	 de	 contato	 dos	 planos	

tangentes	com	a	esfera	e	a	reta	que	passa	por	estes	pontos.	Todos	estes	elementos,	

portanto,	têm	suas	projeções	horizontais	sobre	a	reta	que	passa	por	CD.	

A	mesma	operação,	que	foi	realizada	para	o	plano	(α)	do	grande	círculo	horizontal,	

devemos	fazer	para	o	plano	(γ),	do	grande	círculo	frontal,	encontrando-se	o	ponto	

de	 interseção	 (H)	 com	 a	 reta	 (r).	 Se	 concebermos	 uma	 nova	 superfície	 cônica,	

circunscrita	à	esfera,	 cujo	vértice	 seja	 (H),	 teremos	as	projeções	verticais	das	duas	

retas	 geratrizes	 extremas,	 desta	 superfície,	 traçando	 as	 tangentes	 ao	 círculo,	 na	

projeção	 vertical.	 Esta	 segunda	 superfície	 cônica	 toca	 a	 esfera	 em	 uma	 outra	

circunferência	de	círculo,	cuja	projeção	vertical	K’I’	representa	o	diâmetro,	que	passa	

pelos	mesmos	pontos	de	contato	dos	planos	tangentes	com	a	esfera.	O	plano	deste	

novo	círculo	é	perpendicular	ao	plano	vertical	de	projeção,	e	a	reta,	definida	por	K’I’,	

contém	as	projeções	verticais	dos	dois	pontos	de	tangência,	assim	como,	da	reta	que	

passa	por	eles.	Portanto,	a	reta	determinada	pelos	dois	pontos	de	contato	de	cada	

um	 dos	 planos	 tangentes	 à	 esfera,	 conduzidos	 pela	 reta	 (r)	 dada,	 tem	 projeção	

horizontal	em	CD,	e	projeção	vertical	em	K’I’.	Esta	reta	intercepta	o	plano	(α)	em	um		

ponto	(N).		

Concebemos	que	o	plano	do	círculo	vertical,	projetado	em	CD,	gire	em	torno	de	seu	

diâmetro	horizontal,	como	charneira,	levando,	em	seu	movimento,	os	dois	pontos	de	

contato,	 o	 círculo	 e	 a	 reta,	 que	 passam	 por	 eles.	 Construímos	 o	 círculo	 na	 nova	
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posição	e	determinamos,	no	plano	 rebatido,	 a	 reta	que	 contém	os	dois	pontos	de	

contato,	 fazendo	 com	 que	 passe	 pelo	 ponto	 (N),	 que	 não	 muda	 de	 posição,	 por	

pertencer	à	charneira,	e	pelo	ponto	(O),	de	interseção	entre	a	reta	e	o	plano	frontal	

(γ).	 Ainda	 no	 plano	 rebatido,	 determinamos	 os	 pontos	 de	 contato	 (R)	 e	 (S),	 no	

encontro	da	reta	e	do	círculo,	em	R1	e	S1.	Para	obter	as	projeções	horizontais	R	e	S,	

destes	pontos,	concebemos	que	o	círculo	retorne	à	sua	posição	inicial,	girando-o	sob	

a	mesma	charneira	CD.	Obteremos	as	projeções	verticais	R’	e	S’,	na	projeção	vertical	

da	reta,	que	passa	por	(K)(I).	

Tendo	 construído	 as	 projeções	 horizontais	 e	 verticais	 dos	 dois	 pontos	 de	 contato,	

determinamos	 os	 traços	 dos	 dois	 planos	 tangentes,	 como	na	 primeira	 solução	 (ao	

remeter	à	outra	questão,	Monge	se	abstém	de	representar	esta	parte).	

Na	 figura	 56	 reproduzimos	 a	 épura	 de	Monge	 com	 as	 prenunciadas	 alterações	 na	

notação.	

	
Figura	56:	Épura	da	solução	do	1º	problema	
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2º	Problema:		

Conduzir	o	plano	tangente,	simultaneamente,	às	superfícies	de	duas	esferas,	por	um	

ponto	dado.	

Dadas	as	projeções	de	uma	esfera	de	centro	(A),	outra	de	centro	(B)	e	de	um	ponto	

(C),	traçamos	as		projeções	da	reta	(A)(B),	que	passa	pelos	centros	das	duas	esferas.	

Concebemos	a	superfície	cônica,	circunscrita	às	duas	esferas.	Esta	superfície	 tem	o	

seu	 vértice	 (D),	 na	 reta	 (A)(B),	que	passa	pelos	 centros.	Construímos	as	 tangentes		

comuns	aos	dois	círculos,	em	projeção	horizontal,	e	a	interseção	destas	retas	será	a	

projeção	horizontal	do	vértice	(D)	do	cone.	Se,	por	esta	reta	(C)(D),	traçarmos	os	dois	

planos,	tangentes	à	superfície	cônica,	eles	a	tocarão,	cada	um,	em	uma	de	suas	retas	

geratrizes,	 e	 serão	 tangentes	 às	 duas	 esferas.	 A	 questão,	 portanto,	 se	 reduz	 a	

conduzir	 por	 esta	 reta	 os	 dois	 planos	 tangentes	 à	 superfície	 de	 uma	 das	 esferas,	

conforme	 realizado	 na	 questão	 anterior.	 Devemos	 observar,	 ainda,	 que	 é	 possível	

conceber	outra	superfície	cônica,	que	circunscreva	as	esferas,	uma	de	cada	 lado.	A	

projeção	 horizontal	 do	 vértice	 (E),	 desta	 segunda	 superfície,	 é	 a	 interseção	 das	

tangentes	 interiores,	 comuns	 aos	 dois	 grandes	 círculos	 horizontais,	 das	 esferas	

(Figura	57).	

	
Figura	57:	Épura	da	solução	do	2º	problema	
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Segundo	 informamos	 anteriormente,	Monge	 não	 descreve	 a	 épura	 da	 solução	 da	

terceira	questão,	de	conduzir	um	plano	tangente	a	três	esferas.		Orienta,	no	entanto,	

quanto	 ao	 seu	 encaminhamento:	 (a)	 determinar	 dois	 vértices,	 de	 duas	 superfícies	

cônicas,	 circunscritas	 às	 esferas,	 duas	 a	 duas;	 o	 que	 deverá	 ser	 feito	 como	 na	

questão	precedente;	(b)	tomar	a	reta,	definida	por	esses	dois	vértices,	e	determinar	

o	plano	que	a	contém	e	que	tangencia	qualquer	uma	das	três	esferas;	procedimento	

já	realizado	no	primeiro	problema.	

Considerando	 a	 orientação	 do	 mestre,	 resolvemos	 a	 terceira	 questão	 (problema	

inicial)	 utilizando	 dois	 programas,	 distintos,	 de	 modelagem	 tridimensional:	 o	

SketchUp	 e	 o	 Rhinoceros/Grasshopper.	 Esclarecemos,	 no	 entanto,	 que	 nosso	

conhecimento	 nos	 referidos	 aplicativos	 é	 limitado	 e	 que	 não	 encontramos,	 em	

nossas	 buscas,	 um	 comando	 que	 oferecesse	 a	 solução	 imediata	 para	 a	 questão	

proposta	(como	aquela	do	traçado	de	uma	reta	paralela	exposta	na	seção	2.3).	Em	

outras	 palavras,	 não	 havia	 uma	 ferramenta	 específica	 que	 conduzisse	 um	 plano	

tangente,	 simultaneamente,	 a	 três	 esferas.	 Portanto,	 teríamos	 que	 construir	 a	

solução	 por	 meio	 da	 determinação	 dos	 respectivos	 pontos	 de	 contato	 (pontos-

chave)	entre	as	esferas	e	o	plano	tangente.	Consideramos,	como	resultados,	apenas	

os	dois	planos,	que	tangenciam	as	três	esferas,	de	um	mesmo	lado.		

2.4.2		 Solução	no	SketchUp	

Sobre	o	SketchUp,	Daniel	Tal22	(2009)	diz	que	o	programa	foi	desenvolvido	para	ser	

uma	ferramenta	de	modelagem	tridimensional,	de	uso	facilitado,	em	um	ambiente	

de	 trabalho	 intuitivo,	 que	 servisse	 aos	 mais	 diversos	 tipos	 de	 usuários.	 Chama	 a	

atenção	para	o	fato	de	se	tratar	de	um	instrumento	de	resolução	de	problemas,	com	

o	 qual	 pode-se	 obter	 a	 representação	 do	modelo	 imaginado,	 desde	 que	 se	 tenha	

uma	boa	concepção	de	como	ele	deverá	ser.	Observa	que,	para	a	elaboração	de	cada	

modelo,	os	procedimentos	necessários	variam,	embora	o	processo	de	criação	seja	o	

mesmo.	Adverte,	ainda,	que	nem	sempre	o	programa	opera	conforme	o	esperado,	

podendo	produzir	resultados	indesejados.	Neste	caso,	previne	que	o	usuário	deverá		

																																																								
22	Daniel	Tal	é	especialista	no	SketchUp,	com	farta	produção	de	tutoriais	e	com	inúmeros	workshops	e	
seminários	realizados,	além	de	ser	colaborador	em	Beta	testes	do	programa.		



	
	

88	

empregar	 os	 procedimentos	 de	 resolução	 de	 problemas,	 definidos	 pelo	 Global	

Development	Research	Center:	

1. Definição	do	problema;	

2. Análise	do	problema;	

3. Desenvolvimento	das	possíveis	soluções;	

4. Análise	das	soluções;	

5. Escolha	da	melhor	solução;	

6. Próximos	passos.	

Além	disso,	o	autor	enfatiza	o	mérito	que	há,	na	compreensão	de	uma	construção,	

do	modelo	tridimensional,	a	partir	de	um	desenho	bidimensional.		

As	 considerações	 de	 Tal	 apontam	 para	 a	 importância	 que	 deve	 ser	 prestada	 à	

avaliação	 dos	 resultados,	 obtidos	 a	 partir	 das	 ferramentas	 nas	 quais	 os	 conceitos	

fundamentais	encontram-se	ocultos.	Por	exemplo,	há	ferramentas	cujos	efeitos	não	

atendem	 a	 todas	 as	 situações	 possíveis,	 fazendo	 com	 que	 seja	 necessário,	 nesses	

casos,	buscar	outro	caminho	construtivo.		

3º	Problema:	

Conduzir	o	plano	tangente	a	três	esferas	de	posições	dadas.				

Consideramos	os	 seguintes	 dados	do	problema:	 as	 distâncias	 entre	os	 centros	das	

esferas,	e	seus	respectivos	raios.	

Tendo,	 como	 ponto	 de	 partida,	 os	 dados	 do	 problema,	 fizemos	 dos	 centros	 das	

esferas	 os	 elementos	 iniciais	 da	 construção;	 concebemos	 o	 plano23	horizontal,	 xy,	

contendo	os	três	centros,	e	descrevemos	os	grandes	círculos,	das	interseções	deste	

plano,	com	as	respectivas	esferas	(Figura	58).	

																																																								
23	A	representação	da	superfície	plana	será	discutida	no	capítulo	3	desta	tese.	Sobre	esse	assunto	
recomendamos	o	livro	de	Beskin	(1977)	e	os	artigos	de	Gani	e	Belfort	(2001)	e	Gani	(2013).	
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Figura	58:	Grandes	círculos	de	interseção	das	esferas	com	o	plano	horizontal	

Traçamos	a	reta	que	une	os	centros	de	um	par	de	esferas	(eixo	do	cone	circunscrito)	

e	 uma	das	 tangentes	 exteriores24;	 determinamos	 o	 vértice	 do	 cone,	 na	 interseção	

destas	retas.	Repetimos	o	procedimento	para	outro	par	de	esferas,	determinando	o	

vértice	do	cone	correspondente.	Estes	dois	pontos	(vértices)	definem	a	reta	comum	

aos	planos	tangentes	procurados	(Figura	59).	

	
Figura	59:	Reta	do	plano	tangente	

Restava,	 portanto,	 determinar	 um	 ponto,	 de	 cada	 um	 dos	 planos	 que	 resolvem	 a	

questão.	 Tais	 pontos	 foram	 obtidos	 nas	 interseções	 das	 duas	 circunferências,	 dos	

círculos	 de	 contato	 de	 cada	 uma	 das	 superfícies	 cônicas	 imaginadas	 com	 a	 esfera	

(Figura	60);	os	círculos	foram	construídos	a	partir	dos	respectivos	diâmetros	(cordas	

do	 círculo	 principal),	 determinados	 no	 plano	 horizontal,	 xy,	 por	 meio	 de	 uma	

perpendicular	 ao	 eixo	 do	 cone,	 conduzida	 pelo	 ponto	 de	 contato	 da	 tangente	

exterior.	

																																																								
24	As	tangentes	exteriores	foram	construídas	pelos	procedimentos	do	desenho	geométrico	plano	(ver	
CARVALHO,	1991,	p.186)	
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Figura	60:	Círculos	de	contato	que	passam	pelos	pontos	de	tangência	

A	figura	61	mostra	o	resultado	final,	considerando	os	dois	planos,	que	tangenciam	as	

três	esferas,	de	um	mesmo	lado.	

		 						 	
Figura	61:	Planos	tangentes	a	três	esferas	–	SketchUp	

Embora	 satisfatória,	 esta	 solução	 não	 nos	 pareceu	 adequada	 às	 características	 e	

ferramentas	do	software.	Uma	vez	que	o	SketchUp	não	disponibiliza,	de	imediato,	a	

construção	das	tangentes	exteriores,	refletimos	que	seria	interessante	procurarmos	

uma	estratégia	que	prescindisse	desse	procedimento.	Pensamos	em	diversos	outros	

roteiros,	 porém,	 de	 modo	 semelhante,	 todos	 requeriam	 construções	 geométricas	

que	não	faziam	parte	dos	recursos	do	programa.	Enfim,	percebemos	que	estávamos	

atrelados	à	consideração	dos	centros,	das	esferas,	(dados	do	problema)	como	sendo	

os	elementos	iniciais	da	construção.	Reformulamos,	portanto,	esta	ideia	e	iniciamos	

a	construção	pelos	pontos	de	tangência	(incógnitas).	Por	este	caminho,	a	execução	

ficou	mais	simples	e	elegante.		

Na	 nova	 solução,	 consideramos	 o	 plano	 xy	 como	 um	 dos	 planos	 tangentes	

solicitados	e	construímos	as	esferas,	tocando	este	plano;	notamos	que,	neste	caso,	

precisávamos	conhecer	as	distâncias	entre	as	projeções	dos	centros,	das	esferas,	no	
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referido	plano.	Estas	foram	determinadas	por	construções	de	triângulos	retângulos25	

(Figura	62).	

			 							 	
Figura	62:	Outro	caminho	para	a	solução	

Para	 conduzir	 o	 segundo	 plano	 tangente,	 construímos	 a	 superfície	 plana,	 que	

contém	os	centros	das	três	esferas,	e	a	giramos	em	torno	da	sua	reta	de	interseção	

com	 o	 primeiro	 plano	 tangente,	 com	 amplitude	 de	 rotação	 congruente	 ao	 ângulo	

entre	esses	dois	planos.	(Figura	63).	

		 								 	
Figura	63:	Determinação	do	segundo	plano	tangente	

Finalmente,	os	pontos	de	tangência,	com	o	último	plano,	foram	obtidos	pelo	traçado	

das	respectivas	perpendiculares,	conduzidas	pelos	centros	de	cada	uma	das	esferas	

(Figura	64).	

				 		 	
Figura	64:	Determinação	dos	pontos	de	tangência	

																																																								
25	Este	procedimento	está	descrito	no	capítulo	3	desta	tese	(p.	118-119).	
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Diante	 desta	 experiência,	 chamamos	 a	 atenção	 para	 o	 fato	 de	 que	 certos	

procedimentos,	 por	 vezes,	 se	 encontram	 de	 tal	 modo	 enraizados	 em	 nosso	

pensamento,	 que	 chegam	 a	 se	 tornar	 um	 empecilho	 na	 capacidade	 de	 perceber	

outros	caminhos	possíveis.	Glymph	(2009)	apresenta	um	depoimento	a	este	respeito	

quando	descreve	o	desenvolvimento	de	padronização	das	pedras	para	a	construção	

do	Walt	Disney	Hall,	mostrado	no	capítulo	1	desta	tese	(p.	32).	

2.4.3		 Solução	no	Grasshopper/	Rhinoceros	

O	Rhinoceros	(ou	Rhino)	é	um	modelador	3D	de	geometria,	baseada	em	NURBS,	que	

gera	 uma	 representação	 precisa	 de	 curvas	 e	 superfícies	 de	 formas	 livres.	

Desenvolvemos	 dois	 roteiros	 no	 Grasshopper	 (plugin	 de	 parametrização)	 e	

visualizamos	os	resultados	no	Rhino:	no	primeiro,	seguimos	a	solução	mongiana;	no	

segundo,	 invertemos	 os	 dados	 iniciais	 da	 construção,	 conforme	 praticado	 no	

SketchUp.		

3º	Problema:	

Conduzir	o	plano	tangente	a	três	esferas	

Diferente	 do	 SketchUp,	 o	Grasshopper	 possui	 um	 componente	 de	 construção	 das	

tangentes	 exteriores.	 Portanto,	 descrevemos	 as	 três	 esferas,	 construímos	 seus	

grandes	círculos,	nas	respectivas	interseções	com	o	plano	horizontal,	e	traçamos	as	

tangentes	 exteriores	 referentes	 a	 dois	 pares	 de	 esferas;	 definimos	 os	 vértices	 das	

superfícies	 cônicas,	 circunscritas,	 por	 onde	 fizemos	 passar	 a	 reta	 comum	 aos	 dois	

planos	tangentes	(Figura	65).		

																					 														 	
Figura	65:	Esferas	e	reta	dos	planos	tangentes	
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A	fim	de	determinar	o	terceiro	ponto,	de	cada	plano	tangente,	construímos	os	dois	

círculos	de	contato	entre	uma	das	esferas	(a	de	maior	raio)	e	cada	superfície	cônica,	

respectivamente:	traçamos	os	diâmetros,	cujos	extremos	são	os	pontos	de	contato	

das	tangentes	exteriores,	e	descrevemos	as	circunferências	dos	círculos	(Figura	66).	

										 									 	
Figura	66:	Pontos	de	tangência	na	esfera	

Havendo	 definido	 três	 pontos	 do	 plano	 tangente	 (este	 último	 e	 os	 outros	 dois	 na	

reta	 de	 interseção),	 construímos	 os	 planos	 solicitados.	 A	 figura	 67	 mostra	 a	

representação	final,	no	Rhino,	e	a	figura	68,	o	roteiro	no	Grasshopper.	

		 											 	

Figura	67:	Planos	tangentes	-	consideração	dos	cones	circunscritos	

	
Figura	68:	Planos	tangentes	-	roteiro	no	Grasshopper	
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No	 segundo	 roteiro,	 iniciamos	 com	 os	 pontos	 de	 tangência,	 no	 plano	 horizontal	

(cujas	 distâncias	 foram	 determinadas	 por	 construções	 de	 triângulos	 retângulos),	 e	

localizamos	os	centros	das	esferas,	 transladando,	cada	um	destes	pontos,	 segundo	

um	vetor	vertical,	de	grandeza	igual	a	dos	respectivos	raios	(Figura	69).	

	 	
Figura	69:	Representação	das	esferas	

Pelos	 centros	 das	 esferas,	 conduzimos	 um	 plano,	 o	 qual	 serviu	 de	 espelho	 para	

refletirmos	 o	 primeiro	 plano	 tangente	 e	 os	 pontos	 de	 tangência,	 de	 cada	 esfera.	

(Figura	70).	

	 			 	
Figura	70:	Reflexão	do	plano	tangente	

Assim	 como	 no	 SketchUp,	 o	 segundo	 caminho	 gerou	 um	 roteiro	 mais	 enxuto,	

conforme	podemos	observar	na	figura	71.		

	
Figura	71:	Roteiro	da	segunda	solução	
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Retomando	as	considerações	de	Chasles	(1837),	a	respeito	da	Geometria	descritiva,	

o	 autor	 diz	 que	 ela	 foi,	 inicialmente,	 destinada	 à	Geometria	 prática	 e	 às	 artes,	 ao	

reduzir	 a	 um	 pequeno	 número	 de	 princípios	 abstratos	 e	 às	 construções	 fáceis	 e	

exatas,	 todas	 as	 operações	 geométricas	 necessárias	 ao	 corte	 de	 pedras,	 à	

carpintaria,	 à	 perspectiva,	 à	 fortificação,	 etc.,	 executadas,	 até	 então,	 por	

procedimentos	incertos	e	pouco	rigorosos.	Além	disto,	pela	correlação	estabelecida	

entre	 as	 figuras	 tridimensionais	 e	 planas,	 serviu	 como	 um	 meio	 profícuo	 de	

pesquisar	 e	 demonstrar,	 em	 Geometria	 racional,	 demarcando	 uma	 nova	 era	 na	

história	desta	ciência26.		

No	próximo	capítulo,	exporemos	os	princípios,	e	o	método	da	Geometria	descritiva	

de	 Monge,	 que	 serviram	 à	 unificação	 dos	 procedimentos	 das	 diversas	 técnicas	

aplicadas	às	artes.	

	

																																																								
26	Um	marco	desse	conhecimento	foi	o	Traité	des	propriétés	projectives	des	figures,	de	Jean	Victor	
Poncelet,	publicado	em	1822.	



	
	

Capítulo 	3	

AS	LIÇÕES	DE	MONGE:	APRESENTAÇÃO	DO	MÉTODO		

As	 lições	de	Geometria	Descritiva,	na	École	Normale,	 foram	ministradas	no	ano	de	

1795,	 em	um	 curso	 com	duração	 de	 quatro	meses.	 Esta	 escola	 tinha	 por	 objetivo	

formar	os	futuros	professores,	das	instituições	de	ensino	que	estavam	sendo	criadas	

na	França.	Foram,	ao	todo,	treze	aulas:	as	nove	primeiras	tratavam	da	exposição	do	

método	 e	 de	 questões	 teóricas	 da	 geometria	 espacial;	 as	 três	 seguintes	 foram	

dedicadas	às	sombras,	à	perspectiva	aérea	e	à	perspectiva	linear,	respectivamente;	a	

última	seção	foi	destinada	às	reflexões	de	Monge	sobre	a	importância	de	introduzir	

esta	disciplina	na	 instrução	pública.	Houve,	ainda,	três	debates	entre	o	professor	e	

os	aprendizes;	os	dois	primeiros	ocorreram	entre	a	segunda	e	a	terceira	 lições,	e	o	

último	 debate	 aconteceu	 entre	 a	 terceira	 e	 a	 quarta.	 A	 publicação	 que	 utilizamos	

neste	estudo	contém,	apenas,	as	nove	primeiras	preleções,	com	alguns	acréscimos	e	

correções	do	editor,	Hachette,	que	exerceu	o	cargo	de	professor	adjunto	de	Monge	

naquela	Escola.	As	demais	lições,	assim	como	os	debates,	podem	ser	consultados	na	

obra	de	Dhombres	(1992).	As	nove	aulas	se	encontram	distribuídas	em	cinco	partes:	

• Primeira	parte:	considerações	preliminares	sobre	o	método	

o 1ª,	2ª	e	3ª	lições	

• Segunda	parte:	planos	tangentes	e	retas	normais	às	superfícies	curvas	

o 4ª	e	5ª	lições	

• Terceira	parte:	interseções	de	superfícies	curvas	
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o 6ª	lição		

• Quarta	 parte:	 aplicações	 do	 método	 de	 construir	 as	 interseções	 das	

superfícies	curvas	à	solução	de	diversas	questões	

o 7ª	lição	

• Quinta	parte:	curvatura	e	desenvolvimento	das	curvas	de	dupla	curvatura	

o 8ª	e	9ª	lições	

Neste	 capítulo,	 apresentaremos	 a	 primeira,	 em	 que	 são	 estabelecidas	 as	 bases	

fundamentais	da	disciplina,	compreendendo	a	exposição	dos	objetivos	e	da	técnica	

que	servirá	à	representação	dos	elementos	básicos	(ponto,	reta	e	superfície).		

A	respeito	destas	lições,	Dhombres	(1992)	diz	não	haver	muita	informação	sobre	as	

condições	 em	 que	 foram	ministradas.	 Como,	 por	 exemplo,	 se	 havia	maquetes	 ou	

desenhos	feitos	em	um	quadro.	Argumenta,	no	entanto,	que	a	brevidade	das	aulas	

(quarenta	e	cinco	minutos	de	duração)	não	permitiria	que	o	professor	entrasse	nos	

detalhes	das	construções	gráficas.	Somado	a	esse	panorama,	havia	uma	quantidade	

excessiva	 de	 alunos	 indisciplinados	 e	 com	 escasso	 conhecimento	 em	matemática.	

Diante	disso,	conclui	que:		

Monge	 se	 contentou	 em	 desenvolver,	 no	 anfiteatro,	 as	 considerações	
gerais	 sobre	 os	métodos	 e	 as	 aplicações	 da	 geometria	 descritiva,	 como	
acabara	de	 fazer	 no	 seu	 curso	preliminar,	 na	École	 centrale	 des	 travaux	
publics.	(DHOMBRES,	1992,	p.	280,	tradução	nossa).	

Portanto,	em	função	das	condições	expostas,	o	professor	optou	por	apresentar,	de	

maneira	 sucinta,	 os	 tópicos	 fundamentais	 da	 disciplina	 e	 explicar	 o	método	 a	 ser	

empregado.	Esta	abordagem	foi	o	que	nos	encantou	nas	lições	do	mestre.	Em	nossa	

tese	 de	 mestrado,	 discutimos	 os	 rumos	 tomados	 pela	 geometria	 descritiva,	 no	

ensino	 subsequente,	 concluindo	 que	 esses	 conduziram	 à	 total	 abstração	 do	

conteúdo,	 por	 conta	 de	 um	 enfoque	 em	 inúmeros	 casos	 particulares,	 resolvidos,	

muitas	 vezes,	 diretamente	 na	 representação	 plana	 biprojetiva,	 sem	 levar	 em	

consideração	 a	 conjectura	 espacial.	 Nas	 lições	 de	Monge,	 ao	 contrário,	 o	método	

geral	é	valorizado	e	as	situações	particulares,	quando	expostas,	cumprem	a	missão	

de	aprimorar	e	fortalecer	a	sua	compreensão.	Por	conseguinte,	resgatar	o	ensino	na	

forma	como	 foi	 concebido	preenche	a	 função	de	 recuperar	o	 seu	objetivo	prático:	
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ser	aplicado	às	diversas	técnicas.	Observamos,	ainda,	a	determinação	do	mestre	de	

que,	 durante	os	 anos	 seguintes	 de	 estudos,	 os	 instrutores	 de	 geometria	 descritiva	

deveriam	dedicar	um	curto	espaço	de	tempo	na	comunicação	e	no	desenvolvimento	

dos	saberes	necessários	às	atividades	do	dia,	deixando	o	trabalho	demorado	e	árduo	

para	as	construções	gráficas	e	os	desenhos	do	problema	proposto.		

Enfim,	 neste	 capítulo	 expomos	 uma	 tradução	 livre	 das	 aulas,	 conforme	 foram	

publicadas27,	no	intuito	de	interferir,	minimamente,	na	eloquência	do	professor;	isto	

porque	almejamos	dar	vulto,	 justamente,	à	metodologia	expressa	em	seu	discurso.	

Julgamos	que	sua	explicação	minuciosa	possui	o	dom	de	alcançar	a	imaginação,	até	

mesmo	dos	menos	instruídos	no	assunto.	Utilizamos	a	publicação	da	editora	Jacques	

Gabay,	de	1989.		

Procuramos,	 portanto,	 manter	 a	 fala	 do	 mestre	 nas	 reflexões	 racionais,	 que	

caracterizam	 o	 seu	 método,	 e	 omitir,	 em	 geral,	 as	 considerações	 específicas	 da	

representação	biprojetiva,	em	épura.	Isto	por	julgarmos	que	a	técnica	de	projetar	o	

objeto	em	dois	planos	ortogonais	entre	si,	rebatendo-se	um	sobre	o	outro	para	que	

as	duas	projeções	se	achem	em	um	mesmo	plano,	não	mais	se	 justifica	diante	das	

atuais	tecnologias	de	representação,	ao	passo	que	os	princípios,	que	regem	aquela	

técnica,	 constituem	 uma	 ciência	 aplicável	 aos	 novos	 meios	 de	 documentação	 de	

projeto.	 A	 tarefa	 não	 foi	 simples,	 uma	 vez	 que	 alguns	 dos	 encadeamentos	 do	

pensamento	que	conduzia	à	solução	de	um	problema	eram	feitos	a	partir	da	técnica	

biprojetiva.	 Nestes	 casos,	 optamos	 por	 considerar	 a	 projeção	 em	 um	 dos	 planos	

apenas.	Deste	modo,	conseguimos	alcançar	nosso	objetivo.		

Acrescentamos,	 além	 disso,	 figuras	 de	 nossa	 autoria	 que	 ilustram	 as	 conjecturas	

descritas;	 tecemos,	 ainda,	 alguns	 comentários,	 com	 o	 propósito	 de	 destacar	 a	

peculiaridade	 na	 forma	 como	 Gaspar	 Monge	 conduz	 o	 pensamento	 do	

ouvinte/leitor.	Distinguimos	esses	atributos	particulares	do	geômetra	francês,	tendo	

como	base	a	nossa	ampla	experiência	no	ensino	da	disciplina	–	desde	1982	–	e	nas	

inúmeras	 consultas	 que	 fizemos	 aos	 livros	 didáticos	 de	 geometria	 descritiva,	 das	

																																																								
27	As	lições	foram	publicadas	a	partir	das	aulas,	taquigrafadas,	cujo	conteúdo	foi	revisto	pelo	próprio	
professor.	
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mais	 diversas	 épocas	 e	 nacionalidades,	 ao	 longo	 desses	 trinta	 e	 três	 anos.	 Além	

disso,	 nos	 apoiamos	 na	 comparação,	 exposta	 em	 nossa	 dissertação	 de	 mestrado,	

entre	a	abordagem	de	Monge	e	aquela	de	um	livro	que	serviu	de	ensinamento,	por	

mais	de	cinquenta	anos,	nas	escolas	brasileiras28.		

A	divisão	do	conteúdo	do	livro,	em	cinco	partes,	assim	como	a	numeração	dos	itens	

tratados	foram	reproduzidas	tal	qual	a	versão	consultada.	O	agrupamento	por	lições,	

no	 entanto,	 organizamos	 a	 partir	 de	 informações	 obtidas	 em	 Dhombres	 (1992).	

Inserimos	 as	 nossas	 observações	 com	 um	 tipo	 de	 letra	 diferente	 (fonte:	 Century 

Gothic)	daquela	empregada	na	tradução,	para	melhor	distingui-las	das	palavras	do	

professor.			

3.1		 PARTE	I:	Considerações	preliminares	sobre	o	método29	

3.1.1		 1ª	LIÇÃO:	Objetivos,	sistema	referencial	e	projeção	do	ponto	

Na primeira lição, Monge faz a introdução do método. Reproduzimos os seis itens, na 

íntegra, por julgarmos que a leitura de seu discurso é essencial à compreensão 

precisa da sua proposta. Essa fala inicial concentra a ideia principal da sua 

metodologia: uma geometria descritiva. 

1.	 A	geometria	descritiva	tem	dois	objetivos:	o	primeiro	é	o	de	proporcionar	os	

métodos	 para	 representar,	 sobre	 uma	 folha	 de	 desenho,	 que	 só	 possui	 duas	

dimensões,	comprimento	e	largura,	todos	os	corpos	da	natureza,	de	três	dimensões,	

comprimento,	 largura	 e	 profundidade,	 desde	 que	 estes	 possam	 ser	 definidos	 com	

rigor.	

O	 segundo	 objetivo	 é	 o	 de	 apresentar	 a	 maneira	 de	 reconhecer	 as	 formas	 dos	

corpos,	 por	 meio	 de	 uma	 descrição	 exata,	 e	 deduzir	 todas	 as	 verdades	 que	

procedem	de	suas	formas	e	de	suas	respectivas	posições.	

																																																								
28	F.I.C.,	Elementos	de	Geometria	Descriptiva,	revistos	e	adaptados	por	E.	B.	Raja	Gabaglia.	Rio	de	
Janeiro:	H.	Garnier,	1910.	
29	Esse	título	é	de	nossa	autoria;	as	demais	partes	das	lições	seguem	com	os	respectivos	títulos	
determinados	pelo	autor.	
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Primeiramente,	 revelaremos	 os	 procedimentos	 encontrados	 a	 partir	 de	 longa	

experiência,	para	satisfazer	ao	primeiro	objetivo	e,	em	seguida,	daremos	o	modo	de	

preencher	o	segundo.		

O primeiro objetivo visa à técnica de representar, em uma superfície plana, os 

corpos tridimensionais; ou seja, estabelecer um conjunto de regras práticas para se 

obterem desenhos precisos, com o emprego da régua e do compasso. Isto será feito 

por procedimentos racionais (método) que consistem em projetar o objeto em dois 

planos a fim de garantir a unicidade de cada elemento representado. A teoria, ou, 

o conhecimento abstrato que fundamenta o método, é a geometria.  

O segundo propósito é o de desenvolver a própria teoria que sustenta o método: a 

geometria. Chasles (1837, p. 116-117), no capítulo em que discorre a respeito da 

“terceira época da geometria,” divide esta ciência em três fases: 

A primeira compreende a Geometria dos Antigos, favorecida pela doutrina 
dos indivisíveis e a dos movimentos compostos; 

A segunda é a análise de Descartes, acrescida dos procedimentos de 
Fermat, em seu método de máximos e mínimos, para o cálculo dos infinitos; 

A terceira, enfim, é esta Geometria pura, que se distingue, essencialmente, 
por sua abstração e sua generalidade; a qual Pascal e Desargues deram os 
primeiros exemplos, em seus tratados das cônicas, e da qual, veremos, que 
Monge e Carnot, no começo deste século, estabeleceram os fundamentos, 
com base em princípios abrangentes e fecundos. (tradução nossa). 

Os dois objetivos se relacionam de forma indistinta, uma vez que um se alimenta do 

outro; no entanto, ponderamos que da 1ª à 3ª lição o enfoque é na apresentação 

do método. Por este motivo concentramos as três aulas neste capítulo.  

2.	 Uma	 vez	 que	 as	 superfícies	 de	 todos	 os	 corpos	 da	 natureza	 podem	 ser	

consideradas	 como	 constituídas	 de	 pontos,	 a	 primeira	 atitude	 que	 devemos	 ter,	

nesta	matéria,	é	a	de	indicar	a	maneira	segundo	a	qual	se	exprime	a	posição	de	um	

ponto	no	espaço.	

O	espaço	é	ilimitado.	Todas	as	suas	partes	são	semelhantes	e	não	têm	nada	que	as	

caracterizem.	 Portanto,	 nenhuma	 delas	 poderá	 servir	 de	 referência	 para	 indicar	 a	

posição	de	um	ponto.	

Sendo	 assim,	 para	 definir	 a	 posição	 de	 um	 ponto	 no	 espaço,	 torna-se	 necessário	

estabelecer-se	 uma	 relação	 desta	 posição	 com	 a	 de	 outros	 objetos,	 distintos	 das	

partes	 do	 espaço	 que	 os	 compreende,	 e	 que	 sejam,	 eles	 mesmos,	 de	 posições	
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conhecidas,	 por	 quem	os	 define	 e	 por	 aqueles	 que	 deverão	 entender	 a	 definição.	

Para	que	tal	procedimento	seja	corriqueiro	e	de	fácil	utilização,	é	essencial	que	esses	

objetos	sejam,	também,	os	mais	simples	possíveis	e	suas	posições,	as	mais	fáceis	de	

se	conceberem.	

Neste momento, antecipamos uma discussão ocorrida no terceiro debate30, em que 

Géruzzez, com base nas ideias de Condillac, questiona a respeito do procedimento 

de os geômetras iniciarem o curso com o ponto, depois movê-lo para gerar a linha, 

a linha para gerar as superfícies e estas últimas para obter o sólido. O arguente diz 

que a percepção de um sólido é mais natural do que a de um ponto, e pergunta se 

não seria conveniente partir do sólido, até se chegar ao ponto. Monge concorda 

que a primeira ideia, que formamos do espaço, é tridimensional e só por meio de 

abstrações poderemos despojar sucessivamente de uma, duas e até mesmo das 

três dimensões, para formamos a ideia de superfície, linha e ponto. Por isto, um curso 

de geometria deveria, de fato, começar pelo sólido. Argumenta, no entanto, que 

isto é necessário, apenas, para as primeiras definições; uma vez entendidos os entes 

fundamentais, a consideração da geração de um elemento, pelo movimento de 

outro mais simples, é “absolutamente indispensável”. 	

	3.	 Progrediremos	 pesquisando,	 dentre	 todos	 os	 objetos	 simples,	 aqueles	 que	

apresentam	 maior	 facilidade	 na	 determinação	 da	 posição	 de	 um	 ponto.	 Como	 a	

geometria	não	apresenta	nada	mais	 simples	do	que	o	ponto,	examinaremos	a	que	

tipo	 de	 considerações	 nos	 teriam	 conduzido,	 se	 para	 determinar	 a	 posição	 de	 um	

ponto	 o	 relacionássemos	 a	 um	 certo	 número	 de	 outros	 pontos,	 de	 posições	

conhecidas.	Enfim,	para	darmos	maior	clareza	a	esta	exposição,	designaremos	estes	

pontos	conhecidos,	pelas	letras	sucessivas	A,	B,	C,	etc.	

Inicialmente,	suporemos	que	a	definição	da	posição	de	um	ponto	indica	que	ele	se	

encontre	a	um	metro	de	distância	do	ponto	conhecido	A.	

Sabe-se	que	a	propriedade	da	superfície	da	esfera	é	ter	todos	os	seus	pontos	a	igual	

distância	 do	 seu	 centro.	 Logo,	 esta	 parte	 da	 definição	 revela	 que	 o	 ponto,	 cuja	

posição	 queremos	 determinar,	 tem	 a	 mesma	 propriedade	 de	 todos	 aqueles	 da	

superfície	de	uma	esfera,	de	centro	no	ponto	A	e	raio	de	um	metro	(Figura	72).	

																																																								
30	Parte	deste	debate	encontra-se	transcrito	no	anexo	E.	
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Figura	72:	Superfície	da	esfera	

Além	disso,	os	pontos	da	superfície	da	esfera	são	os	únicos,	em	todo	o	espaço,	que	

gozam	dessa	propriedade,	pois	todos	os	pontos	do	espaço	que	se	encontram	afora	

da	superfície,	em	relação	ao	centro,	estão	a	mais	de	um	metro	de	distância	deste,	e	

todos	os	que	estão	entre	a	superfície	e	o	centro	se	acham	a	menos	de	um	metro	de	

distância	do	mesmo.	Portanto,	todos	os	pontos	da	superfície	da	esfera,	não	apenas	

desfrutam	 da	 propriedade	 enunciada	 na	 proposição,	 como	 também	 são	 os	 únicos	

que	a	possuem.	Finalmente,	esta	proposição	exprime	que	o	ponto	procurado	seria	

um	daqueles	da	superfície	de	uma	esfera,	de	centro	no	ponto	A	e	raio	de	um	metro.	

Por	conseguinte,	é	distinto	de	uma	infinidade	de	outros	pontos,	dispostos	no	espaço,	

mas	 se	 confunde	 com	 todos	 aqueles	 da	 superfície	 da	 esfera,	 o	 que	 faz	 necessário	

haver	outras	condições	para	o	discernir	dos	demais.		

Estabeleceremos,	 em	 seguida,	 que	 além	 da	 definição	 da	 posição	 do	 ponto,	 ele	

deverá	 estar	 a	 dois	 metros	 de	 distância	 de	 um	 segundo	 ponto	 B,	 conhecido.	 É	

evidente	 que,	 raciocinando	 para	 esta	 segunda	 condição	 como	 para	 a	 primeira,	 o	

ponto	deveria	ser	um	dentre	aqueles	da	superfície	de	uma	segunda	esfera,	de	centro	

em	B	 e	 raio	 de	 dois	metros.	 Este	 ponto,	 devendo	 se	 achar	 tanto	 na	 superfície	 da	

primeira	 esfera,	 quanto	 na	 da	 segunda,	 ao	 mesmo	 tempo,	 só	 poderá	 ser	 um	

daqueles	 que	 pertencem	 às	 duas	 superfícies	 e	 se	 encontra	 na	 própria	 interseção	

(Figura	 73).	 Note-se	 que,	 por	 menos	 familiarizados	 que	 estivermos	 com	 as	

considerações	 geométricas,	 sabemos	 que	 a	 interseção	 das	 superfícies	 de	 duas	

esferas	é	a	 circunferência	de	um	círculo,	de	 centro	pertencente	à	 reta	que	une	os	

centros	das	respectivas	esferas,	cujo	plano	é	perpendicular	a	esta	reta	(Figura	74).		
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Figura	73:	Segunda	esfera	

															 																			 	
Figura	74:	Círculo	de	interseção	/	plano	do	círculo	

Portanto,	em	virtude	das	duas	condições	combinadas,	o	ponto	procurado	se	acha,	de	

fato,	 distinto	 daqueles	 que	 pertencem	 às	 superfícies	 das	 duas	 esferas,	 e	 já	 não	

poderá	mais	se	confundir,	senão	com	os	da	circunferência	do	círculo	que	satisfazem	

as	duas	condições	enunciadas,	cuja	propriedade	só	a	eles	pertence.	Porém,	para	o	

distinguir	é	preciso,	ainda,	uma	terceira	condição.	

Conjeturemos,	enfim,	que	o	ponto	deva	se	encontrar	a	três	metros	de	distância	de	

um	terceiro	ponto	C,	conhecido.	Esta	terceira	condição	o	coloca	entre	todos	aqueles	

da	 superfície	 de	 uma	 terceira	 esfera,	 de	 centro	 no	 ponto	C	 e	 raio	 de	 três	metros	

(Figura	75).	E	como	 já	vimos	que	ele	deverá	estar	na	circunferência	de	um	círculo,	

cuja	 posição	 é	 sabida,	 a	 fim	 de	 atender	 às	 três	 condições,	 ao	 mesmo	 tempo,	 é	

preciso	que	seja	um	dos	pontos	comuns,	tanto	à	superfície	da	terceira	esfera	quanto	

à	circunferência	do	círculo.	Sabemos	que	uma	circunferência	de	círculo	e	a	superfície	

de	 uma	esfera	 podem	 se	 intersectar	 em	até	 dois	 pontos.	 Logo,	 em	 razão	das	 três	

condições,	o	ponto	se	encontra	distinto	de	todos	os	outros	do	espaço	e	só	poderá	

ser	 um,	 dentre	 os	 dois	 definidos.	 De	modo	 que,	 indicando-se	 de	 que	 lado	 ele	 se	

encontra,	 em	 relação	 ao	 plano	 que	 passa	 pelos	 três	 centros,	 este	 ponto	 ficará	
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perfeitamente	 determinado	 e	 não	 poderá	 ser	 confundido	 com	 nenhum	 outro.	

(Figura	76).	

														 																	 	
Figura	75:	Terceira	esfera	

														 																												 	
Figura	76:	Possíveis	posições	do	ponto	P	procurado	

Vimos,	 portanto,	 que	 para	 determinar	 a	 posição	 de	 um	 ponto	 no	 espaço,	

considerando	 suas	 distâncias	 a	 outros	 pontos	 conhecidos,	 necessariamente	 três,	

somos	 conduzidos	 às	 reflexões	 não	 tão	 simples,	 a	 ponto	 de	 servirem	de	 base	 aos	

procedimentos	de	uso	corriqueiro.		

4.	 Examinaremos,	agora,	as	ponderações	às	quais	seremos	levados	se,	em	lugar	

de	 relacionarmos	 a	 posição	 de	 um	 ponto	 a	 três	 outros	 pontos	 conhecidos,	 o	

referirmos	às	retas	de	posições	dadas.		

Antes	disso,	devemos	observar	que	uma	linha	reta	não	deve	ser	considerada	finita	e	

que	ela	pode,	sempre,	ser	prolongada	indefinidamente,	tanto	em	um	sentido	quanto	

no	outro.	

Para	que	as	 ideias	 fiquem	mais	claras,	 iremos	nomear	sucessivamente	por	A,	 B,	 C,	

etc.,	as	retas	que	tivermos	que	empregar.	
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O leitor contemporâneo, habituado à notação de designar pontos, retas e planos, 

por letras maiúsculas latinas, minúsculas latinas e minúsculas gregas, 

respectivamente, poderá achar estranha a denominação empregada por Monge. 

Nesta primeira lição, o professor faz uso da letra latina maiúscula para indicar o 

elemento referencial, independente da sua natureza geométrica.  

Se,	a	partir	da	descrição	do	ponto,	resultar	que	ele	deva-se	encontrar,	por	exemplo,	

a	um	metro	de	distância	da	primeira	reta	A,	de	posição	conhecida,	diremos	que	este	

ponto	 será	um	dentre	os	pontos	da	 superfície	de	um	cilindro,	de	base	 circular,	de	

eixo	na	reta	A,	de	raio	igual	a	um	metro,	que	será	prolongado	de	modo	ilimitado,	nos	

dois	 sentidos	de	 seu	 comprimento	 (Figura	77).	 Isto,	porque	 todos	os	pontos	desta	

superfície	gozam	da	propriedade,	enunciada	na	proposição,	e	são	os	únicos	que	a	ela	

satisfazem.	Segue,	daí,	que	o	ponto	se	distingue	de	todos	os	pontos	do	espaço	que	

se	encontram	exteriores	à	superfície	cilíndrica,	assim	como,	de	todos	aqueles	que	se	

acham	no	interior	da	mesma,	podendo	ser,	no	entanto,	qualquer	um	dos	pontos	da	

própria	superfície.	Para	determiná-lo,	só	por	meio	de	novas	condições.	

	 	
Figura	77:	Superfície	cilíndrica	de	base	circular	

Suponhamos,	portanto,	que	o	ponto	procurado	deva	estar	localizado	a	dois	metros	

de	distância	da	segunda	linha	reta	B.	Veremos,	igualmente,	que	ele	deverá	se	achar	

na	superfície	de	um	segundo	cilindro,	de	base	circular,	de	eixo	na	 reta	B	e	 raio	de	

dois	metros	(Figura	78).	Para	atender	às	duas	condições,	ele	terá	que	se	encontrar,	

ao	 mesmo	 tempo,	 tanto	 na	 primeira	 superfície	 cilíndrica	 quanto	 na	 segunda.	

Portanto,	 não	 poderá	 ser	 outro	 que	 não	 um	 dos	 pontos	 comuns	 a	 essas	 duas	

superfícies,	ou	 seja,	um	daqueles	da	 interseção.	Esta	 linha,	 sobre	a	qual	deverá	 se	

achar	o	ponto,	faz	parte	da	curvatura	da	superfície	do	primeiro	cilindro,	também	da	
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curvatura	 do	 segundo,	 e	 é,	 em	 geral,	 do	 tipo	 que	 chamamos	 de	 curvas	 de	 dupla	

curvatura31	(Figura	79).	

	

	 			 	
Figura	78:	Segunda	superfície	cilíndrica	

	
Figura	79:	curva	de	dupla	curvatura	

Para	 distinguir	 o	 ponto,	 de	 todos	 os	 outros	 desta	 linha,	 se	 faz	 necessária	 uma	

terceira	condição.	

Conjeturamos,	por	fim,	que	a	definição	enuncia	que	o	ponto	procurado	deva	estar,	

também,	a	três	metros	de	uma	terceira	linha	reta	C.	

Esta	nova	condição	revela	que	ele	será	um	dos	pontos	da	superfície	de	um	terceiro	

cilindro,	de	base	circular,	cujo	eixo	é	a	linha	reta	C,	e	tem	três	metros	de	raio	(Figura	

80).

																																																								
31		Chasles	(1837,	p.	139))	atribui	essa	nomenclatura	a	Pitot	que	a	empregou	em	uma	memória	a	
respeito	da	hélice	traçada	sobre	um	cilindro	circular	reto,	lido	na	Academia	das	ciências	em	1724.	
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Figura	80:	Terceira	reta	conhecida	C	–	terceira	superfície	cilíndrica	

Portanto,	combinando	as	três	condições,	o	ponto	procurado	terá	que	ser	um	dentre	

os	 pontos	 comuns,	 tanto	 à	 terceira	 superfície	 cilíndrica	 quanto	 à	 curva	 de	 dupla	

curvatura,	 interseção	 das	 duas	 primeiras	 (Figura	 81).	 Esta	 curva	 pode,	 em	 geral,	

intersectar	a	terceira	superfície	cilíndrica	em	oito	pontos32.	Logo,	as	três	condições	

restringem	o	 ponto	 procurado	 a	 ser	 um	 dos	 oito	 pontos	 determinados,	 dentre	 os	

quais	 não	 o	 podemos	 distinguir,	 a	 menos	 que	 se	 estabeleçam	 outras	 condições	

particulares,	do	tipo	daquelas	que	exemplificamos	no	caso	dos	pontos.	

Observamos	 que	 as	 considerações,	 às	 quais	 fomos	 conduzidos	 para	 determinar	 a	

posição	 de	 um	 ponto	 no	 espaço,	 sabendo	 as	 suas	 distâncias	 a	 três	 linhas	 retas	

conhecidas,	são	bem	menos	simples	do	que	aquelas	decorrentes	das	distâncias	aos	

três	pontos	dados	e,	consequentemente,	são	menos	apropriadas	para	servir	de	base	

aos	métodos	que	deverão	ser	de	uso	frequente.	

	 	
Figura	81:	Interseção	curva/	cilindro	-	pontos	da	interseção	

																																																								
32	Em	nosso	exemplo,	esta	interseção	resultou	em	quatro	pontos	reais.	Mais	adiante	(p.	113),	
apresentamos	uma	situação	em	que	serão	em	número	de	oito.	
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5.	 Com	respeito	aos	objetos	mais	simples	que	a	geometria	considera,	devemos	

distinguir,	principalmente:	1º	o	ponto,	que	não	tem	dimensão;	2º	a	linha	reta,	que	só	

possui	uma;	3º	o	plano,	que	tem	duas	dimensões.	Investigaremos	se	é	mais	simples	

determinar	 a	 posição	 de	 um	 ponto	 sabendo	 suas	 distâncias	 a	 planos,	 de	 posições	

conhecidas,	ou	fazendo	uso	das	distâncias	a	pontos	e	a	linhas	retas.	

Suponhamos,	 portanto,	 que	 existam	 no	 espaço	 planos	 não	 paralelos,	 de	 posições	

conhecidas,	que	designaremos	sucessivamente	pelas	letras	A,	B,		C,		D,	etc.	

Se,	segundo	a	definição	da	posição	do	ponto,	ele	deverá	estar,	por	exemplo,	a	um	

metro	de	distância	do	primeiro	plano	A,	sem	que	se	revele	de	que	lado	ele	deverá	se	

colocar	 em	 relação	 a	 este	 plano,	 diremos	 que	 ele	 será	 um	 ponto	 dentre	 aqueles	

pertencentes	aos	dois	planos,	paralelos	ao	plano	A,	posicionados,	um	de	um	lado	e	o	

outro	do	outro,	e	ambos	a	um	metro	de	distância	daquele	primeiro	plano.	 (Figura	

82).	

	
Figura	82:	Duas	superfícies	planas	paralelas	

Isto	 ocorre	 porque	 todos	 os	 pontos	 desses	 dois	 planos	 paralelos	 satisfazem	 à	

condição	 enunciada	 e	 são,	 de	 todos	 os	 outros	 pontos	 do	 espaço,	 os	 únicos	 que	 a	

contemplam.	

Para	 distinguir,	 dentre	 todos	 os	 pontos	 desses	 dois	 planos,	 aquele	 cuja	 posição	

pretendemos	definir,	deveremos	recorrer,	ainda,	a	outras	condições.	

Conjeturemos,	em	segundo	lugar,	que	o	ponto	procurado	deva	estar	a	dois	metros	

de	 distância	 do	 segundo	 plano	 B.	 Sendo	 assim,	 o	 situaremos	 sobre	 dois	 planos	

paralelos	 ao	 plano	B,	 ambos	 distantes	 dois	metros	 do	 plano,	 estando	um	de	 cada	

lado	 deste.	 Para	 atender,	 ao	 mesmo	 tempo,	 às	 duas	 condições,	 é	 preciso	 que	 o	

ponto	se	ache	tanto	sobre	um	dos	dois	planos,	paralelos	ao	plano	A,	quanto	sobre	

um	dos	outros	dois,	paralelos	ao	plano	B	(Figura	83).	
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Figura	83:	Quatro	planos	paralelos	dois	a	dois	

Consequentemente,	 ele	 será	 um	 dos	 pontos	 da	 interseção	 comum	 a	 essas	 quatro	

superfícies.	 A	 interseção	 de	 quatro	 planos	 paralelos	 dois	 a	 dois,	 de	 posições	

conhecidas,	 é	 o	 conjunto	 de	 quatro	 linhas	 retas	 de	 posições	 também	 conhecidas.	

Logo,	 considerando,	 ao	 mesmo	 tempo,	 estas	 duas	 condições,	 o	 ponto	 não	 se	

confunde	 mais	 com	 todos	 aqueles	 do	 espaço	 e	 nem	 mesmo	 com	 os	 dos	 quatro	

planos,	mas,	somente,	com	os	pontos	das	quatro	linhas	retas	(Figura	84).	

														 					 	
Figura	84:	Quatro	linhas	retas	

Enfim,	 se	o	ponto	 tiver	que	estar,	 também,	a	 três	metros	de	distância	do	 terceiro	

plano	C,	declaramos	que	deverá	ser	um	dentre	os	pontos	dos	dois	planos	paralelos	

ao	plano	C,	colocados	cada	um	de	um	lado,	e	a	três	metros	de	distância	deste	plano.	

Portanto,	 em	 virtude	 das	 três	 condições,	 o	 ponto	 deverá	 estar,	 simultaneamente,	

sobre	 um	 dos	 dois	 últimos	 planos	 e	 sobre	 as	 quatro	 linhas	 retas,	 interseções	 dos	

quatro	 primeiros	 planos,	 e	 não	 poderá	 ser	 nenhum	 outro	 ponto	 senão	 um	 dos	

pontos	comuns	a	um	desses	dois	planos	e	a	uma	das	quatro	retas	(Figura	85).		
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Figura	85:	Interseções	das	retas	nos	planos	

Dado	 que	 cada	 um	 dos	 dois	 planos	 admite	 um	 ponto	 comum	 com	 cada	 uma	 das	

quatro	retas,	então	há	oito	pontos	no	espaço	que	satisfazem,	ao	mesmo	tempo,	as	

três	 condições	 (Figura	 86).	 Consequentemente,	 diante	 das	 três	 circunstâncias	

reunidas,	 o	 ponto	 procurado	 não	 poderá	 ser	 outro	 além	 dos	 oito	 pontos	

determinados	e	dentre	os	quais	não	o	poderemos	distinguir,	sem	que	se	estabeleça	

algumas	condições	particulares.	

	
Figura	86:	Oito	pontos

Por	 exemplo,	 quando	 ao	 indicar-se	 a	 distância	 ao	 primeiro	 plano	 A,	 for	 dito,	

também,	em	que	sentido	ela	deverá	ser	tomada	em	relação	a	este	plano.	Neste	caso,	

no	lugar	de	dois	planos	paralelos	ao	plano	A,	teremos	apenas	um	plano	a	considerar,	

que	 será	 aquele	 disposto	 no	mesmo	 lado	 em	 que	 a	 distância	 deverá	 ser	 tomada.	

Igualmente,	se	for	 indicado	o	sentido	em	que	a	distância	ao	segundo	plano	deverá	

ser	conduzida,	exclui-se	a	consideração	de	um	dos	dois	planos	paralelos	àquele	e	só	

restará	um	plano,	cujos	pontos,	todos,	satisfaçam	a	segunda	premissa.	Combinando-

se	as	duas	condições,	o	ponto	não	poderá	mais	estar	nas	quatro	retas	de	interseção	
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de	quatro	planos,	paralelos	dois	a	dois,	mas,	somente,	na	interseção	de	dois	planos,	

ou	 seja,	 sobre	 uma	 linha	 reta	 de	 posição	 conhecida.	 Finalmente,	 se	 for	 indicado,	

também,	de	que	 lado	o	ponto	deverá	 ser	 localizado	em	 relação	ao	 terceiro	plano,	

então,	dentre	os	dois	planos,	paralelos	a	este	terceiro,	só	restará	um,	cujos	pontos	

atendem	 à	 última	 condição.	 E	 para	 satisfazer,	 ao	 mesmo	 tempo,	 as	 três	

circunstâncias,	o	ponto	deverá	se	encontrar	na	interseção	entre	o	terceiro	plano	e	a	

reta	de	interseção	dos	dois	primeiros,	que	é	única	(Figura	87).		

																	 	
Figura	87:	Reta		de	posição	conhecida	/	interseção	com	o	plano	

Não	 mais	 poderá	 ser	 confundido	 com	 qualquer	 outro	 ponto	 do	 espaço;	

consequentemente,	estará	perfeitamente	determinado	(Figura	88).	

															 																 	
	

														 															 	
Figura	88:	Ponto	determinado	
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Levando-se	 em	 consideração	 o	 número	 das	 dimensões,	 observa-se	 que,	 embora	 o	

plano	seja	um	objeto	menos	simples	que	a	 linha	reta,	que	só	tem	uma,	e	o	ponto,	

que	não	possui	nenhuma,	ele	apresenta	mais	facilidade	que	o	ponto	e	a	linha	reta,	

na	determinação	de	um	ponto	no	espaço	(Figura	89).	Este	procedimento	é	o	que	se	

emprega,	 comumente,	 na	 aplicação	 da	 álgebra	 à	 geometria,	 em	 que,	 a	 fim	 de	

encontrar	a	posição	de	um	ponto	procuramos,	por	hábito,	as	distâncias	a	três	planos	

de	posições	conhecidas.	

									 			 	
Figura	89:	Interseção:	círculo/	esfera;	curva	de	dupla	curvatura/	cilindro;	reta/	plano	

No	entanto,	na	geometria	descritiva,	que	tem	sido	praticada	há	muito	mais	 tempo	

por	 um	 grande	 número	 de	 indivíduos,	 para	 os	 quais	 o	 tempo	 constitui	 um	 bem	

precioso,	 os	 procedimentos	 são	 ainda	 mais	 simplificados,	 e	 no	 lugar	 de	 se	

considerarem	 três	 planos,	 chegou-se,	 por	 meio	 de	 projeções,	 a	 não	 haver	

necessidade	de	mais	do	que	dois.	

Ao expor, minuciosamente, as reflexões que o levaram a definir o plano como 

elemento referencial, para determinar a posição de um ponto, o mestre mostra, 

com clareza, a maneira como irá guiar os ouvintes pelos meandros da matéria de 

ensino: “[...] conduzi-los pela mão através de todos os caminhos que se apresentam, 

naturalmente, para fazer com que vejam que a tarefa é muito mais árdua.” 

(DHOMBRES, 1992, p. 321). 

Dhombres observa que, nesta primeira lição, Monge manifesta um cuidado 

pedagógico, sem precedentes, ao romper com a ordem lógica de exposição do 

assunto, fazendo uso de resultados que só serão demonstrados bem mais adiante, 

no decorrer do curso: o problema de interseções entre três esferas e o de interseção 

entre três superfícies cilíndricas. Monge apresenta a solução para o primeiro, no item 

94 33  das lições; e propõe, para o segundo, que o leitor construa, por si só, as 

																																																								
33	Esta	solução	está	exposta	e	ilustrada	no	apêndice	1.	
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projeções de um ponto do qual se conhecem as distâncias a três linhas dadas no 

espaço.   

Sobre a questão da inversão na ordem de apresentação do conteúdo, Monge faz 

uma importante consideração, no primeiro debate ocorrido após a segunda lição. 

Neste, Fourier indaga a respeito do rigor na definição dos objetos (pontos, linhas, 

planos, esferas e circunferência de círculo) apresentados na primeira lição e oferece 

uma definição para a linha reta, considerando-a uma série de pontos em que cada 

um deles se encontra equidistante de três pontos fixos34. Monge elogia as reflexões 

do cidadão, mas observa que as suas considerações, a respeito da linha reta, são 

mais complicadas que o elemento em si, pressupondo uma habilidade em 

geometria que não pode ser alcançada, sem a noção da linha reta.  

Diante deste ponto de vista, torna-se fácil entender porque, em certos momentos, o 

professor faz considerações genéricas, sem se aprofundar no tema, como quando 

ele diz que a curva de dupla curvatura, resultante da interseção de dois cilindros, 

“pode, em geral, intersectar a terceira superfície cilíndrica, em oito pontos.” Este 

assunto foi discutido no segundo debate35 no qual Monge revela que seu objetivo 

não é o de demonstrar esta proposição mas, apenas, o de fazer com que seja 

compreendida a situação em que isto pode ocorrer. Na figura 90, ilustramos uma 

situação em que essa interseção apresenta oito pontos reais.  

          	
Figura 90: Oito pontos de interseção 

6.		 Chama-se	 projeção	 de	 um	 ponto	 sobre	 um	 plano,	 o	 pé	 da	 perpendicular	

conduzida	do	ponto	ao	plano.	

Deste	 modo,	 se	 tivermos	 dois	 planos	 de	 posições	 conhecidas,	 no	 espaço,	 e	

aplicarmos	 sobre	 cada	 um	 desses	 planos,	 a	 projeção	 do	 ponto,	 cuja	 posição	

pretendemos	definir,	este	ponto	estará	perfeitamente	determinado.		

																																																								
34		Este	debate	encontra-se	transcrito	no	anexo	C.		
35	Parte	deste	debate,	referente	à	interseção	de	superfícies	cilíndricas,	foi	reproduzida	no	anexo	D.	
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De	fato,	se	pela	projeção	sobre	o	primeiro	plano,	concebermos	uma	perpendicular	a	

ele,	fica	evidente	que	ela	passará	pelo	ponto	definido.	Do	mesmo	modo,	se	por	sua	

projeção	sobre	o	segundo	plano,	conduzirmos	uma	perpendicular	a	esta	superfície,	

ela	 passará,	 também,	 pelo	 ponto	 definido.	 Portanto,	 este	 ponto	 pertencerá,	 ao	

mesmo	tempo,	a	duas	linhas	retas	de	posições	conhecidas	no	espaço;	logo,	ele	será	

o	 ponto	 único	 de	 suas	 interseções,	 consequentemente,	 estará	 perfeitamente	

determinado	(Figura	91).	

					 		 	
Figura	91:	Projeções	de	um	ponto	

Nos	 parágrafos	 seguintes,	 indicaremos	 os	 meios	 para	 que	 este	 procedimento	 se	

torne	de	uso	fácil	e	de	modo	a	ser	empregado	sobre	uma	única	folha	de	papel.	

O autor indica a ortogonalidade das projetantes, em relação ao plano de projeção, 

sem fazer maiores considerações a esse respeito. Presumimos que tal condição 

esteja subordinada às reflexões anteriores, sobre o sistema referencial, em que o 

elemento (ponto) é definido por suas distâncias aos objetos de posições conhecidas 

(pontos, retas e planos). Sabemos que a distância entre dois elementos subtende o 

menor caminho possível que, por sua vez, é obtido, em geral, por meio de 

perpendicularidade. 

Destacamos, ainda, outra característica da pedagogia mongiana: legitimar, 

intuitivamente36, as decisões tomadas; neste item, o faz por meio da constatação da 

unicidade do ponto, a partir da dupla projeção. Observamos, também, que a 

posição relativa entre os dois planos referenciais é indiferente, nesse momento. Tal 

fato, por si só, confere maior generalidade na compreensão das relações entre os 

elementos situados no espaço; a opção de utilizar dois planos ortogonais entre si  

será apresentada mais adiante. Deste modo, as escolhas e as restrições relativas ao 

																																																								
36	Comentamos,	no	capítulo	2,	a	recomendação	de	Polya	a	respeito	da	percepção	intuitiva.	
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método se manifestam, gradativamente, ao mesmo tempo em que vão sendo 

justificadas. 

3.1.2	 2ª	LIÇÃO:	A	reta	e	os	sólidos	poliédricos	

7.				 Se,	 por	 todos	 os	 pontos	 de	 uma	 linha	 reta	 infinita	 r,	 disposta	 de	 maneira	

aleatória	no	espaço,	concebermos	as	perpendiculares	traçadas	sobre	um	plano	A,	de	

posição	 dada,	 todos	 os	 pontos	 de	 encontro	 dessas	 perpendiculares	 com	 o	 plano,	

estarão	em	uma	outra	linha	reta	ilimitada	ra.	Isto,	porque,	todas	as	perpendiculares	

pertencerão	 ao	 plano	 conduzido	 por	 r,	 perpendicularmente	 ao	 plano	 A,	 e	 não	

poderão	 encontrar	 este	 último,	 senão	 na	 interseção	 comum	 dos	 dois	 planos,	 que	

como	se	sabe	é	uma	linha	reta.	

A notação, que consta na publicação das lições, apresenta as seguintes 

indicações: reta AB; plano LMNO; projeção ab. Observamos que Monge não define 

a convenção a ser empregada. Em geral, o professor faz uso de letras maiúsculas 

latinas, quando se refere aos entes no espaço e utiliza as minúsculas, 

correspondentes, para o elemento projetado. A reta é designada, ora por uma letra, 

ora por duas, indicando dois de seus pontos que, no entanto, não têm posição 

definida; provavelmente, no intuito de reforçar a infinitude deste ente geométrico.  

A notação do plano, de modo análogo, é feita por meio de quatro letras latinas 

maiúsculas.    

No capítulo 2 optamos pelo emprego da notação adotada por Pinheiro quando 

reproduzimos a épura da questão de Monge. Nesta seção, e na próxima, não 

faremos uso do parênteses para indicar os elementos objetivos. Esta decisão foi 

tomada em função da nossa proposta de apresentar uma geometria descritiva sem 

épura. Uma vez que as ilustrações são, quase todas, em perspectiva, não vimos 

razão para sobrecarregar as imagens com mais um elemento gráfico. Sempre que 

for necessário representar a projeção de um ponto, ou de uma reta, em uma 

superfície, o faremos acrescentando-lhe o índice referente à respectiva superfície. 

Por exemplo, a projeção do ponto P no plano A será designada por Pa. 

A	reta	ra,	que	passa	pelas	projeções	de	todos	os	pontos	de	outra	reta	r,	 sobre	um	

plano	A,	é	o	que	chamamos	de	projeção	da	reta	r	sobre	este	plano	(Figura	92).	
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Uma	 vez	 que	 dois	 pontos	 são	 suficientes	 para	 determinar	 a	 posição	 de	 uma	 reta,	

basta	construir	as	projeções	de	dois	de	seus	pontos	para	que	a	reta,	 traçada	pelas	

projeções	desses	pontos,	seja	a	projeção	procurada.		

Daí	 se	 deduz	 que,	 se	 a	 reta	 proposta	 for,	 ela	 mesma,	 perpendicular	 ao	 plano	 de	

projeção,	sua	projeção	se	reduzirá	a	um	só	ponto,	que	será	aquele	do	seu	encontro	

com	o	plano.	

		 												 	
Figura	92:	Projeção	da	reta	em	um	plano	/	reta	perpendicular	ao	plano	

Sendo	 dadas	 sobre	 dois	 planos	 não	 paralelos	A	 e	B,	 as	 projeções	 ra	 e	 rb	 de	 uma	

mesma	 reta	 r,	 esta	 reta	 fica	 determinada,	 pois	 se	 por	 uma	 das	 projeções	 ra	

concebermos	um	plano	perpendicular	ao	plano	A,	este	plano,	de	posição	conhecida,	

passará,	necessariamente,	pela	 reta	 r.	Do	mesmo	modo,	 se	pela	outra	projeção	 rb	

imaginarmos	um	plano,	perpendicular	ao	plano	B,	este	plano,	de	posição	conhecida,	

passará	pela	reta	r.	A	posição	desta	reta	que	se	acha,	simultaneamente,	sobre	dois	

planos	 de	 posições	 dadas,	 portanto,	 na	 interseção	 destes,	 está	 absolutamente	

determinada	(Figura	93).	

						 																							 	
Figura	93:	Determinação	da	reta	por	sua	projeções	
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Monge nos faz perceber a reta de duas maneiras distintas: formada por pontos e 

resultante da interseção de dois planos (os planos projetantes da reta). 

8.	 O	que	acabamos	de	dizer	é	independente	da	posição	dos	planos	de	projeção	

e	ocorre,	 igualmente,	 seja	qual	 for	o	 ângulo	que	esses	dois	planos	 façam	entre	 si.	

Porém,	 se	 for	 muito	 obtuso,	 o	 ângulo	 das	 suas	 respectivas	 perpendiculares	 será	

excessivamente	agudo	e,	na	prática,	os	pequenos	erros	poderão	conduzir	a	grandes	

incorreções	 na	 determinação	 da	 posição	 da	 reta.	 Para	 evitar	 a	 causa	 dessa	

inexatidão,	 a	 menos	 que	 tenhamos	 que	 fazê-lo	 em	 função	 de	 considerações	 que	

justifiquem	 construções	 mais	 fáceis,	 conceberemos,	 sempre,	 que	 os	 planos	 de	

projeção	sejam	perpendiculares	entre	si.	Além	disso,	visto	que	a	maioria	dos	artistas,	

que	 fazem	uso	do	método	das	projeções,	 acham-se	bastante	 familiarizados	 com	a	

posição	de	um	plano	horizontal,	e	com	a	direção	de	um	fio	de	prumo,	eles	já	têm	o	

hábito	de	imaginar	que	um	dos	planos	de	projeção	é	horizontal	e	o	outro,	vertical.	

[...]	

As ponderações a respeito da ortogonalidade entre os planos de projeção ilustram, 

convenientemente, a maneira como o professor reflete sobre suas escolhas 

mostrando que, neste caso, tal decisão nem sempre é necessária, podendo ser 

alterada diante de novas situações. Esta passagem reforça a ideia de que cada 

circunstância deve ser avaliada em suas especificidades. 

O trecho que excluímos deste item se refere ao rebatimento do plano vertical sobre 

o plano horizontal, para que os dois desenhos fiquem em uma mesma folha de 

papel. Este procedimento dá origem à épura. 

9.	 Até	 o	 momento,	 temos	 considerado	 a	 linha	 reta	 r	 ilimitada,	 por	 isso,	 não	

tínhamos	que	nos	ocupar,	senão,	da	sua	direção.	Mas,	pode	acontecer	que	esta	reta	

seja	considerada	limitada	por	dois	de	seus	pontos,	A	e	B.	Portanto,	além	da	direção,	

pode	ser	necessário	determinar	a	sua	grandeza.	Veremos	como	é	possível	deduzi-la,	

a	partir	do	conhecimento	de	suas	duas	projeções.			

Quando	uma	reta	está	paralela	a	um	dos	dois	planos,	sobre	os	quais	é	projetada,	seu	

comprimento	 é	 igual	 ao	 de	 sua	 projeção	 neste	 plano.	 Pois,	 estando	 a	 reta	 e	 sua	
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projeção,	 ambas	 limitadas	 por	 duas	 perpendiculares	 ao	 plano	 de	 projeção,	 ficam	

paralelas	 entre	 si	 e	 compreendidas	 entre	 paralelas	 (Figura	 94).	 Assim,	 neste	 caso	

particular,	 sendo	 dada	 a	 projeção,	 estará,	 também	 dado,	 o	 comprimento	 da	 reta,	

que	lhe	é	igual.	

	
Figura	94:	Reta	paralela	ao	plano	

Temos	 a	 certeza	 de	 que	 uma	 reta	 é	 paralela	 a	 um	 dos	 dois	 planos	 de	 projeção,	

quando	sua	projeção,	sobre	o	outro,	é	paralela	ao	primeiro	desses	planos.		

Se	a	reta	estiver,	ao	mesmo	tempo,	oblíqua	aos	dois	planos,	o	seu	comprimento	será	

maior	do	que	o	comprimento	de	cada	uma	das	suas	projeções.	Porém,	ele	poderá	

ser	deduzido	por	meio	de	uma	construção	muito	simples.	

Seja	AB	o	segmento	cujas	duas	projeções	AmBm,	AnBn	estejam	dadas	e	do	qual	se	

deve	encontrar	o	comprimento.	Se,	por	um	de	seus	extremos	A,	e	no	plano	vertical	

que	passa	pela	reta,	concebermos	uma	horizontal	AE,	prolongada	até	que	encontre	

em	 E,	 a	 vertical	 traçada	 pelo	 outro	 extremo,	 formar-se-á	 um	 triângulo	 retângulo	

AEB,	que	deve	ser	construído,	para	obter-se	o	comprimento	do	segmento	AB,	que	é	

a	sua	hipotenusa.	Deste	triângulo,	além	do	ângulo	reto,	conhecemos	o	lado	AE,	que	

é	igual	à	projeção	dada,	AB	(Figura	95).	No	mais,	se,	no	plano	vertical	traçarmos,	pela	

projeção	An,	 uma	 horizontal	AnEn,	 que	 será	 a	 projeção	 de	AE,	 ela	 intersectará	 a	

vertical	traçada	por	Bn	em	um	ponto	Em,	que	será	a	projeção	do	ponto	E.	Portanto,	

BnEn	 será	 a	 projeção	 vertical	 de	 BE	 e,	 consequentemente,	 terá	 o	 mesmo	

comprimento	que	ele	 (Figura	96).	 Enfim,	 conhecidos	os	dois	 lados	do	ângulo	 reto,	

torna-se	fácil	construir	o	triângulo,	cuja	hipotenusa	nos	dará	o	comprimento	AB.	
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Figura	95:	Reta	oblíqua	aos	planos		/	triângulo	retângulo	AEB	

	

	
Figura	96:	Construção	do	triângulo	retângulo	AEB	

[...]	

Comentamos, na introdução desta tese, que o problema da determinação da 

verdadeira grandeza de um segmento de reta costuma ser tratado, nos livros 

didáticos, em um momento avançado do assunto: métodos descritivos. Monge, ao 

contrário, o expõe imediatamente após definir a representação da reta, por um 

procedimento simples, que pode ser facilmente compreendido sem que se tenha 

um prévio e profundo conhecimento. A representação em épura é feita pela 

construção gráfica do triângulo retângulo, cujos catetos são conhecidos.  

Diante	disto,	 vemos	que	 se	 tivermos	as	duas	projeções	de	um	corpo,	 limitado	por	

faces	planas,	por	arestas	retilíneas	e	por	vértices	de	ângulos	sólidos,	cujas	projeções	

se	reduzirão	aos	sistemas	de	arestas	retilíneas,	será	fácil	deduzir	o	comprimento	de	

qualquer	dimensão	que	desejarmos;	pois,	ou	esta	dimensão	será	paralela	a	um	dos	

dois	planos	de	projeção,	ou	 será,	 ao	mesmo	 tempo,	oblíqua	aos	dois;	no	primeiro	

caso,	 o	 comprimento	 solicitado	 será	 igual	 ao	 da	 sua	 projeção;	 no	 segundo,	 será	

deduzido	das	suas	duas	projeções,	pelo	procedimento	que	acabamos	de	descrever.	
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10.	 Seria	 este	 o	 momento	 de	 indicar	 o	 modo	 como	 se	 constroem	 os	 sólidos,	

limitados	por	planos	e	arestas	retilíneas;	mas	para	esta	operação	não	há	regra	geral	

alguma.	Percebe-se,	efetivamente,	que	em	função	da	maneira	como	são	definidas	as	

posições	 dos	 vértices	 dos	 ângulos	 de	 um	 sólido,	 a	 construção	 de	 suas	 projeções	

poderá	ser	mais	ou	menos	fácil	e	a	especificidade	da	operação	deverá	depender	da	

natureza	da	definição.	A	respeito	disto,	ocorre	exatamente	como	na	álgebra,	em	que	

não	há	qualquer	procedimento	 geral	 para	 colocar	um	problema	em	equações.	 Em	

cada	 caso	 particular,	 o	 caminho	 depende	 de	 como	 se	 expressa	 a	 relação	 entre	 as	

quantidades	dadas	e	as	desconhecidas.	Só,	por	intermédio	de	exemplos	variados,	os	

iniciantes	poderão	se	acostumar	a	fazer	uso	dessas	relações	e	de	as	escrever	sob	a	

forma	de	equações.	O	mesmo	ocorre	com	a	geometria	descritiva.	Será	por	meio	de	

numerosos	 exemplos	 e	 com	 o	 uso	 da	 régua	 e	 do	 compasso,	 nas	 nossas	 salas	 de	

exercícios,	 que	 iremos	 adquirir	 o	 hábito	 das	 construções	 e	 nos	 acostumaremos	 a	

escolher	 os	métodos,	mais	 simples	 e	mais	 elegantes,	 em	 cada	 situação	 específica.	

Por	outro	lado,	assim	como	na	análise,	quando	o	problema	está	posto	em	equações,	

existem	processos	para	trabalhar	estas	equações	e	deduzir	o	valor	de	cada	incógnita,	

também,	 na	 geometria	 descritiva,	 uma	 vez	 que	 as	 projeções	 estão	 feitas,	 há	 os	

métodos	 gerais	 para	 se	 construir	 tudo	 aquilo	 que	 decorre	 da	 forma	 e	 da	 posição	

respectiva	dos	corpos.	

Não	é	sem	motivo	que	aqui	comparamos	a	geometria	descritiva	com	a	álgebra.	Estas	

duas	 ciências	 têm	 as	 mais	 estreitas	 relações.	 Não	 há	 qualquer	 construção	 de	

geometria	descritiva	que	não	possa	ser	traduzida	em	análise	e,	quando	as	questões	

não	admitem	mais	do	que	três	incógnitas,	cada	operação	analítica	ser	vista	como	a	

expressão	de	um	espetáculo	em	geometria.		

Seria	 desejável	 que	 estas	 duas	 ciências	 fossem	 mantidas	 juntas:	 a	 geometria	

descritiva	traria,	para	as	operações	analíticas	mais	complexas,	a	evidência	que	lhe	é	

característica;	e	a	análise,	por	 sua	vez,	daria	à	geometria	descritiva	a	generalidade	

que	lhe	é	própria.	
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Neste momento chamamos a atenção para a distinção que o autor fará entre “os 

sólidos limitados por planos e arestas retilíneas” (poliedros) e as superfícies, planas e 

curvas, que serão consideradas na próxima seção.  

Outro tópico importante a ponderar é a advertência de que não há procedimento 

padrão para a construção dessas figuras e que as escolhas são fruto da natureza do 

objeto, em parceria com a experiência adquirida por intermédio de numerosos 

exercícios. Complementamos que, deste modo, em cada nova situação torna-se 

conveniente o recurso às etapas estabelecidas por Polya (1995), a saber: 

compreender o problema, estabelecer um plano, executar o plano, fazer o 

retrospecto.  

Quanto à comparação entre a geometria e a álgebra, Monge manifestou, por 

diversas vezes, seu desejo de que as duas ciências caminhassem juntas. No entanto, 

nestas lições ministradas na Écoles normale as questões da análise não foram 

abordadas; tal associação foi posta em prática na École centrale des travaux 

publics, em que o professor ensinou análise aplicada à geometria e à estereotomia. 

(DHOMBRES, 1992, p.294).  

3.1.3		 	 3ª	LIÇÃO:	Superfícies	curvas	e	aplicação	ao	plano	

11.	 A	 convenção	 que	 serve	 de	 base	 ao	 método	 das	 projeções	 é	 própria	 para	

representar	 a	 posição	 de	 um	 ponto	 no	 espaço,	 de	 uma	 linha	 reta	 infinita	 ou	

delimitada,	 e	 consequentemente,	 para	 indicar	 a	 forma	 e	 a	 posição	 de	 um	 corpo	

restrito	 por	 faces	 planas,	 por	 arestas	 retilíneas	 e	 por	 vértices	 de	 ângulos	 sólidos,	

pois,	neste	caso,	os	corpos	estarão	definidos	com	exatidão	ante	o	conhecimento	da	

posição	de	todas	as	suas	arestas	e	dos	vértices	de	todos	os	seus	ângulos	(Figura	97).	

No	entanto,	se	o	corpo	for	circunscrito,	ou	por	uma	superfície	curva	única	em	que	

todos	 os	 pontos	 estejam	 sujeitos	 à	 mesma	 lei,	 como	 no	 caso	 da	 esfera,	 ou	 pelo	

conjunto	 descontínuo	 de	 diversas	 partes	 de	 superfícies	 curvas	 distintas,	 como	 é	 o	

caso	 de	 um	 corpo	 fabricado	 em	 um	 torno,	 esta	 convenção,	 além	 de	 importuna,	

impraticável	 e	 não	mostrar	 qualquer	 imagem	 proveitosa,	 será,	 ainda,	 infecunda	 e	

insuficiente.	
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Figura	97:	Projeções	de	um	poliedro

Primeiramente,	não	é	difícil	perceber-se	que	a	 convenção	que	estabelecemos	 será	

inoportuna	e	até	inexequível	se	feita	apenas	dessa	maneira.	Pois,	para	representar	a	

posição	de	todos	os	pontos	de	uma	superfície	curva	seria	necessário	não	apenas	que	

indicássemos	 a	 projeção	 horizontal	 e	 a	 projeção	 vertical	 de	 cada	 um	 deles,	 como	

também	que	a	duas	projeções	de	um	mesmo	ponto	fossem	unidas	entre	si,	a	fim	de	

não	 sermos	 levados	 a	 relacionar	 a	 projeção	 horizontal	 de	 um	 certo	 ponto	 com	 a	

projeção	vertical	de	outro.		

Dentre	 a	 infinidade	 de	 superfícies	 curvas	 diferentes,	 há	 aquelas	 que	 não	 se	

prolongam	além	de	uma	parte	finita,	contida	no	espaço,	e	cujas	projeções	possuem	

extensão	 limitada	 em	 todas	 as	 direções.	 A	 superfície	 da	 esfera,	 por	 exemplo,	 se	

encontra	neste	caso.	A	grandeza	de	sua	projeção	sobre	um	plano	se	reduz	à	de	um	

círculo	de	mesmo	 raio	que	a	esfera	e	poderemos	 considerar	que	o	plano,	 sobre	o	

qual	se	deva	fazer	a	projeção,	tenha	as	dimensões	tão	grandes	quanto	o	necessário	

para	admiti-la.	Todas	as	superfícies	cilíndricas,	porém,	são	 ilimitadas	em	uma	certa	

direção,	 como	a	 reta	que	 lhe	 serve	de	 geratriz.	Até	mesmo	o	plano,	 que	é	 a	mais	

simples	das	superfícies,	é	ilimitado	nas	duas	direções.	Enfim,	há	um	grande	número	

de	 superfícies	 cujos	 ramos	 multiplicados	 se	 estendem,	 concomitantemente,	 em	

todas	as	regiões	do	espaço.	Por	outro	lado,	os	planos	sobre	os	quais	se	executam	as	

projeções	 têm,	 necessariamente,	 extensão	 limitada.	 Portanto,	 se	 não	 tivéssemos	
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outro	 meio	 de	 conhecer	 a	 natureza	 de	 uma	 superfície	 curva,	 além	 das	 duas	

projeções	de	cada	um	dos	pontos	pelos	quais	ela	passa,	este	procedimento	só	seria	

aplicável	aos	pontos	da	superfície	que	correspondessem	ao	tamanho	dos	planos	de	

projeção.	 Todos	 aqueles	 que	 se	 encontrassem	além	dessa	 extensão	não	poderiam	

ser	 representados	 nem	 conhecidos;	 logo,	 o	 método	 seria	 insuficiente.	 Enfim,	 ele	

careceria	de	fecundidade	porque	não	poderíamos	deduzir	nada	do	que	fosse	relativo	

aos	planos	tangentes	à	superfície,	às	sua	normais,	às	suas	duas	curvaturas	em	cada	

ponto,	 às	 suas	 linhas	 de	 inflexão,	 às	 suas	 arestas	 de	 reversão,	 às	 suas	 linhas	

múltiplas,	 aos	 seus	 pontos	 múltiplos,	 em	 suma,	 a	 todos	 os	 aspectos	 que,	 por	

ventura,	fosse	preciso	considerar	quando	se	vai	lidar	com	uma	superfície	curva.		

Temos,	 portanto,	 a	 necessidade	 de	 recorrer	 a	 uma	 nova	 convenção	 que	 seja	

compatível	 com	 a	 primeira	 e	 que	 a	 possa	 complementar	 quando	 aquela	 for	

insuficiente.	É	esta	nova	convenção	que	agora	iremos	expor.		

O modo como o mestre mostra a impossibilidade em representar uma superfície 

plana ilimitada, assim como as superfícies curvas limitadas ou infinitas, pelo mesmo 

procedimento utilizado para os sólidos poliédricos destaca, de maneira natural, a 

diferença fundamental que há entre estes dois tipos de objetos. Enquanto os 

poliedros ficam perfeitamente determinados pelas definições de seus vértices e 

arestas, tanto um sólido limitado por uma superfície curva quanto qualquer 

superfície ilimitada, seja ela curva ou plana, requerem um tratamento diferente para 

representá-los e desenvolver quaisquer operações sobre eles. Chamamos a atenção 

sobre este aspecto pois não é comum tal abordagem nos livros didáticos de 

geometria descritiva que apresentam, em geral, a sequência: “ponto, reta, plano e 

poliedros”; as curvas (planas e reversas) e os sólidos de superfícies curvas são 

tratados separadamente, muitas vezes, em outro volume. Monge, ao contrário, 

insere o plano no grupo das superfícies, o que consideramos mais apropriado.  

12.	 Não	há	 superfície	 curva	 alguma	que	 não	 possa	 ser	 percebida	 como	 gerada	

pelo	 movimento	 de	 uma	 linha	 curva,	 que	 conserve	 a	 forma	 constante,	 enquanto	

muda	de	posição,	ou	variável,	ao	mesmo	tempo,	de	forma	e	de	posição	no	espaço.		

Como	 esta	 proposição	 poderia	 ser	 difícil	 de	 compreender,	 devido	 à	 sua	
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generalidade,	iremos	explicá-la	a	partir	de	alguns	exemplos	com	os	quais	já	estamos	

familiarizados.		

As	 superfícies	 cilíndricas	 podem	 ser	 geradas	 de	 duas	maneiras	 principais:	 ou	 pelo	

movimento	de	uma	linha	reta	que	se	mantém	paralela	a	uma	reta	dada,	enquanto	se	

move	apoiada	em	uma	curva	conhecida,	ou	pelo	deslocamento	da	curva,	que	serviu	

de	condutora	no	primeiro	caso,	a	qual	 se	desloca,	 sempre	apoiada	em	um	mesmo	

ponto	de	uma	reta	dada,	de	maneira	a	ter	todos	os	seus	outros	pontos	descrevendo	

linhas	paralelas	a	esta	reta	(Figura	98).		

						 	
Figura	98:	Duas	gerações	da	superfície	cilíndrica	

Tanto	em	uma	quanto	em	outra	geração	a	linha	geratriz,	que	é	uma	reta	no	primeiro	

caso	e	uma	curva	qualquer	no	segundo,	é	constante	de	forma.	Ela	nada	sofre	além	

de	mudar	de	posição	no	espaço.	

De	 modo	 análogo,	 as	 superfícies	 cônicas	 têm	 duas	 gerações	 principais.	

Primeiramente,	podemos	 considerá-las	 geradas	por	uma	 reta	que,	 sujeita	a	passar	

sempre	 por	 um	 ponto	 dado,	 se	 move	 constantemente	 apoiada	 em	 uma	 curva	

conhecida,	 que	 direciona	 o	 seu	 percurso.	O	 ponto	 único,	 pelo	 qual	 a	 reta	 sempre	

passa,	 é	 o	 centro	 da	 superfície,	 denominado	 impropriamente	 de	 vértice.	 Nesta	

geração,	a	linha	geratriz	é,	ainda,	constante	de	forma	e	não	deixa,	jamais,	de	ser	uma	

linha	reta.	

Pode-se,	 também,	 engendrar	 as	 superfícies	 cônicas	 de	 outra	 maneira,	 que	

aplicaremos	 aqui	 aos	 cones	 de	 bases	 circulares,	 por	 apresentarem	 maior	

simplicidade.	 Tais	 superfícies	 podem	 ser	 compreendidas	 como	 geradas	 pela	

circunferência	de	um	círculo	que	se	move	de	maneira	que	o	seu	plano	se	mantenha	

paralelo	a	 si	mesmo	e	 seu	centro	 se	encontre,	 sempre,	na	 reta	dirigida	ao	vértice.	
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Seu	 raio	 deverá	 ser	 proporcional	 à	 distância	 do	 seu	 centro	 ao	 vértice,	 para	 cada	

instante	do	movimento	(Figura	99).		

																								 										 	
Figura	99:	Primeira	geração	da	superfície	cônica	/	segunda	geração	da	superfície	cônica	

Observa-se	que	em	seu	deslocamento,	o	plano	do	círculo	tende	a	se	aproximar	do	

vértice	da	superfície	e	o	raio	do	círculo	decresce	até	se	tornar	nulo,	quando	o	plano	

passar	 pelo	 vértice.	 Porém,	 o	 raio	 muda	 de	 sentido	 e	 põe-se	 a	 crescer	

indefinidamente	quando	o	plano,	depois	de	passar	pelo	vértice,	dele	se	afastar	cada	

vez	mais.	Nesta	segunda	geração,	a	circunferência	de	círculo,	que	é	a	curva	geratriz,	

não	 só	 muda	 de	 posição	 mas,	 também,	 varia	 de	 forma	 em	 cada	 instante	 de	 seu	

movimento,	pois	muda	de	raio	e,	em	consequência,	de	curvatura	e	de	extensão.	

Descreveremos,	enfim,	um	terceiro	exemplo.	

Uma	superfície	de	revolução	pode	ser	gerada	pelo	movimento	de	uma	curva	plana,	

que	gira	em	 torno	de	uma	 linha	 reta	disposta	de	maneira	aleatória	em	seu	plano.	

Considerando	 deste	 modo,	 sua	 curva	 geratriz	 tem	 forma	 constante	 variando,	

apenas,	 de	 posição.	 Mas,	 também,	 podemos	 considerá-la	 como	 engendrada	 pela	

circunferência	de	um	círculo	que	se	move	de	maneira	que:	seu	centro	mantenha-se	

continuamente	no	eixo;	 seu	plano	 seja	 sempre	perpendicular	 a	este	eixo;	 seu	 raio	

equivalha	à	distância	que	vai	do	ponto	em	que	o	plano	do	círculo	intersecta	o	eixo,	

ao	 ponto	 em	que	 ele	 encontra	 uma	 curva	 qualquer,	 dada	 no	 espaço	 (Figura	 100).	

Neste	 caso,	 a	 curva	 geratriz	 muda,	 ao	 mesmo	 tempo,	 tanto	 de	 forma	 quanto	 de	

posição.	
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Figura	100:	Duas	gerações	da	superfície	de	revolução	

Estes	 três	 exemplos	 devem	 ser	 suficientes	 para	 que	 se	 compreenda	 que	 todas	 as	

superfícies	curvas	podem	ser	geradas	pelo	movimento	de	certas	linhas	curvas	e	que	

não	 há	 curva	 alguma	 cuja	 forma	 e	 posição	 não	 possa	 ser	 perfeitamente	

determinada,	em	razão	da	definição	completa	e	exata	da	sua	geração.	É	esta	nova	

consideração	que	compõe	o	complemento	do	método	das	projeções.	Mais	adiante	

teremos	 oportunidade	 de	 nos	 assegurarmos,	 tanto	 de	 sua	 simplicidade	 quanto	 de	

sua	fecundidade.	

Por	conseguinte,	não	é	 realizando	as	projeções	dos	pontos	 individuais,	pelos	quais	

passa	uma	superfície	curva,	que	se	determina	a	sua	forma	e	posição,	mas	se	pondo	

ao	 encalço	 de	 construir	 a	 curva	 geratriz,	 por	 um	 ponto	 qualquer,	 na	 forma	 e	 na	

posição	 que	 ela	 deve	 ter	 ao	 passar	 por	 este	 ponto.	 Devemos	 observar	 a	 respeito	

que:	1º.	uma	vez	que	cada	superfície	curva	pode	ser	gerada	de	um	número	infinito	

de	 maneiras	 diferentes,	 caberá	 à	 inteligência	 e	 à	 sagacidade	 daquele	 que	 opera	

escolher,	 dentre	 todas	 as	 gerações	 possíveis,	 aquela	 que	 emprega	 a	 curva	 mais	

simples	 e	 que	 requer	 as	 considerações	 menos	 penosas;	 2º.	 a	 experiência	 tem	

ensinado	que	em	 lugar	de	 considerar,	para	 cada	 superfície	 curva,	 apenas	uma	das	

suas	gerações,	o	que	exigiria	o	estudo	da	lei	do	movimento	e	da	mudança	da	forma	

da	sua	geração,	é	muitas	vezes	mais	simples	considerar	duas	gerações	diferentes	ao	

mesmo	 tempo	 e	 indicar,	 para	 cada	 ponto,	 a	 construção	 de	 duas	 curvas	 geratrizes	

(Figura	101).	
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Figura	101:	Duas	curvas	geratrizes	em	cada	ponto	da	superfície	

Na	 geometria	 descritiva,	 portanto,	 para	 exprimir	 a	 forma	 e	 a	 posição	 de	 uma	

superfície	 curva	 é	 suficiente	 apresentar	 a	 maneira	 de	 construir,	 por	 um	 ponto	

qualquer	desta	superfície	do	qual	uma	das	projeções	pode	ser	tomada	à	vontade,	as	

projeções	horizontais	e	verticais	de	duas	geratrizes	diferentes	que	passam	por	este	

ponto.	

No discurso acima, ressaltamos o valor atribuído à compreensão da superfície por 

sua geração. No entanto, Monge indica que a escolha das linhas que servirão para 

representar a superfície, do modo mais conveniente, demanda análise criteriosa, 

baseada em experiência e conhecimento. As considerações pormenorizadas das 

linhas principais de uma superfície curva genérica são tratadas na oitava lição, 

parte V do compêndio (lembramos que tais ideias não serão apresentadas neste 

nosso estudo). Portanto, ele escolhe, neste momento, introduzir o conceito a partir 

das superfícies cujas geratrizes principais já são conhecidas: cilíndricas, cônicas e de 

revolução. A respeito das considerações de Monge sobre este assunto, Arago (1854) 

comenta que ele substituiu o antigo modo de classificação das superfícies, de 

Descartes, Newton e Euler, por uma maneira totalmente nova, agrupando-as pelo 

modo de geração, em lugar de classificá-las pela ordem algébrica. Cita, ainda, o 

julgamento de Lagrange sobre essas ideias, relativas à pesquisa das equações de 

superfícies, por seu modo de geração 37 : “com sua aplicação da análise à 

representação das superfícies, este homem admirável será imortal!” (LAGRANGE, 

apud ARAGO, 1854, p.447-448).  

13.		 Apliquemos,	 neste	 momento,	 as	 generalidades	 ao	 plano,	 que	 é	 a	 mais	

simples	dentre	todas	as	superfícies	e	aquela	cujo	uso	é	o	mais	frequente.		

																																																								
37	As	primeiras	Memórias	de	Monge	a	respeito	deste	assunto	foram	impressas	no	Recueil	de	
l’Académie	de	Turin,	de	1770	à	1778.	
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O	 plano	 é	 gerado	 por	 uma	 primeira	 reta,	 de	 posição	 conhecida,	 que	 se	move	 de	

maneira	a	ter	todos	os	seus	pontos	descrevendo	retas	paralelas	a	uma	segunda	reta	

dada.	 Se	a	 segunda	 reta	pertencer	ao	plano	 considerado	podemos	dizer,	 também,	

que	este	plano	é	engendrado	pela	segunda	reta	que	se	move	de	maneira	a	ter	todos	

os	seus	pontos	descrevendo	retas	paralelas	à	primeira	(Figura	102).	

					 	
Figura	102:	Geração	da	superfície	plana	

Tem-se,	portanto,	a	ideia	da	posição	de	um	plano	por	meio	da	consideração	de	duas	

linhas	retas	das	quais	cada	uma	pode	ser	percebida	como	a	sua	geratriz.	A	posição	

destas	duas	retas,	no	plano	que	deverão	gerar,	é	absolutamente	 indiferente.	Logo,	

no	método	das	projeções,	trata-se,	apenas,	de	escolher	aquelas	que	demandam	as	

construções	mais	simples.		[...]		

Monge considera que as retas de interseção com os respectivos planos de projeção 

são as mais indicadas para a representação de uma superfície plana, na técnica 

biprojetiva. Observamos, no entanto, que nos programas de modelagem 

tridimensional, por nós examinados, não há uma representação mais conveniente 

para essa superfície; nestes casos, a escolha dos elementos mais vantajosos, para 

esse fim, vai depender da situação apresentada em cada circunstância. 

14.	 Estabelecidas	 estas	 preliminares,	 passaremos	 	 às	 soluções	 de	 diversas	

questões	sucessivas	que	 irão	cumprir	o	duplo	objetivo	de	nos	exercitar	no	método	

das	projeções	 e	 de	nos	 levar	 à	 procura	dos	meios	 de	 alcançar,	 em	 seguida,	 novos	

progressos	na	geometria	descritiva.	

[...]	

Esta lição termina com a resolução de quatro questões (itens 14 ao 17) que 

envolvem pontos, retas e planos em suas relações de pertinência e de posições 

relativas (paralelismo, perpendicularidade).  
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No início da quarta lição, foram resolvidas mais quatro questões abstratas, de 

interseções e de ângulos entre retas e planos (itens 18 ao 21). O quinto exercício 

(nona questão) foi de aplicação prática na construção de um mapa e está 

reproduzido a seguir. Por ser esta a única épura que iremos expor neste capítulo, 

optamos por manter a notação de Monge, no desenho e no texto, para que o leitor 

possa conhecer o modo como o professor se expressava. 

22.	 	Uma	 vez	 que	 nos	 propomos	 a	 levantar	 a	 carta	 de	 um	 país,	 é	 habitual	

imaginarmos	 que	 os	 pontos	 notáveis	 estão	 ligados	 entre	 si	 por	 linhas	 retas	 que	

formam	triângulos,	e	em	seguida,	reproduzirmos	esses	triângulos	sobre	o	mapa,	em	

uma	escala	reduzida,	dispondo-os	na	mesma	ordem	em	que	se	encontram	aqueles	

que	 são	 representados.	 As	 operações	 que	 devem	 ser	 feitas	 sobre	 o	 terreno	

consistem,	 principalmente,	 nas	 medidas	 dos	 ângulos	 desses	 triângulos;	 para	 que	

esses	ângulos	possam	ser	 transportados	diretamente	sobre	a	carta,	 cada	um	deles	

deverá	estar	em	um	plano	horizontal,	paralelo	àquele	do	mapa.	Se	o	plano	do	ângulo	

for	oblíquo	ao	horizonte,	não	será	esse	o	ângulo	que	se	deverá	transportar,	mas	a	

sua	 projeção	 horizontal.	 É	 sempre	 possível	 encontrarmos	 essa	 projeção	 quando,	

depois	de	termos	medido	o	ângulo,	tomarmos	as	medidas	dos	ângulos	que	seus	dois	

lados	 fazem	 com	 o	 horizonte;	 o	 que	 resulta	 nas	 operações	 que	 se	 seguem	 e	 são	

conhecidas	como	redução	de	um	ângulo	ao	horizonte.		

Nona	questão.	Sendo	dados	 o	 ângulo	 formado	por	 duas	 retas	 e	 aqueles	 que	 cada	

uma	delas	 faz	 com	o	plano	horizontal,	 construir	 a	projeção	horizontal	 do	primeiro	

destes	ângulos.		

Solução.	Seja	A	(Figura	103)	a	projeção	horizontal	do	vértice	do	ângulo	pedido	e	AB	a	

de	 um	 de	 seus	 lados,	 de	 maneira	 que	 seja	 preciso	 construir	 o	 outro	 lado	 AE.		

Imaginemos	que	o	plano	de	projeção	vertical	 passe	por	AB;	 tendo	 conduzido	pelo	

ponto	A	uma	vertical	ilimitada	Aa,	tomaremos,	sobre	ela,	à	vontade,	um	ponto	d	que	

assumiremos	como	a	projeção	vertical	do	vértice	do	ângulo	observado.	Isto	feito,	se	

pelo	ponto	d	conduzirmos	a	reta	dB	que	faça	com	a	horizontal	um	ângulo	dBA	igual	

àquele	que	o	primeiro	 lado	 faz	 com	o	horizonte,	o	ponto	B	 será	o	encontro	deste	

lado	com	o	plano	horizontal.	Do	mesmo	modo,	se	pelo	ponto	d	conduzirmos	a	reta	
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dC	que	 faça	com	a	horizontal	um	ângulo	dCA	 igual	àquele	que	o	segundo	 lado	 faz	

com	o	horizonte;	se,	do	ponto	A	como	centro,	com	raio	AC,	descrevermos	um	arco	

de	círculo	indefinido	CEF,	o	segundo	lado	só	poderá	encontrar	o	plano	horizontal	em	

um	dos	pontos	do	arco	CEF.	Bastará,	portanto,	encontrar	a	distância	desse	ponto	a	

qualquer	outro	ponto,	como	por	exemplo,	o	ponto	B.	

Note-se	que	essa	última	distância	se	encontra	no	plano	do	ângulo	observado.	Logo,	

se	conduzirmos	a	reta	dD	de	maneira	que	o	ângulo	DdB	seja	congruente	ao	ângulo	

observado	 e	 se	 transportarmos	 a	medida	dC	 para	dD,	 a	 reta	DB	 será	 igual	 a	 essa	

distância.		

Portanto,	se	do	ponto	B	como	centro,	e	com	um	raio	igual	à	BD,	descrevermos	um	

arco	 de	 círculo,	 o	 ponto	 E,	 em	 que	 ele	 intersectará	 o	 primeiro,	 será	 o	 ponto	 de	

encontro	do	segundo	 lado	com	o	plano	horizontal;	 logo,	a	 reta	AE	 será	a	projeção	

horizontal	desse	lado,	e	o	ângulo	BAE,	a	do	ângulo	observado.	

	
Figura	103:	Épura	da	solução	de	Monge 

Fonte:	Desenho	feito	por	nós	a	partir	da	figura	de	Monge	

Observamos que não há dados numéricos no enunciado da questão. A solução é 

obtida, independente dos valores atribuídos aos ângulos. Lembramos que isto 

constitui a essência do pensamento descritivo: estabelecer a relação entre os 

elementos da figura, impondo-lhes movimentos e transformações para alcançar a 

solução de um problema, sem considerar as grandezas específicas.  

Na figura 104 ilustramos, com o emprego do SketchUp, a solução adotada por 

Monge: obtida por meio da construção do triângulo dBD, rebatido no plano vertical, 
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e o seu alçamento em dBE, para a determinação do ponto E.  

	
Figura 104: Desenho em projeção paralela da solução de Monge 

Na figura 105 fizemos uma interpretação geométrica, abstrata, deste enunciado: 

Construir o tetraedro ABCD conhecendo os ângulos ABD, ACD e BDC. Os triângulos 

BAD e CAD são retângulos no vértice A. 

	
Figura 105: Interpretação abstrata da questão de Monge 

Considerando a possibilidade de variação dos parâmetros desenvolvemos um 

roteiro, no grasshopper, determinando a figura por intermédio da interseção de duas 

superfícies cônicas (Figura 106). Na figura 107 apresentamos três resultados gerados 

pelo mesmo roteiro, com variações de alguns ângulos; as imagens foram obtidas de 

um mesmo ponto de vista. 
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Figura 106: Visualização no rhino do roteiro desenvolvido no grasshopper 

 

	
Figura 107: Diferentes resultados obtidos a partir do mesmo roteiro 

As	nove	questões	precedentes	bastam,	por	enquanto,	para	dar	uma	ideia	do	método	

das	projeções;	elas	não	mostram	todos	os	recursos.	Porém,	à	medida	em	que	formos	

conduzindo	as	considerações	mais	gerais,	teremos	o	cuidado	de	fazer	as	operações	

mais	apropriadas	para	complementar	esse	assunto.		



	
	

Capítulo 4 	

AS	LIÇÕES	DE	MONGE:	DESENVOLVIMENTO	DO	MÉTODO	

		

Neste	capítulo,	apresentaremos	a	segunda	e	a	terceira	partes	das	lições	de	Monge,	

em	 que	 o	método	 é	 desenvolvido	 nas	 questões	 de	 tangência	 e	 de	 interseções	 de	

superfícies	curvas.	

A	 quarta	 e	 a	 quinta	 seções	 serão	 objeto	 de	 estudo	 futuro,	 em	 que	 pretendemos	

traduzir	 e	 ilustrar	 as	 considerações	 da	 quinta	 parte	 e	 adaptar	 os	 exemplos	 de	

aplicação,	 da	 quarta	 seção,	 para	 as	 técnicas	 vigentes.	 Faremos,	 no	 entanto,	 um	

breve	relato	dos	respectivos	conteúdos.		

A	 quarta	 parte,	 intitulada:	 “Aplicações	 do	método	 de	 construir	 as	 interseções	 das	

superfícies	 curvas	 à	 solução	 de	 diversas	 questões”(MONGE,	 1799,	 p.	 89,	 tradução	

nossa),	é	introduzida	no	item	88:	

Apresentamos	 o	 método	 de	 construir	 as	 projeções	 das	 interseções	 de	
duas	 superfícies	 curvas,	 de	 formas	 e	 posições	 definidas,	 e	 o	 fizemos	 de	
maneira	 abstrata,	 quer	 dizer,	 sem	 que	 nos	 preocupássemos	 com	 a	
natureza	das	questões	que	poderiam	 fazer	necessárias	 tais	 pesquisas.	A	
exposição	deste	método,	considerada	de	modo	abstrato,	seria	suficiente	
para	o	maior	número	das	artes.	Pois,	se	tomarmos	o	exemplo	da	arte	do	
corte	 de	 pedras	 e	 o	 da	 carpintaria,	 as	 superfícies	 curvas	 nestas	
consideradas,	 e	 das	 quais	 pode	 ser	 necessário	 construir	 as	 interseções,	
constituem	o	objeto	principal	do	qual	nos	ocupamos	e	serão	identificadas	
naturalmente.	Mas	a	geometria	descritiva	devendo	vir	a	ser,	um	dia,	um	
dos	principais	elementos	da	educação	nacional,	pois	os	métodos	que	ela	
emprega	 são	 tão	 necessários	 aos	 artistas	 quanto	 a	 leitura,	 a	 escrita	 e	 a	
aritmética,	 acreditamos	 que	 seja	 útil	 mostrar,	 por	 meio	 de	 alguns	
exemplos,	 como	 ela	 pode	 substituir	 a	 análise	 na	 solução	 de	 um	 grande	
número	 de	 questões	 que,	 à	 primeira	 vista,	 não	 pareciam	de	 natureza	 à	
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poderem	 ser	 tratadas	 deste	 modo.	 Iniciaremos	 com	 exemplos	 que	
exigem,	apenas,	interseções	de	planos	e	passaremos,	em	seguida,	àqueles	
para	os	quais	as	interseções	de	superfícies	curvas	são	necessárias.	

O	mestre	expõe,	portanto,	as	seguintes	questões	abstratas:	

1ª	 questão:	 encontrar	 o	 centro	 e	 o	 raio	 de	 uma	 esfera	 cuja	 superfície	 passe	 por	

quatro	pontos	dados,	arbitrariamente,	no	espaço;	

2ª	questão:	inscrever	uma	esfera	em	uma	pirâmide	triangular	dada,	isto	é,	encontrar	

a	posição	do	centro	da	esfera	e	a	grandeza	de	seu	raio;	

3ª	 questão:	 construir	 um	 ponto	 do	 qual	 se	 conhecem	 as	 distâncias	 a	 três	 outros	

pontos	dados	no	espaço;	

Esta	 última	 foi	 explanada	 de	 modo	 intuitivo	 na	 primeira	 aula	 (item	 3)	 quando	 o	

professor	 fazia	 as	 considerações	 a	 respeito	 dos	 elementos	 que	 seriam	 mais	

apropriados	para	a	localização	de	um	ponto	no	espaço.	No	apêndice	1,	reproduzimos	

e	ilustramos	a	solução	de	Monge	para	esta	questão.	

Nas	três	seguintes	(da	4ª	à	6ª	questão),	Monge	resolve	problemas	de	levantamento	

de	mapas,	 simulando	 o	 trabalho	 de	 um	 engenheiro	 e	 de	 um	 general	 do	 exército.	

Apresentamos	uma	dessas	questões	no	apêndice	2.			

	A	quinta	 e	última	parte:	 “A	 curvatura	e	os	desenvolvimentos	das	 curvas	de	dupla	

curvatura”	é	dedicada	ao	estudo	mais	 aprofundado	das	 curvas,	 com	o	objetivo	de	

melhor	preparar	os	professores	da	matéria:	

[...]	

E	 se	 nos	 propuséssemos,	 apenas,	 a	 organizar	 o	 livro	 elementar	 que	
deveria	 servir	 de	 base	 à	 instrução	 nessas	 escolas	 secundárias,	
terminaríamos,	 neste	 momento,	 as	 generalidades	 e	 passaríamos	
imediatamente	 às	 aplicações	 mais	 úteis	 e	 àquelas	 cujo	 uso	 é	 mais	
frequente.	 Porém,	 não	 devemos	 escrever	 somente	 para	 os	 alunos	 das	
escolas	secundárias;	devemos	escrever	para	os	professores.		

Não	se	deve	introduzir	no	plano	de	uma	instrução	popular,	nada	além	de	
objetos	 simples	 e	 de	 utilização	 frequente.	 No	 entanto,	 se	 um	 artista	
encontrar,	 ao	 menos	 uma	 vez	 na	 vida,	 uma	 dificuldade	 que	 não	 tenha	
sido	tratada	na	escola,	a	quem	ele	 irá	recorrer	para	resolvê-la,	senão	ao	
professor?	 E	 como	 o	 professor	 poderá	 dar	 a	 solução	 se	 não	 tiver	 se	
exercitado	em	considerações	mais	gerais	do	que	aquelas	que	compõem	o	
objeto	ordinário	de	estudo?	
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Para	dar	aos	professores	o	conhecimento	de	algumas	propriedades	gerais	
do	 espaço,	 que	 podem	 vir	 a	 ser	 utilizadas	 nas	 artes,	 iremos	 dedicar	
algumas	lições	à	investigação	da	curvatura	das	curvas	de	dupla	curvatura	
e	das	superfícies	curvas.	(MONGE,	1799,	p.	105,	tradução	nossa).	

O	 assunto	 tratado	 nesta	 quinta	 seção	 é	 introduzido	 a	 partir	 da	 teoria	 das	 curvas:	

curvas	 planas,	 reversas	 (dupla	 curvatura);	 curvas	 deduzidas	 de	 outras	 pelo	

movimento	de	pontos	pertencentes	a	tangentes	e	normais	que,	também,	se	movem	

(evoluta,	 devoluta).	 Em	 seguida,	 o	 professor	 se	 ocupa	 das	 superfícies	 curvas,	

iniciando	 com	 as	 cilíndricas	 e	 generalizando	 as	 descobertas	 para	 as	 superfícies	

desenvolvíveis.	Descreve	o	processo	de	determinação	do	centro	de	curvatura,	para	

cada	ponto	da	superfície	e	das	respectivas	curvas	principais38.	Ao	discorrer	sobre	as	

superfícies	 curvas	 quaisquer,	 Monge	 faz	 uso	 de	 uma	 superfície	 cilíndrica	 que	 as	

circunscreve	 para,	 assim,	 adaptar	 para	 elas	 as	 considerações	 feitas	 sobre	 as	

cilíndricas.	 Observamos	 que,	 nesta	 seção,	 não	 há	 qualquer	 referência	 à	

representação	em	épura.		

Adotamos,	 aqui,	 a	 mesma	 convenção	 empregada	 no	 capítulo	 anterior:	 inserir	 as	

nossas	observações	com	um	tipo	de	letra	diferente	(fonte:	Century Gothic)	daquela	

empregada	na	tradução,	para	melhor	distingui-las	das	palavras	do	professor.			

4.1		 Parte	II	–	Planos	tangentes	e	retas	normais	às	superfícies	curvas	

4.1.1		 4ª	LIÇÃO:	Plano	tangente	por	um	ponto	da	curva	

23.		 Como	 não	 há	 superfície	 curva	 alguma	 que	 não	 possa	 ser	 engendrada,	 de	

diversas	maneiras,	pelo	movimento	de	linhas	curvas;	se,	por	um	ponto	qualquer	de	

uma	 superfície	 considerarmos	 duas	 geratrizes	 diferentes,	 nas	 posições	 que	 elas	

deverão	estar	à	medida	que	passam,	uma	e	outra,	por	este	ponto;	se	concebermos	

as	 tangentes	 a	 cada	uma	das	duas	 geratrizes,	 neste	ponto;	o	plano	 conduzido	por	

estas	duas	 tangentes	será	o	plano	tangente	 (Figura	108).	O	ponto	da	superfície	no	

																																																								
38	“A	linha	de	curvatura	principal	é	a	curva	da	superfície	cujas	tangentes	estão	na	direção	principal.	
Para	cada	ponto	de	uma	superfície	há	duas	linhas	de	curvaturas	principais	que	se	intersectam	em	
ângulo	reto	e	tocam	as	direções	principais”	(POTTMANN,	2007,	posição	6511).	
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qual	as	duas	geratrizes	se	cortam	e	é,	ao	mesmo	tempo,	comum	às	duas	tangentes	e	

ao	plano	tangente,	é	o	ponto	de	contato	do	plano	na	superfície.	

		 		 	
Figura	108:	Plano	tangente	em	um	ponto	da	superfície	

A	 reta	 traçada	 pelo	 ponto	 de	 contato,	 perpendicularmente	 ao	 plano	 tangente,	 se	

chama	 normal	 à	 superfície	 (Figura	 109).	 Ela	 é	 perpendicular	 ao	 elemento39 	da	

superfície	 porque	 a	 direção	 deste	 elemento	 coincide,	 em	 todos	 os	 sentidos,	 com	

aquela	do	plano	tangente,	que	pode	ser	considerado	como	o	seu	prolongamento.	

											 												 	
Figura	109:	Reta	normal	em	um	ponto	da	superfície	

Monge volta a falar das linhas geratrizes de uma superfície, sem dar detalhes sobre 

essas escolhas. No entanto, suas considerações são genéricas, portanto, aplicáveis a 

quaisquer linhas traçadas sobre a superfície. De fato, o plano tangente a uma 

superfície curva, em um de seus pontos, pode ser obtido a partir de duas retas 

tangentes, respectivamente, a duas linhas quaisquer, descritas na superfície, que 

passam por este ponto (RODRIGUES, 1969, p. 269). Na figura 110 representamos 

quatro linhas distintas, tomadas aleatoriamente em uma superfície, concorrentes em 

um único ponto desta. Observamos que as tangentes a essas curvas, no ponto 

comum, estão contidas em um mesmo plano: o plano tangente à superfície, no 

ponto considerado.   

																																																								
39	Elemento	linear	de	uma	curva	é	qualquer	trecho	infinitamente	pequeno	considerado	na	curva.	
(RANGEL,		1974,	p.	24)	
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Figura 110: Plano tangente e retas tangentes a linhas traçadas em uma superfície 

Na sequência dos itens, veremos que o professor mantém a estratégia de progredir, 

em suas meditações, fazendo uso das superfícies de gerações conhecidas 

(cilíndricas, cônicas e de revolução) conforme comentamos no capítulo anterior. 

24.		 A	 consideração	dos	 planos	 tangentes	 e	 das	 normais	 às	 superfícies	 curvas	 é	

muito	 útil	 a	 um	 grande	 número	 de	 artes.	 E,	 para	 muitas	 dentre	 elas,	 é	

absolutamente	 indispensável.	 Apresentaremos,	 aqui,	 um	 só	 exemplo	 de	 cada	 um	

dos	dois	casos,	que	tomaremos	na	arquitetura	e	na	pintura.	

As	diferentes	partes	das	quais	são	compostas	as	abóbadas	de	pedra	de	cantaria	se	

chamam	aduelas.	Damos	o	nome	de	juntas	às	faces	segundo	as	quais	duas	aduelas	

contíguas	 se	 tocam,	 quer	 façam	 parte	 de	 uma	 mesma	 fiada,	 quer	 estejam	

comprimidas	entre	duas	fiadas	consecutivas.		

A	 posição	 das	 juntas	 das	 abóbadas	 está	 sujeita	 a	 diversas	 condições	 que	deverão,	

necessariamente,	 ser	 cumpridas.	 Na	 sequência	 do	 curso,	 mostraremos,	

sucessivamente,	 todas	 essas	 circunstâncias.	 Neste	 momento,	 porém,	 nos	

ocuparemos	apenas	daquela	que	tem	relação	com	o	nosso	objetivo.		

Uma	 das	 condições	 à	 qual	 a	 posição	 das	 juntas	 deverá	 satisfazer	 é	 a	 de	 serem	

perpendiculares	entre	si	e,	 tanto	uma	quanto	a	outra,	encontrarem	a	superfície	da	

abóbada	 perpendicularmente.	 Se	 nos	 afastarmos	 consideravelmente	 desta	 regra,	

não	só	estaremos	rompendo	com	as	qualidades	gerais,	sem	as	quais	nada	poderá	ter	

graça,	como,	também,	estaremos	correndo	o	risco	de	deixar	a	abóbada	menos	sólida	

e	menos	durável.	Isto	porque,	se	uma	das	juntas	for	oblíqua	à	superfície	da	abóbada,	

uma	das	duas	aduelas	contíguas	a	esta	junta	terá	um	ângulo	obtuso;	e	a	outra,	um	

ângulo	agudo.	Desta	 forma,	na	 reação	que	as	aduelas	exercem	entre	 si,	estes	dois	
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ângulos	 não	 apresentarão	 a	 mesma	 resistência,	 e	 em	 função	 da	 fragilidade	 dos	

materiais,	o	ângulo	agudo	ficará	exposto	a	se	fragmentar,	comprometendo	a	forma	

da	 abóbada	 e	 a	 durabilidade	 da	 construção.	 Portanto,	 a	 decomposição	 de	 uma	

abóbada	 em	 aduelas	 exige	 a	 consideração	 dos	 planos	 tangentes	 e	 das	 normais	 à	

superfície	da	cobertura.	

No exemplo apresentado, Monge justifica a necessidade de as juntas estarem 

perpendiculares à superfície da abóbada por questões estéticas e estruturais, uma 

vez que esta condição garante a simetria entre os elementos da construção. 

Shelden (capítulo 1, p.35) nos mostra que a preocupação com a estrutura é 

constante no processo de racionalização da forma e acrescenta que esta deve ser 

pensada, desde o início da concepção de projeto. A figura 111 ilustra a execução 

de uma cúpula esférica em que esta angulação é garantida, ao direcionarem-se as 

juntas para o centro da esfera.  

	
Figura 111: Perpendicularidade das juntas 

Fonte: SAKAROVITCH, 1997, p.15 

25.		 Passemos	a	outro	exemplo,	extraído	de	uma	categoria	que,	à	primeira	vista,	

não	parece	ser	suscetível	de	grande	rigor.		

Costuma-se	considerar	a	pintura	como	composta	de	duas	partes	distintas.	Uma	delas	

é	 a	 arte,	 propriamente	 dita,	 que	 tem	 por	 objetivo	 despertar	 no	 espectador	 uma	

determinada	 emoção,	 fazendo	 brotar	 um	 sentimento	 específico	 ou	 colocá-lo	 em	

uma	situação	que	melhor	irá	lhe	proporcionar	a	percepção	de	uma	certa	impressão.	

Ela	supõe,	ao	artista,	uma	grande	familiaridade	com	a	filosofia	e	exige,	de	sua	parte,	
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os	 conhecimentos	mais	 exatos	 sobre	 a	 natureza	das	 coisas,	 a	 respeito	da	maneira	

como	elas	atuam	em	nós	e	sobre	os	símbolos,	mesmo	que	 involuntários,	por	meio	

dos	quais	 esta	ação	 se	manifesta.	 Ela	 só	poderá	 ser	o	 resultado	de	uma	educação	

bem	 distinta	 das	 demais,	 que	 não	 se	 oferece	 a	 ninguém	 e	 que	 estamos	 muito	

distantes	de	proporcionar	aos	nossos	jovens	artistas.	Ela	não	se	submete	a	qualquer	

regra	geral	e	não	admite	nada	além	de	conselhos.	

A	 outra	 parte	 da	 pintura	 é	 o	 ofício,	 propriamente	 dito.	 Seu	objetivo	 é	 a	 execução	

exata	das	concepções	da	primeira.	Aqui	nada	é	arbitrário	e	 tudo	pode	ser	previsto	

por	 um	 raciocínio	 rigoroso,	 pois	 resulta,	 necessariamente,	 dos	 objetos	

convencionados	 e	 das	 circunstâncias	 dadas,	 uma	 vez	 que	 o	 objeto	 tenha	 forma	 e	

posição	 determinadas	 e	 sejam	 conhecidos	 a	 natureza,	 o	 número	 e	 a	 posição	 de	

todos	os	corpos	que	o	podem	iluminar,	por	uma	 luz	direta,	ou	por	raios	refletidos.	

Se,	além	disso,	a	posição	do	olho	do	observador	estiver	fixada,	enfim,	quando	todas	

as	 circunstâncias	 que	 possam	 influenciar	 na	 sua	 visualização	 estiverem	 bem	

estabelecidas	 e	 forem	 conhecidas,	 a	 nuança	 de	 cada	 um	dos	 pontos	 da	 superfície	

visível	 deste	 objeto	 estará	 perfeitamente	 determinada.	 Tudo	 o	 que	 se	 refere	 à	

coloração	e	à	sua	luminosidade	depende	da	posição	do	plano	tangente,	neste	ponto,	

em	 relação	 aos	 corpos	 luminosos	 e	 ao	 olho	 do	 observador.	 Este	 plano	 pode	 ser	

encontrado	racionalmente	e,	quando	estiver	assim	determinado,	deverá	ser	aplicado	

com	rigor.	Toda	simplificação,	como	todo	exagero,	mudará	as	aparências,	alterará	as	

formas	e	produzirá	um	outro	efeito	que	não	aquele	intencionado	pelo	artista.	

Bem	sei	que	a	pressa	na	execução,	muitas	vezes	necessária,	raramente	permitirá	o	

emprego	de	um	método	que	privaria	o	espírito	de	todo	recurso	material	e	o	deixaria	

ao	 exercício,	 apenas,	 de	 suas	 faculdades	 mentais.	 Compreendo,	 também,	 que	 é	

muito	mais	fácil	para	o	pintor	colocar	os	objetos	à	sua	frente,	observar	suas	nuanças	

e	os	 imitar.	Porém,	 se	ele	estiver	acostumado	a	 considerar	as	posições	dos	planos	

tangentes	 e	 as	 duas	 curvaturas	 das	 superfícies	 em	 cada	 um	 de	 seus	 pontos,	

curvaturas	que	serão	objeto	das	lições	ulteriores,	tirará	partido	deste	meio	material	

com	mais	vantagem.	Estará	em	posição	de	restabelecer	os	efeitos,	cuja	ausência	de	

quaisquer	 circunstâncias	 os	 impedissem	 de	 se	 manifestar	 assim	 como	 suprimir	

aqueles	surgidos	a	partir	de	condições	alheias.		
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Finalmente,	 as	 expressões	 vagas	 que	 os	 pintores	 costumam	 empregar	

constantemente	 são	 um	 testemunho	 da	 necessidade	 que	 eles	 têm	 de	

conhecimentos	mais	exatos	e	de	raciocínios	mais	rigorosos.	

Ao contemplar o ofício do pintor, Monge admite que neste não há necessidade da 

mesma rigorosidade, essencial ao construtor. No entanto, alerta para o fato de que 

o saber serve de fundamento para o profissional das artes ampliar a sua 

capacidade de observação de um objeto, em seus atributos físicos. Somos 

partidários da opinião de que o conhecimento geométrico desenvolve a habilidade 

da percepção visual: aprender a ver.  

26.		 A	 consideração	 dos	 planos	 tangentes	 e	 das	 normais	 às	 superfícies	 curvas,	

independente	 de	 sua	 utilização	 nas	 artes,	 é	 um	 dos	 meios	 mais	 fecundos	 que	 a	

geometria	descritiva	emprega	na	resolução	das	questões,	que	seriam	muito	difíceis	

de	resolver	por	meio	de	outros	procedimentos,	ao	que	daremos	alguns	exemplos.	

27.		 O	método	 geral	 para	 determinar	 o	 plano	 tangente	 a	 uma	 superfície	 curva	

consiste	 (23)	 em	 conceber,	 pelo	 ponto	 de	 contato,	 as	 tangentes	 a	 duas	 curvas	

geratrizes	diferentes,	que	passam	por	este	ponto,	e	construir	o	plano	tangente	que	

contém	 estas	 duas	 retas.	 Em	 alguns	 casos	 particulares,	 nos	 afastamos	 um	 pouco	

deste	método,	tomado	ao	pé	da	letra,	para	abreviarmos	as	construções.	No	entanto,	

sempre	fazemos	algo	equivalente.		

Quanto	 à	 construção	 da	 normal,	 não	 nos	 ocuparemos	 dela	 em	 particular,	 porque	

esta	se	resume	a	uma	reta	perpendicular	ao	plano	tangente,	o	que	sabemos	fazer.		

Mais uma vez, observamos o cuidado tomado pelo mestre em não impor um 

procedimento. Há um método geral, mas em cada caso particular ele deve ser 

reexaminado com o objetivo de verificar se o caminho pode ser simplificado, diante 

das circunstâncias específicas. Monge pondera sobre os casos particulares das 

superfícies cilíndricas (item 28), cônicas (item 29) e de revolução (item 30). 

Reproduzimos, apenas, as primeiras por julgarmos que esse exemplo traduz 

suficientemente a ideia da particularização proposta. Em seguida, exporemos as 

duas soluções para o problema de determinação da distância entre retas reversas.  



	
	

141	

28.		 Primeira	questão:	Por	um	ponto	considerado	sobre	uma	superfície	cilíndrica,	

traçar	um	plano	tangente	a	essa	superfície.		

Solução:	[...]	

Pelo	ponto	considerado	sobre	a	 superfície,	 concebamos	a	 reta	geratriz,	na	posição	

que	ela	deverá	estar	quando	passar	por	este	ponto.	Como	esta	geratriz	é	uma	linha	

reta,	ela	será	a	sua	própria	tangente;	logo,	uma	das	duas	retas	que	determinarão	a	

posição	do	plano	tangente.	[...]		

[...]	Devemos,	agora,	encontrar	a	segunda	reta	que	irá	determinar	a	posição	do	plano	

tangente.	 Se	 seguíssemos,	 estritamente,	 o	 método	 geral,	 deveríamos	 conceber	 a	

segunda	 geratriz	 passando	 pelo	 ponto	 de	 contato	 e	 construir,	 neste	 ponto,	 uma	

tangente	(Figura	112).		

									 	
Figura	112:	Geratriz	reta,	geratriz	curva	e	tangente	no	ponto	

Porém,	 no	 caso	 particular	 das	 superfícies	 cilíndricas,	 podemos	 fazer	 uso	 de	 uma	

consideração	 mais	 simples.	 De	 fato,	 o	 plano	 tangente	 ao	 ponto	 dado	 toca	 a	

superfície	em	toda	a	extensão	da	reta	geratriz	que	passa	por	este	ponto.	Ele	a	toca,	

portanto,	em	qualquer	ponto	desta	geratriz	(Figura	113)	[...].	

	
Figura	113:	Tangente	em	outro	ponto	da	geratriz	reta	

Monge chama a atenção para a vantagem desta observação ao empregar a 

técnica biprojetiva, em que a segunda geratriz já está representada na interseção 

da superfície cilíndrica, com um dos planos de projeção. Deste modo, faz-se 
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desnecessária a construção de outra curva, no ponto considerado, e a direção da 

tangente pode ser determinada a partir da linha que já se encontra desenhada.  

Limitar-nos-emos	 aos	 três	 exemplos40	precedentes	 pois	 eles	 são	 suficientes	 para	

todas	as	superfícies	que,	até	o	momento,	definimos	a	geração.	No	curso	desta	obra,	

teremos	ocasião	de	considerar	as	gerações	de	 famílias	de	superfícies	 infinitamente	

mais	numerosas.	E,	à	medida	em	que	elas	se	apresentarem,	aplicaremos	o	mesmo	

método	 para	 a	 determinação	 de	 seus	 respectivos	 planos	 tangentes	 e	 normais.	

Vamos,	 agora,	 propor	 uma	 questão	 para	 cuja	 solução	 podemos	 empregar,	 de	

maneira	útil,	a	consideração	de	um	plano	tangente.		

31.		 Quarta	questão:	Dadas	duas	retas,	representar	a	menor	distância	entre	elas,	

ou	seja,	a	reta	que	é,	ao	mesmo	tempo,	perpendicular	a	uma	e	a	outra,	e	determinar	

a	grandeza	desta	distância.	

Solução:	 Pela	 primeira	 das	 duas	 retas	 dadas	 imaginemos	 um	 plano	 paralelo	 à	

segunda.	 Isto	 é	 sempre	 possível	 porque,	 se	 por	 um	 ponto	 qualquer	 da	 primeira,	

conduzirmos	uma	reta	paralela	à	segunda	e	concebermos	que	esta	terceira	reta	se	

desloque	paralelamente	a	si	mesma,	ao	 longo	da	primeira,	ela	engendrará	o	plano	

do	qual	se	trata.	 Imaginemos,	ainda,	uma	superfície	cilíndrica	de	base	circular,	que	

tenha	por	eixo	a	segunda	reta	dada;	e	por	raio,	a	distância	procurada.	Esta	superfície	

tocará	o	plano	em	uma	reta	que	será	paralela	ao	eixo	e	intersectará	a	primeira	reta	

em	um	ponto.	Se,	por	este	ponto	traçarmos	uma	perpendicular	ao	plano,	ela	será	a	

reta	 pedida.	 De	 fato,	 ela	 passará	 por	 um	 ponto	 da	 primeira	 reta	 dada	 e	 lhe	 será	

perpendicular,	 pois	 será	 perpendicular	 a	 um	 plano	 que	 passa	 por	 esta	 reta.	 Além	

disso,	ela	intersectará	a	segunda	reta,	perpendicularmente,	porque	será	um	raio	do	

cilindro	do	qual	a	segunda	reta	é	o	eixo	(Figura	114).	

																																																								
40	Reproduzimos,	apenas,	o	primeiro	exemplo.	
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Figura	114:	Plano	paralelo	/	cilindro	tangente	/		menor	distância	

Resta,	portanto,	construir,	sucessivamente,	todas	as	partes	desta	solução.	

[...]	

Monge apresenta a maneira de construir a solução em épura. O raciocínio espacial 

empregado é o seguinte: tendo traçado o plano paralelo, por um ponto qualquer 

da primeira reta, conduz uma perpendicular ao plano (reta normal); pelo pé dessa 

perpendicular descreve uma reta paralela à primeira; o ponto de encontro entre 

esta última e a segunda reta determina a posição da distância procurada. Na figura 

115 ilustramos a sequência das operações. 

		  

Figura 115: Construção da distância entre duas retas 

A	 consideração	 de	 uma	 superfície	 cilíndrica,	 tangenciada	 por	 um	 plano,	 não	 é	

necessária	 à	 solução	 da	 questão	 precedente.	 Após	 imaginar	 um	 plano	 paralelo	 às	

duas	retas	dadas,	devemos	conduzir-lhe	dois	planos	perpendiculares,	um	para	cada	

reta.	 A	 interseção	 entre	 esses	 dois	 últimos	 planos	 nos	 dará	 a	 direção	 da	 menor	

distância	 procurada	 (Figura	 116).	 Contentar-nos-emos	 em	 enunciar	 esta	 segunda	

maneira	e	aconselhar	o	leitor	a	procurar	a	construção	para	se	exercitar.	
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Figura 116: Segunda solução 

O problema de determinação da distância entre duas retas reversas é resolvido, nos 

livros de geometria descritiva, por procedimentos diversos (ASENSI, 2000, p. 35;  

PINHEIRO, 1962, p. 199- 200;  RODRIGUES, 1964, p. 139-140; FERNANDEZ, 1947, p. 197-

198); no entanto, em nenhum deles encontramos a consideração de uma superfície 

cilíndrica. O comportamento mais usual é o de imaginarem-se retas e planos como 

figuras auxiliares, conforme sugerido por Monge na segunda solução do problema. 

Supomos que o ato de pensar em cilindros (e cones) seja consequência direta do 

sistema projetivo que estava sendo estabelecido. No mais, indagamos se a 

habilidade de pensar em outras maneiras de resolver um problema, mesmo que 

impliquem em concepções mais complexas, não seria desejável aos diversos 

profissionais das artes em geral. Lembramos, aqui, de uma das sugestões da lista de 

Polya(1956, p.XIII) “É possível chegar ao resultado por um caminho diferente?”  

4.1.2	 5ª	LIÇÃO:	Plano	tangente	por	um	ponto	exterior	

32.	Nas	diversas	questões	que	temos	resolvido	sobre	planos	tangentes	a	superfícies	

curvas	 estivemos	 supondo,	 sempre,	 que	 o	 ponto	 pelo	 qual	 devemos	 traçar	 a	

tangente	era	tomado	sobre	a	superfície,	sendo,	ele	próprio,	o	ponto	de	contato.	Esta	

condição,	apenas,	bastava	para	determinar	a	posição	do	plano.	Porém,	o	mesmo	não	

ocorre	 quando	 o	 ponto,	 pelo	 qual	 o	 plano	 deverá	 passar,	 é	 tomado	 fora	 da	

superfície.	

Para	que	a	posição	de	um	plano	fique	determinada,	é	necessário	que	ele	satisfaça	a	

três	condições	diferentes,	equivalentes,	cada	uma,	a	de	passar	por	um	ponto	dado.	
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Em	 geral,	 a	 propriedade	 de	 ser	 tangente	 a	 uma	 superfície	 curva	 dada,	 quando	 o	

ponto	 de	 contato	 não	 é	 conhecido,	 equivale,	 apenas,	 a	 uma	 destas	 condições.	

Portanto,	 se	 é	 por	 meio	 de	 condições	 desta	 natureza	 que	 nos	 propomos	 a	

determinar	a	posição	de	um	plano,	serão	necessárias,	em	geral,	três.		

Sob a ótica de Polya, Monge está reformulando o problema de conduzir um plano 

tangente a uma superfície, fazendo variar a condicionante: de um ponto na 

superfície para um ponto fora desta. Uma vez estabelecido o novo problema, expõe 

suas reflexões a respeito dos elementos principais (dados, incógnita e 

condicionante) para que o ouvinte possa compreendê-lo, nos seus detalhes. Suas 

considerações se encontram narradas no capítulo 2 desta tese.  

	[...]	

O	 que	 acabamos	 de	 dizer	 se	 refere	 às	 superfícies	 curvas	 em	 geral.	 No	 entanto,	

devem-se	excetuar	desta	 regra	 todas	as	 superfícies	 cilíndricas,	 todas	as	 superfícies	

cônicas	e	todas	as	superfícies	desenvolvíveis:	pois,	para	estes	tipos	de	superfícies,	o	

contato	com	um	plano	não	se	reduz	a	um	ponto	único;	ele	se	estende	ao	longo	de	

uma	reta,	ilimitada,	que	se	confunde	com	uma	geratriz	em	uma	de	suas	posições.	A	

propriedade	 de	 um	 plano	 tangente	 a	 uma	 destas	 superfícies	 equivaleria	 a	 duas	

condições,	pois	estaria	sujeito	a	passar	por	uma	reta,	e	não	restaria	mais	do	que	uma	

só	 condição	 disponível	 como,	 por	 exemplo,	 passar	 por	 um	 ponto	 dado.	 Não	

poderíamos,	portanto,	propor	a	condução	de	um	plano	tangente,	ao	mesmo	tempo,	

a	 duas	 destas	 superfícies	 e,	 menos	 ainda,	 a	 três,	 a	 não	 ser	 sob	 circunstâncias	

particulares	que	tornassem	estas	condições	compatíveis. 	

Nos itens 33 e 34, o professor expõe exemplos de aplicação dos planos tangentes, 

conduzidos por um ponto tomado fora da superfície, na fortificação e na pintura, 

respectivamente. No primeiro, apresenta a solução a um problema de desfilamento, 

que consistia em garantir que todas as partes da fortificação ficassem protegidas da 

artilharia do sitiante. Arago (1854, p. 433-434) comenta que a resolução de um 

problema deste tipo rendeu a Monge, o cargo de professor na escola de Mézières. 

Segundo o biógrafo, as soluções conhecidas para esta questão, de importância 

capital à sua época, baseavam-se em tentativas incertas e em cálculos 

intermináveis. Monge apresentou um procedimento no qual considerava os planos 
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tangentes à superfície do terreno, proporcionando uma solução mais simples e 

generalizada. 

O exemplo na pintura se reporta à determinação do ponto brilhante de um corpo 

polido, iluminado por um foco de luz; neste, o mestre explica que os raios luminosos, 

incidente e refletido em direção ao olho do observador, devem estar contidos no 

mesmo plano, perpendicular ao plano tangente naquele ponto.  

35.	 Passemos,	agora,	à	determinação	dos	planos	tangentes	às	superfícies	curvas,	

conduzidos	por	pontos	tomados	fora	delas.		

A	 superfície	 da	 esfera	 é	 uma	 das	 mais	 simples	 que	 se	 pode	 considerar.	 Ela	 tem	

gerações	comuns	com	um	grande	número	de	superfícies	diferentes:	é	possível,	por	

exemplo,	classificá-la	entre	as	superfícies	de	revolução	e	nada	dizer	de	particular	a	

seu	 respeito.	 Porém,	 sua	 regularidade	 proporciona	 resultados	 notáveis,	 dos	 quais	

alguns	são	estimulantes	por	sua	originalidade,	e	que	nos	ocuparemos	em	primeiro	

lugar,	não	 tanto	por	eles	quanto	para	adquirir,	na	observação	das	 três	dimensões,	

uma	prática	de	que	precisamos	para	os	objetos	mais	gerais	e	mais	úteis.	

[...]	

Os itens seguintes, do 36 ao 44 foram analisados no capítulo 2, em que Monge 

resolve três questões de tangência entre planos e esferas. Nas duas questões 

subsequentes, quarta e quinta, (itens 45 e 46) apresenta a solução para a 

determinação do plano tangente às superfícies cilíndricas e cônicas, 

respectivamente, por um ponto exterior. Considera que, na primeira superfície, o 

plano tangente conterá uma reta paralela à geratriz reta, passando pelo ponto 

dado; a segunda reta definidora do plano será a tangente.  Na segunda superfície, 

ele conterá a reta que passa pelo ponto dado e o vértice da superfície cônica. 

Observamos que, conforme justificado anteriormente no caso dessas superfícies, o 

plano tangente determina duas condições (uma reta) restando, portanto, só uma: a 

de passar por um ponto exterior. Para a superfície de revolução, no entanto, a 

circunstância de tangência determina apenas um ponto na superfície restando 

duas a serem impostas: dois pontos ou uma reta. Na sexta questão (item 47), o 

professor oferece uma belíssima solução para o caso em que concebe uma 

superfície auxiliar de revolução (o hiperboloide), que reproduzimos a seguir. 



	
	

147	

47.		 Sexta	 questão:	 Por	 uma	 reta	 dada,	 conduzir	 um	 plano	 tangente	 a	 uma	

superfície	de	revolução	dada.	

Solução:	 Suporemos	 que	 o	 eixo	 da	 superfície	 de	 revolução	 seja	 perpendicular	 ao	

plano	horizontal	[...]	

[...]	imaginemos	que	o	plano	tangente	esteja	construído	e	a	reta	dada	gire	em	torno	

do	eixo	de	revolução,	sem	alterar	sua	distância	a	este	eixo	nem	sua	inclinação	com	o	

plano	 horizontal.	 Supomos,	 então,	 que	 a	 reta	 leve	 consigo	 o	 plano	 tangente	 de	

maneira	 que	 ele	 toque,	 sempre,	 a	 superfície.	 É	 evidente	 que	 em	 virtude	 deste	

movimento,	o	ponto	de	contato	entre	a	superfície	e	o	plano	mudará	de	posição,	mas	

como	 o	 plano	 tangente	mantém	 a	mesma	 inclinação,	 este	 ponto	 de	 contato	 não	

mudará	 de	 altura	 sobre	 a	 superfície	 e	 descreverá	 a	 circunferência	 de	 um	 círculo	

horizontal,	de	centro	no	eixo.	Além	disso,	a	reta	dada	irá	gerar,	por	seu	movimento,	

uma	segunda	superfície	de	revolução	em	torno	do	mesmo	eixo	(Figura	117).	O	plano	

tangente	será,	também,	tangente	à	segunda	superfície,	em	todas	as	posições.		

		 			 			 	
Figura	117:	Círculo	descrito	pelo	ponto	de	tangência	e	segunda	superfície	de	revolução	

Imaginemos	um	plano	que	contenha	o	eixo	e	o	ponto	de	contato	do	plano	tangente	

com	 a	 primeira	 superfície:	 este	 plano	 intersectará	 a	 reta	 geratriz	 (da	 segunda	

superfície)	 em	um	ponto	que	 será	 comum	ao	mesmo	plano	 tangente	e	 à	 segunda	

superfície.	 Pois,	 além	 de	 passar	 pela	 reta	 geratriz	 nesse	 ponto,	 o	 plano	 tangente	

passa,	 ainda,	 pela	 tangente	 ao	 círculo	 horizontal	 neste	mesmo	 ponto	 e,	 também,	

pela	tangente	ao	círculo	horizontal	no	ponto	de	contato	com	a	primeira	superfície;	

pela	 propriedade	 das	 superfícies	 de	 revolução,	 estas	 duas	 tangentes	 são	 paralelas	

(Figura	118).	
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Figura	118:	Plano	que	contém	o	eixo	/	tangentes	paralelas	

Uma	vez	que	é	por	meio	da	segunda	superfície	de	revolução	que	devemos	resolver	a	

questão,	se	faz	necessário	construir	a	curva	segundo	a	qual	ela	é	seccionada	por	um	

plano	 conduzido	pelo	 eixo	 [...].	 Feito	 isto,	 suponhamos	que	 a	 reta	 dada	 e	 o	 plano	

tangente,	por	rotação	simultânea	em	torno	do	eixo,	se	ponham	em	uma	posição	tal	

que	o	plano	tangente	se	encontre	perpendicular	ao	plano	vertical	de	projeção.	Nesta	

posição,	 a	 projeção	 sobre	 este	 plano	 será	 uma	 linha	 reta	 t1	 e	 esta	 reta	 será	 a	

tangente	 comum	 às	 duas	 curvas	 de	 interseção	 com	 o	 plano	 conduzido	 pelo	 eixo,	

respectivamente	às	duas	superfícies	de	revolução	(Figura	119).			

												 								 	

Figura	119:	Curva	de	seção	da	segunda	superfície	/	tangente	comum	às	duas	curvas	

Portanto,	se	conduzirmos	todas	as	tangentes	comuns	a	estas	duas	curvas,	tais	como	

t1	 e	 t2,	 	 teremos	 as	 projeções	 de	 todos	 os	 planos	 tangentes	 que	 satisfazem	 à	

questão,	 considerados	 na	 posição	 determinada	 pela	 rotação	 que	 os	 tornou	

perpendiculares	ao	plano	vertical	(Figura	120).		
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Figura	120:	Curva	de	seção	da	segunda	superfície	

Os	 pontos	 de	 contato	A	 e	 B	 das	 tangentes	 com	 a	 geratriz	 da	 primeira	 superfície	

determinam	as	alturas	dos	pontos	de	contato	desta	superfície	com	todos	os	planos	

tangentes.	 Consequentemente,	 se	 por	 estes	 pontos	 descrevermos	 os	 círculos	 de	

centro	 no	 eixo	 eles	 conterão	 todos	 os	 pontos	 de	 contato	 entre	 a	 superfície	 e	 os	

planos	procurados	(Figura	121).		

					 						 									 	
Figura	121:	Círculos	dos	pontos	de	contato	

Resta,	 portanto,	 determinar	 em	 qual	 meridiano	 da	 superfície	 de	 revolução	 eles	

devem	 se	 encontrar.	 Para	 isso,	 faremos	 uso	 dos	 pontos	 de	 contato	C	 e	D	 (Figura	

122).  

O ponto C1 é determinado na interseção entre o círculo (de centro no eixo) que 

passa por C e a reta r dada. De modo análogo define-se o ponto D1. Os planos 

meridianos que contêm os pontos C1 e D1 determinam os pontos de tangência T1 e 

T2 nas interseções com os círculos em A e B, respectivamente.  
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Figura	122:	Planos	meridianos	/	pontos	de	tangência	

Tendo	determinado	os	pontos	de	contato,	construiremos	todos	os	planos	tangentes	

pelos	métodos	já	empregados	(Figura	123).	

																	 										 	

Figure	123:	Dois	planos	tangentes	

Este	método	pode,	facilmente,	ser	generalizado	e	aplicado	às	superfícies	geradas	por	

curvas	quaisquer,	constantes	de	forma	e	variáveis	de	posição	no	espaço.	
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Na fase de compreensão do problema proposto, Monge o considera resolvido e 

impõe um movimento ao elemento dado (reta), cujo deslocamento irá gerar uma 

superfície que, por sua vez, contribuirá com a resolução da questão. Observa, 

também, a trajetória do ente procurado (ponto de contato) no decorrer daquele 

movimento. O professor cria uma série de elementos auxiliares, em posições 

especiais, e os relaciona, entre si e com os dados do problema, acrescentando 

noções de conhecimento prévio. Enfim, na resolução deste problema, o mestre faz 

uso de diversas indagações dentre aquelas relacionadas na lista de Polya.   

4.2													Parte	III	-		Interseções	de	superfícies	curvas	

4.2.1								6ª	LIÇÃO:	tangente	e	normal	à	interseção	

48.		 Quando	 as	 gerações	 de	 duas	 superfícies	 curvas	 são	 perfeitamente	

determinadas	e	conhecidas;	quando,	para	cada	uma	delas,	a	sequência	de	todos	os	

pontos	 do	 espaço	 pelos	 quais	 ela	 passa	 nada	 tem	 de	 arbitrário;	 se	 estas	 duas	

superfícies	tiverem	alguns	pontos	comuns	no	espaço,	a	posição	da	linha	definida	por	

todos	estes	pontos	comuns	fica	totalmente	definida.	Ela	dependerá	tanto	da	forma	

das	duas	superfícies	curvas	quanto	das	suas	respectivas	posições	e	será	de	natureza	

tal	que	poderá,	sempre,	ser	deduzida	da	definição	das	gerações	das	superfícies,	da	

qual	ela	é	uma	consequência	necessária.			

A	 sequência	 de	 todos	 os	 pontos	 comuns	 a	 duas	 superfícies	 curvas	 determinadas	

origina,	em	geral,	uma	certa	linha	curva	no	espaço	que,	em	casos	muito	particulares,	

pode	se	encontrar	em	um	mesmo	plano	e	não	ter	mais	do	que	uma	única	curvatura;	

em	 casos	 infinitamente	 mais	 particulares,	 pode	 tornar-se	 uma	 linha	 reta	 e	 não	

possuir	nenhuma	curvatura;	enfim,	em	casos	infinitamente	mais	particulares	ainda,	

pode	se	reduzir	a	um	único	ponto;	mas,	no	caso	geral,	é	o	que	chamamos	curva	de	

dupla	 curvatura,	 porque	 ela	 participa,	 ordinariamente,	 das	 curvaturas	 de	 duas	

superfícies	curvas	e	se	acha,	ao	mesmo	tempo,	sobre	cada	uma	delas	e	das	quais	é	a	

interseção.	

Como exemplo, do caso em que a curva comum é plana, apresentamos a 

interseção entre uma superfície de revolução e uma esfera, cujo centro pertence ao 
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eixo da primeira superfície. Esta propriedade será empregada, por Monge, para 

determinar a curva de interseção entre duas superfícies de revolução de eixos 

concorrentes (item 56). Para o segundo caso, no qual a interseção resulta em linhas 

retas, consideramos duas superfícies cilíndricas de eixos paralelos. O último caso, 

ilustramos com uma superfície cilíndrica e a outra de revolução, tangentes em um 

ponto do paralelo máximo (equador) desta última (Figura 124). 

										 									 												 	
Figura 124: Interseção: curva plana  / interseção: reta / interseção: ponto 

49.	 Há	 uma	 correspondência	 entre	 as	 operações	 da	 análise	 e	 os	 métodos	 da	

geometria	descritiva	que	é	preciso	dar	aqui	uma	ideia.		

Na	 álgebra,	 quando	 um	 problema	 estiver	 posto	 em	 equações	 e	 tivermos	 tantas	

equações	quanto	forem	as	incógnitas,	é	sempre	possível	se	obter	o	mesmo	número	

de	equações	de	maneira	que	cada	uma	delas	tenha,	apenas,	uma	incógnita;	é	assim	

que	 podemos	 determinar	 o	 seu	 valor.	 A	 operação	 pela	 qual	 alcançamos	 este	

objetivo,	 que	 se	 chama	 eliminação,	 consiste	 em,	 por	meio	 de	 uma	 das	 equações,	

eliminar	 uma	 das	 incógnitas	 de	 todas	 as	 outras	 equações;	 excluindo,	

sucessivamente,	 as	 diferentes	 incógnitas,	 chegamos	 à	 equação	 final	 que	 contém	

apenas	uma,	cujo	valor	ela	fará	surgir.		

O	processo	de	eliminação	em	álgebra	tem	uma	grande	analogia	com	as	operações,	

pelas	 quais,	 em	geometria	 descritiva,	 determinamos	 as	 interseções	das	 superfícies	

curvas.	

Monge expõe, a seguir, de maneira clara e didática, a relação entre os 

procedimentos da álgebra e da geometria, comparando o processo algébrico de 

eliminação da coordenada do eixo das alturas z, na equação de uma curva 

qualquer no espaço, à projeção ortogonal desta curva, no plano horizontal xy.  



	
	

153	

De	fato,	suponhamos	a	consideração	de	um	ponto	no	espaço.	Representando	por	x,	

y,	z	as	distâncias	deste	ponto	a	três	planos	retangulares	entre	si,	estabeleçamos	uma	

relação	entre	estas	três	distâncias,	expressa	por	uma	equação	em	que	entrem	as	três	

quantidades	 x,	 y,	 z	 e	 outras	 quantidades	 constantes.	 Em	 virtude	 desta	 relação,	 a	

posição	do	ponto	não	ficará	determinada,	pois	as	quantidades	x,	y,	z	poderão	mudar	

de	valor.	Consequentemente,	o	ponto	poderá	mudar	de	posição	no	espaço	sem	que	

a	relação	expressa	pela	equação	deixe	de	existir.	A	superfície	curva,	que	passa	por	

todas	 as	 posições	 que	 o	 ponto	 pode	 ocupar	 sem	 que	 a	 relação	 entre	 estas	 três	

coordenadas	seja	alterada,	é	aquela	à	qual	pertence	a	equação.		

Por	exemplo,	suponhamos	que	uma	esfera	cujo	raio	seja	expresso	por	r	tenha	o	seu	

centro	 no	 ponto	 da	 interseção	 comum	 entre	 os	 três	 planos	 retangulares.	

Considerando	 um	 ponto	 qualquer	 sobre	 a	 superfície	 da	 esfera,	 imaginemos	 as	

perpendiculares	traçadas	deste	ponto	aos	três	planos,	representadas	pelas	letras	x,	

y,	z.	É	evidente	que	o	raio	da	esfera,	dirigido	ao	ponto	considerado,	será	a	diagonal	

de	um	paralelepípedo	retângulo,	do	qual	as	três	arestas	serão	x,	y,	z.	O	seu	quadrado	

será	 igual	 à	 soma	 dos	 quadrados	 das	 três	 arestas	 e,	 assim,	 teremos	 a	 equação	

!! + !! + !! = !!	(Figura	125).	

					 	
Figura	125:	Interpretação	geométrica	da	equação	da	esfera	

Diante	disto,	se	o	ponto	mudar	de	posição	na	superfície	da	esfera,	as	distâncias	x,	y,	

z,	 aos	 três	planos	 retangulares,	mudarão;	mas	 sua	distância	 ao	 centro	não	 sofrerá	

alteração	e	a	soma	dos	quadrados	de	suas	três	coordenadas,	que	é	sempre	igual	ao	

quadrado	do	raio,	terá	sempre	o	mesmo	valor.	Portanto,	teremos,	ainda,	a	relação	
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expressa	 pela	 equação	!! + !! + !! = !!	entre	 as	 coordenadas	 deste	 ponto.	 Esta	
equação,	 que	é	 satisfeita	 para	 todos	os	 pontos	da	 superfície	 da	 esfera	 e	 que	 só	 é	

contemplada	 por	 eles,	 é	 a	 equação	 desta	 superfície.	 Da	 mesma	 forma,	 todas	 as	

superfícies	curvas	têm,	cada	uma,	a	sua	equação.	E,	se	nem	sempre	é	de	tal	maneira	

fácil	 ter	 esta	 equação	 expressa	 em	 quantidades	 assim	 tão	 simples	 quanto	 as	

distâncias	x,	 y,	 z,	é	sempre	possível	obtê-la	em	quantidades	mais	complicadas	 tais	

como	 as	 inclinações	 de	 planos	 tangentes,	 os	 raios	 de	 curvaturas,	 etc.	 Basta,	 para	

nosso	objetivo,	termos	apresentado	um	exemplo.		

Diante	disto,	se	tivermos	as	equações	de	duas	superfícies	curvas	diferentes	em	x,	y,	

z,	e	 se	supusermos	que	as	distâncias	dos	pontos	das	duas	superfícies	 são	 tomadas	

em	relação	aos	mesmos	planos	retangulares,	elimina-se	uma	das	três	quantidades	x,	

y,	 z,	 por	 exemplo,	 o	 z	 das	 duas	 equações.	 Em	 função	da	 simultaneidade	das	 duas	

equações	se	estabelece,	em	primeiro	lugar,	que	não	nos	ocupamos	indistintamente	

de	 todos	 os	 pontos	 da	 primeira	 equação,	 nem	 de	 todos	 os	 da	 segunda,	 mas	 tão	

somente	daqueles	de	suas	respectivas	interseções	que	satisfazem	às	duas	equações,	

pois	estão,	ao	mesmo	tempo,	sobre	as	duas	superfícies.	Em	seguida,	a	equação	em	x,	

y,	 que	 resulta	 da	 eliminação	 de	 z,	 exprime	 a	 relação	 que	 existe	 entre	 estas	 duas	

distâncias	para	todos	os	pontos	da	interseção,	qualquer	que	seja	a	distância	z	que	foi	

excluída	 e	 que	 não	 mais	 participa	 da	 equação.	 Esta	 é,	 portanto,	 a	 equação	 da	

projeção	da	interseção	das	duas	superfícies	sobre	o	plano	perpendicular	ao	eixo	z.	

Vemos,	 assim,	 que	 o	 objetivo	 da	 eliminação	 entre	 diversas	 equações	 de	 três	

incógnitas,	 em	 álgebra,	 é	 o	 de	 determinar	 sobre	 os	 três	 planos,	 aos	 quais	 todo	 o	

espaço	se	reporta,	as	projeções	das	 interseções	das	superfícies	estabelecidas	pelas	

equações.		

50.	 A	correspondência	entre	as	operações	da	análise	e	os	métodos	da	geometria	

descritiva	não	se	limita	ao	que	acabamos	de	referir;	ela	existe	em	toda	parte.	Se	para	

operar	 quaisquer	 gerações	 no	 espaço	 se	 fazem	 mover	 pontos,	 linhas	 curvas	 e	

superfícies,	estes	movimentos	sempre	podem	ser	ditados	por	operações	analíticas,	e	

os	 novos	 objetos,	 que	 surgem	 daí,	 são	 expressos	 pelos	 resultados	 das	 operações.	

Reciprocamente,	não	há	qualquer	operação	da	análise	em	três	dimensões	que	não	
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seja	 a	 descrição	 de	 um	movimento	 realizado	 no	 espaço	 e	 prescrito	 por	 ela.	 Para	

aprender	 as	 matemáticas	 de	 modo	 mais	 proveitoso	 é	 necessário	 que	 o	 aluno	 se	

habitue,	 desde	 cedo,	 a	 sentir	 a	 correspondência	 que	 há	 entre	 as	 operações	 da	

análise	 e	 as	 da	 geometria.	 É	 preciso	 que	 ele	 aprenda,	 de	 um	 lado,	 a	 escrever	 em	

análise	todos	os	movimentos	que	se	podem	conceber	no	espaço;	do	outro,	que	saiba	

representar	no	espaço	o	espetáculo	dinâmico	do	qual,	cada	operação	analítica,	é	a	

descrição.

51.	 Voltemos,	 agora,	 ao	 nosso	 objetivo	 que	 é	 o	 método	 de	 determinar	 as	

projeções	das	interseções	das	superfícies	curvas.		

Conforme justificado no início do capítulo 3 desta tese (p.97), concentramos a 

atenção no método de determinar as interseções das superfícies curvas, sem nos 

reportarmos às suas projeções. Monge irá apresentar um caso geral, seguido de 

alguns outros particulares, fazendo a adaptação da regra geral para situações 

específicas. 

Para	dar	maior	clareza	à	exposição	do	método,	não	o	apresentaremos,	de	imediato,	

com	toda	a	distinção	de	que	é	suscetível,	mas	chegaremos	a	ele	gradativamente.	No	

mais,	pronunciaremos	um	enunciado	geral	e	aplicável	a	duas	superfícies	quaisquer.	

[...]	

52.	 Primeiro	problema	geral.	 Sendo	conhecidas	as	gerações	de	duas	 superfícies	

curvas	e	 todos	os	dados	que	as	determinam,	construir	a	curva	de	dupla	curvatura,	

segundo	a	qual	as	duas	superfícies	se	intersectam.	

Solução:	 Concebemos	 uma	 série	 de	 planos	 dispostos	 de	 maneira	 conveniente	 no	

espaço	(Figura	126).	[...]	
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Figura	126:	Curva	de	interseção	de	superfícies		/	série	de	planos	secantes	

O	primeiro	plano	cortará	a	primeira	 superfície	em	uma	certa	curva,	e	 sempre	será	

possível	construí-la	se	conhecermos	a	geração	da	superfície.	Isto	porque	esta	curva	é	

uma	sequência	de	pontos,	segundo	a	qual	o	plano	é	 intersectado	pela	geratriz,	em	

todas	as	suas	posições.	Esta	curva	é	plana	(Figura	127).	

					 	
Figura	127:	Seção	plana	de	superfície	curva	

O	mesmo	plano	cortará,	 também,	a	segunda	superfície,	em	uma	outra	curva	plana	

(Figura	128).	

	
Figura	128:	Seções	nas	duas	superfícies	
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É	possível	que	as	duas	curvas,	segundo	as	quais	o	mesmo	plano	 intersecta	as	duas	

superfícies,	 também	 se	 cortem,	 ou	 não.	 Se	 elas	 não	 se	 intersectarem,	 mesmo	 se	

prolongadas,	será	uma	prova	de	que	na	extensão	deste	plano	as	duas	superfícies	não	

têm	pontos	comuns	(Figura	129).	Porém,	se	as	duas	curvas	se	cortarem	será	em	um	

certo	número	de	pontos,	que	pertencerão	às	duas	superfícies	e,	por	consequência,	

serão	pontos	da	 interseção	procurada	 (Figura	130).	De	 fato,	estando	os	pontos	de	

interseção	 das	 duas	 curvas	 sobre	 a	 primeira	 delas,	 estarão	 sobre	 a	 primeira	 das	

superfícies	 propostas;	 estando	 sobre	 a	 segunda	 curva,	 estarão,	 também,	 sobre	 a	

segunda	superfície;	portanto,	quando	estiverem	ao	mesmo	tempo	nas	duas	curvas,	

pertencerão	às	duas	superfícies.		

	

											 	
Figura	129:	Seções	sem	pontos	comuns	

											 				 	
Figura	130:	Pontos	da	interseção	/	curva	de	interseção

[...]	

Enfim,	 se	 fizermos	 a	mesma	 operação	 para	 todos	 os	 outros	 planos	 considerados,	

encontraremos,	 para	 cada	 um	 deles,	 uma	 série	 de	 novos	 pontos	 que	 se	 agrupam	

segundo	um	determinado	critério.	Se	fizermos	passar	por	cada	grupo	de	pontos	um	

ramo	 da	 curva,	 o	 conjunto	 de	 todos	 os	 ramos,	 que	 poderão	 eventualmente	 se	

entrelaçarem,	será	a	interseção	procurada.	
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53.		 O	 método	 que	 expusemos	 é	 geral,	 apesar	 de	 termos	 optado	 por	 uma	

sequência	de	planos	horizontais	 como	sistema	de	planos.	Veremos	que,	em	certos	

casos,	 a	 escolha	 do	 sistema	 de	 planos	 secantes	 não	 é	 indiferente	 e	 podemos,	

algumas	vezes,	fazê-la	de	modo	a	resultar	em	construções	mais	fáceis	e	elegantes	e,	

ainda,	 que	 pode	 ser	 vantajoso	 empregar	 uma	 sequência	 de	 superfícies	 curvas,	

diferentes	entre	si	por	uma	de	suas	dimensões,	em	lugar	de	um	sistema	de	planos.	

Na apresentação dos próximos itens, destacamos que o objetivo de Monge é o de 

resolver o problema por meio das construções mais simples. No sistema biprojetivo, 

com o uso dos instrumentos tradicionais de desenho, isto implica no traçado de 

linhas retas e circunferências de círculo, que podem ser construídas com razoável 

precisão, empregando-se a régua e o compasso.  

Para	construir	a	interseção	entre	duas	superfícies	de	revolução	de	eixos	paralelos,	o	

sistema	 mais	 conveniente	 é	 uma	 sequência	 de	 planos	 perpendiculares	 aos	 eixos,	

pois	cada	um	dos	planos	secciona	as	duas	superfícies	em	circunferências	de	círculos,	

cujos	centros	se	encontram	nos	respectivos	eixos	e	os	raios	são	iguais	às	distâncias	

das	curvas	geratrizes	aos	respectivos	eixos,	 tomadas	neste	mesmo	plano	de	seção.	

Neste	caso,	todos	os	pontos	da	 interseção	das	duas	superfícies	se	determinam	por	

interseções	de	arcos	de	círculos	(Figura	131).		

										 														 			

																			 																					 	
Figura	131:	Sistema	de	planos	perpendiculares	aos	eixos:	interseções	de	circunferências	de	círculo	
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54.		 Se	tratássemos	de	construir	a	interseção	de	duas	superfícies	cônicas	de	bases	

quaisquer,	 o	 sistema	 de	 planos	 paralelos	 às	 bases	 implicaria	 em	 operações	 que	

seriam	 muito	 longas	 neste	 caso,	 pois	 cada	 um	 dos	 planos	 seccionaria	 as	 duas	

superfícies	 em	 curvas,	 que	 seriam,	 a	 bem	da	 verdade,	 semelhantes	 às	 respectivas	

bases;	mas	estas	curvas	não	seriam	iguais	às	ditas	bases.	Teríamos	que	construí-las	

por	 pontos,	 cada	 uma	 separadamente.	No	 entanto,	 se	 após	 haver	 conduzido	 uma	

reta	pelos	 vértices	dos	dois	 cones,	 empregarmos	o	 sistema	de	planos	que	passam	

por	 esta	 reta,	 cada	 um	 destes	 planos	 intersectará	 as	 duas	 superfícies	 cônicas	 em	

quatro	 retas	 (Figura	 132);	 e	 estas	 retas,	 que	 estarão	 em	 um	 mesmo	 plano,	 se	

encontrarão	em	quatro	pontos,	além	dos	vértices,	que	pertencerão	à	interseção	das	

duas	 superfícies	 (Figura	 133).	 Logo,	 cada	 um	 dos	 pontos	 da	 interseção	 será	

determinado	pela	interseção	de	duas	retas.	

	 			 	
Figura	132:	Sistema	de	planos	pela	reta	que	une	os	vértices:	interseções	de	retas	

		 					 		 	
Figura	133:	Quatro	pontos	de	interseção	em	cada	plano,	além	dos	vértices	

55.		 Para	duas	superfícies	cilíndricas	de	bases	quaisquer,	cujas	geratrizes	tenham	

inclinações	 diferentes,	 o	 sistema	 de	 planos	 paralelos	 às	 bases	 não	 seria	 o	 mais	

favorável	a	escolher.	Cada	um	destes	planos	cortaria,	na	verdade,	as	duas	superfícies	

em	 curvas	 congruentes	 às	 suas	 respectivas	 bases.	 Porém,	 as	 curvas,	 que	 não	

correspondessem	 verticalmente	 às	 bases,	 teriam	 representação,	 em	 cada	 plano,	
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deslocada	 em	 relação	 às	 respectivas	 bases	 e	 seria	 necessário	 construí-las	 ponto	 a	

ponto.	 No	 entanto,	 se	 escolhêssemos	 o	 sistema	 de	 planos	 paralelos,	

simultaneamente,	 às	 geratrizes	 das	 duas	 superfícies,	 cada	 um	 destes	 planos	

intersectaria	as	duas	superfícies	em	linhas	retas	e	estas	se	encontrariam	em	pontos	

que	pertenceriam	à	interseção	das	duas	superfícies	(Figura	134).	Portanto,	os	pontos	

seriam	construídos	por	 interseções	de	 linhas	 retas	 (Figura	135).	Enfim,	esta	é	uma	

consequência	 necessária	 daquilo	 que	 dissemos	 para	 o	 caso	 das	 duas	 superfícies	

cônicas.		

	

Figura	134:	Sistema	de	planos	paralelos	às	geratrizes:	interseções	de	retas	

															 											 	
Figura	135:	Quatro	pontos	de	interseção	em	cada	plano	

56.		 Finalmente,	 para	 duas	 superfícies	 de	 revolução,	 cujos	 eixos	 estivessem	 em	

um	 mesmo	 plano,	 mas	 não	 fossem	 paralelos	 entre	 si,	 já	 não	 seria	 conveniente	

escolher	 um	 sistema	 de	 planos,	 mas	 um	 sistema	 de	 superfícies	 esféricas	 que	

tivessem	seu	centro	comum	no	ponto	de	encontro	dos	dois	eixos,	pois	cada	uma	das	

superfícies	 esféricas	 intersectaria	 as	 duas	 superfícies	 de	 revolução	 nas	

circunferências	 de	 dois	 círculos,	 que	 teriam	 seus	 centros	 nos	 respectivos	 eixos	 e	

cujos	 planos	 seriam	 perpendiculares	 ao	 plano	 conduzido	 pelos	 dois	 eixos	 (Figura	

136).	Os	pontos	de	interseção	destas	duas	circunferências	que	estariam,	ao	mesmo	



	
	

161	

tempo,	 tanto	 na	 superfície	 esférica	 quanto	 nas	 duas	 superfícies	 de	 revolução,	

pertenceriam	à	interseção	procurada	(Figura	137).	[...]	

						 							 							 	
Figura	136:	Sistema	de	superfícies	esféricas	concêntricas:	interseções	de	circunferências	de	círculo	

																				 																	 	
Figura	137:	Dois	pontos	de	interseção	em	cada	esfera	

Monge sugere que a posição mais vantajosa para a representação, em épura, é 

fazer com que um dos planos de projeção esteja perpendicular a um dos eixos e o 

outro plano, paralelo aos dois eixos. Deste modo, os pontos de interseção serão os 

encontros de linhas retas: as projeções dos círculos em posição perpendicular ao 

plano (Figura 138). 

              	
Figura 138: Posicionamento vantajoso em épura 

Estas	 poucas	 observações,	 em	 relação	 às	 superfícies	 curvas	 que	 são	 encontradas	

com	mais	frequência,	bastam	para	dar	uma	ideia	da	maneira	como	o	método	geral	
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deve	ser	empregado	e	como,	por	meio	do	conhecimento	da	geração	das	superfícies	

curvas,	 se	 pode	 escolher	 o	 tipo	 de	 seção	 que	 deverá	 surtir	 as	 construções	 mais	

fáceis.	

57.		 Quando	duas	 superfícies	 curvas	 tiverem	suas	 respectivas	 formas	e	posições	

definidas,	não	só	a	curva	de	interseção	fica	determinada	no	espaço	como	sucedem,	

imediatamente,	todas	as	propriedades	destas	curvas.	Assim,	por	exemplo,	a	direção	

de	sua	 tangente	 fica	determinada	em	cada	um	de	seus	pontos;	o	mesmo	ocorre	a	

respeito	da	direção	do	seu	plano	normal,	ou	seja,	do	plano	que	secciona	a	curva	em	

ângulo	 reto	 e,	 consequentemente,	 é	 perpendicular	 à	 tangente	 no	 ponto	 de	

interseção.	 Uma	 vez	 que	 deveremos	 ter,	 daqui	 em	 diante,	 muitas	 ocasiões	 de	

considerar	 os	 planos	 normais	 às	 curvas	 de	 dupla	 curvatura,	 não	 daremos,	 neste	

momento,	qualquer	detalhe	em	relação	à	sua	determinação.	Por	serem	estes	planos	

sempre	 perpendiculares	 às	 tangentes,	 será	 suficiente	 mostrarmos	 a	 maneira	 de	

construir	as	tangentes	às	interseções	das	superfícies	curvas.	

58.		 Segundo	 problema	 geral.	 Por	 um	 ponto	 qualquer	 da	 interseção	 de	 duas	

superfícies	curvas,	conduzir	a	tangente	a	esta	interseção.	

Solução.	O	ponto	 tomado,	 arbitrariamente,	 sobre	 a	 interseção	 de	 duas	 superfícies	

curvas	 se	 encontra,	 ao	mesmo	 tempo,	 tanto	 em	 uma	 quanto	 na	 outra	 superfície.	

Portanto,	 se	por	este	ponto,	 considerado	sobre	a	primeira	 superfície,	 conduzirmos	

um	 plano	 tangente	 a	 esta	 superfície,	 este	 plano	 tocará	 a	 interseção	 no	 ponto	

considerado.	Igualmente,	se	pelo	mesmo	ponto,	considerado	na	segunda	superfície,	

conduzirmos	um	plano	tangente	a	esta	superfície,	este	plano	tocará	a	interseção	no	

ponto	considerado.	Logo,	os	dois	planos	tangentes	tocarão	a	 interseção	no	mesmo	

ponto,	que	será,	 também,	um	de	seus	pontos	comuns;	por	consequência,	 será	um	

dos	 pontos	 da	 reta	 segundo	 a	 qual	 os	 dois	 planos	 se	 intersectam.	 Portanto,	 a	

interseção	dos	dois	planos	tangentes	será	a	tangente	procurada	(Figura	139).	
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Figura	139:	Tangente	à	interseção	

Observamos que Monge elabora, gradativamente, a construção para a solução 

deste problema, na sequência em que os tópicos do assunto são apresentados: 

• No item 12, expõe a representação de uma superfície por duas linhas 

geratrizes em cada ponto (Figura 140); 

• No item 23, conduz o plano tangente à superfície por meio de duas 

tangentes, uma de cada linha geratriz (Figura 141); 

• No item 52, determina a interseção de duas superfícies por pontos de 

interseção de duas geratrizes, uma de cada superfície, contidas em uma 

terceira superfície (Figura 142); 

• No item 58, deduz que a tangente à interseção é a reta de interseção dos 

planos tangentes (Figura 142). 

               	
Figura 140: Representação da superfície 

              	
Figura 141: Planos tangentes 

         	
Figura 142: Pontos da interseção / tangente à interseção 
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Este	 problema	 sugere	 a	 seguinte	 observação,	 que	 é	 de	 grande	 aplicação	 na	

geometria	descritiva:	

“A	projeção	da	 tangente	de	uma	curva	de	dupla	 curvatura	é,	 também,	 tangente	à	

projeção	 da	 curva,	 e	 seu	 ponto	 de	 contato	 é	 a	 projeção	 do	 ponto	 de	 contato	 da	

curva	de	dupla	curvatura.”	

Esta proposição decorre do procedimento que Monge empregou, na dupla 

projeção, para a determinação da tangente procurada. O mestre faz uso das 

projeções horizontais dos elementos da superfície considerada, a fim de chegar à 

solução. Na figura 143 ilustramos a sentença enunciada mostrando duas imagens, 

uma em perspectiva e a outra na vista ortogonal superior, da curva e de sua 

tangente.  

         	
Figura 143: Projeção da tangente 

A qualidade de a projeção da tangente a uma curva ser tangente à projeção 

desta curva, na projeção do ponto de contato, revela uma propriedade da figura 

espacial que se mantém quando esta é projetada. Tais propriedades foram 

organizadas em uma doutrina por um discípulo de Monge, Jean-Victor Poncelet 

(1865). Em seu  Traité des propriétés projectives des figures, Poncelet se propõe a 

incrementar os recursos da geometria pura, generalizando suas concepções e 

linguagem, aproximando-a da geometria analítica e proporcionando os meios de 

demonstrar e de descobrir a classe de propriedades de que gozam as figuras, 

quando são consideradas de modo abstrato e independente de qualquer grandeza 

absoluta e determinada. O autor informa que:  

[...] tais propriedades subsistentes, que dissemos, de uma figura dada e de 
todas as projeções ou perspectivas; iremos [...] as distinguir de todas as 
demais pela denominação genérica de propriedades projetivas, que 
chamaremos, de modo abreviado, de verdadeira natureza (PONCELET, 
1865, p.xxii, tradução nossa). 

Monge irá, a seguir, justificar a proposição feita. 
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De	 fato,	 se	 por	 todos	 os	 pontos	 da	 curva	 de	 dupla	 curvatura	 concebermos	 as	

perpendiculares	 traçadas	 sobre	 o	 plano	 de	 projeção,	 todas	 estas	 perpendiculares	

estarão	 contidas	 em	 uma	 superfície	 cilíndrica	 cujas	 geratrizes	 retas	 são	

perpendiculares	ao	plano	de	projeção.	Superfície	esta	que	será	seccionada,	por	este	

mesmo	 plano,	 na	 própria	 projeção	 da	 curva.	 Do	 mesmo	 modo,	 se	 por	 todos	 os	

pontos	da	 tangente	à	curva	de	dupla	curvatura	conduzirmos	 retas	perpendiculares	

ao	plano	de	projeção,	elas	estarão	contidas	em	uma	superfície	plana	perpendicular	

ao	 plano	 de	 projeção	 que	 será	 seccionada	 por	 este	 plano	 na	 própria	 projeção	 da	

tangente	(Figura	144).	Observa-se	que	a	superfície	cilíndrica	e	o	plano	perpendicular	

se	tangenciam	em	toda	a	extensão	da	perpendicular	conduzida	do	ponto	de	contato,	

que	é	comum	às	duas	superfícies.	Portanto,	as	interseções	da	superfície	cilíndrica	e	

do	plano	perpendicular,	pelo	plano	de	projeção,	serão	tangentes	em	um	ponto,	que	

será	 a	 interseção	 da	 reta	 de	 contato	 entre	 a	 superfície	 cilíndrica	 e	 o	 plano	

perpendicular.	Finalmente,	as	projeções	de	uma	curva	de	dupla	curvatura	e	de	uma	

de	 suas	 tangentes	 se	 tangenciam	 em	 um	 ponto,	 que	 é	 a	 projeção	 do	 ponto	 de	

contato	da	curva	(Figura	145).		

						 	
Figura	144:	Superfície	cilíndrica	projetante	da	curva	/	plano	projetante	da	tangente	

										 	

Figura	145:	Propriedade	projetiva	da	tangente	
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59.		 Neste	momento,	faremos	a	aplicação	de	todas	as	considerações	precedentes	

a	 alguns	 casos	 particulares.	 Para	 começarmos	 com	 as	 reflexões	 mais	 simples,	

suporemos,	 primeiramente,	 que	 uma	 das	 superfícies,	 cuja	 interseção	 devemos	

encontrar,	seja	um	plano.			

Primeira	questão.	Construir	a	 interseção	de	uma	superfície	 cilíndrica	dada,	por	um	

plano	de	posição	conhecida.		

Solução.	 Primeiro	 caso:	 em	 que	 supomos	 que	 a	 geratriz	 da	 superfície	 seja	

perpendicular	a	um	dos	planos	de	projeção,	o	plano	horizontal,	por	exemplo.		

O	traço	horizontal	da	superfície	cilíndrica	será	a	projeção	horizontal	da	superfície	e,	

consequentemente,	da	curva	de	interseção	(Figura	146).	

											 	
Figura	146:	Projeção	da	curva	de	interseção	

Se,	por	um	ponto	qualquer	da	interseção	quisermos	traçar	a	tangente	a	esta	curva,	é	

claro	que	esta	tangente	estará	contida	no	plano	de	seção;	também	é	evidente	que	

estará	no	plano	tangente	à	superfície	cilíndrica	(Figura	147).	Deste	modo,	tudo	o	que	

diz	respeito	à	interseção	pedida	está	determinado.		

															 	
Figura	147:	Tangente	à	interseção	
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Nesta questão, Monge dispõe as superfícies em posições convenientes à épura. Tal 

situação ilustra com clareza a propriedade do plano projetante (perpendicular ao 

plano de projeção) e da superfície cilíndrica projetante (geratriz reta perpendicular 

ao plano de projeção): qualquer linha traçada sobre estas superfícies terá sua 

projeção coincidente com a interseção (traço) entre a respectiva superfície e o 

plano de projeção.   

60.		 Suponhamos,	agora,	que	se	tratasse	de	construir	esta	interseção	tal	qual	ela	

se	apresenta	em	seu	plano,	e	de	 lhe	 traçar	uma	 tangente	por	um	de	 seus	pontos,	

tomado	 aleatoriamente.	 Poderemos	 imaginar	 um	 plano	 vertical	 que	 passe	 pelo	

interior	da	curva.	Este	plano	interceptará	o	plano	secante	em	uma	reta,	em	torno	da	

qual,	como	charneira,	suporemos	que	o	plano	secante	gire	até	que	se	torne	vertical.	

Feito	isto,	por	tantos	pontos	quanto	quisermos,	escolhidos	arbitrariamente	sobre	a	

curva,	 conceberemos	 planos	 verticais	 perpendiculares	 ao	 plano	 secante	 na	 nova	

posição.	 Cada	 um	 destes	 planos	 intersectará	 o	 plano	 secante	 em	 uma	 reta	

horizontal,	perpendicular	à	charneira.	Além	disto,	em	cada	plano,	a	 reta	horizontal	

encontrará	 a	 charneira	 em	 um	 ponto	 e	 a	 curva	 de	 interseção	 em	 outros	 pontos.	

Quando	o	plano	secante	girar	em	torno	da	charneira	para	se	 tornar	vertical,	 todas	

estas	retas	que,	inicialmente,	eram	horizontais,	não	deixam	de	ser	perpendiculares	à	

charneira	e	nem	mudam	de	tamanho	(Figura	148).	

			 	
Figura	148:		Planos	perpendiculares	ao	plano	secante	rebatido	/	seção	no	plano	rebatido	

61.		 Estando	 a	 curva	 construída	 em	 seu	 plano,	 se	 quiséssemos	 traçar	 uma	

tangente	por	um	de	seus	pontos,	escolhido	arbitrariamente,	bastaria	transportar	um	

ponto	 qualquer	 da	 tangente	 para	 o	 plano	 da	 curva,	 o	 ponto	 N,	 por	 exemplo,	

escolhido	aleatoriamente.	Raciocinando	para	este	ponto	como	para	qualquer	outro	
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ponto	 do	 plano	 secante,	 fica	 claro	 que,	 se	 construirmos,	 pelo	 ponto	 A,	 uma	

perpendicular	ao	eixo	e	transportarmos	para	esta	reta,	de	A	à	N1,	a	distância	AN,	o	

ponto	N1	será	o	segundo	ponto	da	tangente.	Portanto,	traçando	a	reta	t1	teremos	a	

tangente	procurada	(Figura	149).		

	
Figura	149:	Tangente	à	seção	e	tangente	no	plano	rebatido	

62.		 Seja	 qual	 for	 a	 curva	 dada,	 observa-se	 que	 a	 curva	 de	 seção	 goza	 da	

propriedade	 de	 ter	 a	 subtangente	 AN,	 para	 qualquer	 de	 seus	 pontos,	 igual	 à	

subtangente	ApNp	da	primeira	curva	(Figura	150).	Esta	propriedade,	que	é	bastante	

conhecida	para	o	círculo	e	a	elipse	quando	estas	duas	curvas	têm	um	eixo	comum,	se	

deve	ao	fato	de	elas	serem	as	 interseções	de	uma	mesma	superfície	cilíndrica	com	

dois	planos	diferentes.	

				 	
Figura	150:	Subtangentes	congruentes	

63.		 Finalmente,	pode	acontecer	que	tenhamos	a	necessidade	de	delinear	a	seção	

feita,	 pelo	 plano	 secante,	 na	 superfície	 cilíndrica	 desenvolvida.	 Para	 isto,	 após	 ter	
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desenvolvido	a	primeira	curva,	 com	todas	as	 suas	divisões,	 sobre	uma	reta,	 se	por	

todas	 as	 divisões	 desta	 reta	 conduzirmos	 retas	 perpendiculares,	 teremos,	 sobre	 o	

desenvolvimento	da	superfície,	os	desenhos	das	diferentes	posições	da	reta	geratriz.	

Bastará	 transportar	 para	 estas	 perpendiculares	 os	 segmentos	 das	 geratrizes	

correspondentes,	 compreendidos	entre	 a	 seção	perpendicular	 e	 a	 seção	 feita	pelo	

plano	secante.	Logo,	se	o	ponto	Tp,	por	exemplo,	corresponde	ao	ponto	S	da	reta,	

conduzimos	a	distância	d	para	a	perpendicular	que	passa	pelo	ponto	S;	o	ponto	T,	na	

superfície	desenvolvida,	 será	 aquele	em	que	a	 geratriz	 que	passa	pelo	ponto	Tp	 é	

intersectada	 pelo	 plano	 secante.	 A	 curva	 que	 passa	 por	 todos	 os	 pontos,	

determinados	do	mesmo	modo,	será	a	curva	pedida	(Figura	151).	

			 	
Figura	151:	Desenvolvimento	da	superfície	e	transformada	da	seção	

64.			 É	evidente	que,	se	prolongarmos	a	tangente	no	ponto	Tp	até	que	encontre	o	

traço	horizontal	do	plano	de	seção	em	um	ponto	F	e	se	transportarmos	TpF	para	a	

primeira	 curva	 desenvolvida,	 de	 S	 em	 U,	 a	 reta	 TU	 será	 tangente	 à	 curva;	 pois	

quando	 a	 superfície	 cilíndrica	 se	 desenvolve,	 seus	 elementos	 não	 mudam	 de	

inclinação	em	relação	ao	plano	horizontal	(Figura	152).	

	
Figura	152:	Tangente	à	curva	desenvolvida	
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Do item 65 ao 68, Monge resolve essa mesma questão considerando, no entanto, a 

superfície cilíndrica e o plano dispostos aleatoriamente em relação aos planos de 

projeção. Depois disto (do item 69 ao 83), apresenta uma série de exercícios que 

envolvem os mesmos tópicos: determinação da curva de interseção entre duas 

superfícies; traçado da tangente por um ponto da curva de interseção; 

desenvolvimento da seção e condução da tangente à curva desenvolvida; porém, 

variando as superfícies que se intersectam e suas posições relativas. 

 



	
	

Conclusões  

	

Na	 introdução	 deste	 estudo,	 discutimos	 a	 respeito	 do	 saber	 oculto	 pela	 prática,	

declarando	 a	 nossa	 posição	 em	 favor	 da	 técnica	 fundamentada	 no	 conhecimento.	

Nossa	pesquisa	mostrou	que	a	geometria	permeia	todo	o	processo	da	arquitetura;	

desde	 a	 concepção,	 por	 meio	 da	 representação,	 até	 a	 construção.	 Entretanto,	 as	

investigações	 nos	 conduziram	 à	 bifurcação	 deste	 saber	 oculto,	 que	 podemos	

classificar	 em	 duas	 categorias:	 a	 teoria	 geométrica	 e	 o	 pensamento	 geométrico.	

Ambas	 se	desenvolvem	a	partir	de	 símbolos	gráficos	 (pontos,	 linhas	e	 superfícies),	

que	não	têm	realidade	física.	São	abstratas	e	 interdependentes,	porém	distintas.	A	

primeira	 revela	 a	 relação	 entre	 os	 símbolos	 gráficos.	 A	 segunda	 compreende	 o	

raciocínio	lógico	que	conduz	ao	estabelecimento	desta	relação.	

Para	 que	 a	 teoria	 seja	 aplicada	 na	 atividade	 profissional,	 é	 necessário	 que	 estes	

símbolos	abstratos	sejam	identificados	nos	objetos	físicos.	Argumentamos	que	esta	

percepção	 não	 é	 apreendida	 espontaneamente,	 em	especial,	 nos	 corpos	 limitados	

por	superfícies	curvas.	Nestes,	os	pontos	e	as	linhas	não	aparecem	explícitos,	como	

ocorre	nos	sólidos	poliédricos	em	que	eles	se	 traduzem	nos	vértices	e	nas	arestas.	

Portanto,	este	reconhecimento	deve	ser	induzido.	Concluímos	que	a	melhor	maneira	

de	alcançar	tal	objetivo	é	a	de	seguir	a	determinação	de	Monge	de	que	a	teoria	deve	

ser	 cultivada	 pelos	 alunos	 durante	 o	 curso	 completo,	 sendo	 aplicada	 às	 diversas	

técnicas.	No	caso	contrário,	em	que	o	ensino	da	teoria	geométrica	é	ministrado	de	
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modo	autônomo,	 sem	a	 continuidade	de	 aplicação	 às	 práticas	 usuais,	 observamos	

que	a	iniciativa	se	mostra	pouco	útil	à	atividade	profissional.		

Entendemos,	 ainda,	 que	 a	 prática	 executada	 por	 repetição	 de	 procedimentos	

consolidados,	 que	 servem	 a	 determinada	 técnica	 esconde,	 além	 da	 teoria,	 o	

raciocínio	geométrico	que	proporcionou	a	resolução	do	problema.	Deste	modo,	ao	

se	mudar	 a	 técnica,	 o	 passo	 a	 passo	 aprendido	 deixa,	 em	 geral,	 de	 ter	 serventia.	

Lembramos,	neste	momento,	o	 relato	de	Mark	Bury	no	qual	ele	 conta	que	 tentou	

reproduzir	 as	 técnicas	 do	 desenho	 manual	 quando	 utilizou,	 pela	 primeira	 vez,	 o	

computador,	mas	percebeu,	em	seguida,	que	o	procedimento	não	condizia	com	as	

oportunidades	do	instrumental.		

De	 modo	 semelhante,	 quando	 nos	 propusemos	 a	 resolver	 a	 questão	 do	 plano	

tangente	 a	 três	 esferas	 (capítulo	 2)	 utilizando	 um	 programa	 gráfico	 3D,	 nossa	

primeira	 investida	 foi	 a	 de	 reproduzir	 a	 solução	 encontrada	 por	 Monge.	 Vimos,	

porém,	 que	 as	 ferramentas	 disponibilizadas	 pelo	 software	 permitiam	 um	 caminho	

mais	simples,	adaptado	ao	novo	ambiente.	Tal	fato	nos	mostrou	que	o	passo	a	passo	

estabelecido	 para	 se	 resolver	 um	 problema,	 com	 o	 emprego	 de	 uma	 técnica	

específica,	não	representa,	necessariamente,	o	roteiro	mais	adequado	a	uma	técnica	

diferente.	No	entanto,	a	adaptação	aos	novos	aparatos	tecnológicos	teve	como	base	

o	 saber	 implícito	 nos	 procedimentos	 utilizados,	 ou	 seja,	 a	 teoria	 geométrica,	

descritiva	 e	 de	 resolução	 de	 problemas,	 que	 sintetizam	 o	 método	 de	 Monge.	

Concluímos,	portanto,	que	o	ensinamento	contido	nas	lições	de	Monge	vai	além	dos	

procedimentos	 específicos	 e	 padronizados	 para	 a	 técnica	 da	 dupla	 projeção.	 Em	

outras	palavras,	uma	geometria	descritiva	não	exige	a	representação	em	épura	para	

ser	praticada.					

Consideramos,	além	disso,	o	risco	de	se	substituir	o	modelo	padronizado	para	uma	

prática	obsoleta,	por	outro,	de	mesmo	caráter,	para	a	tecnologia	vigente.		Sobre	este	

assunto,	 comentamos	a	 respeito	da	preocupação	do	grupo	Smartgeometry	 com	as	

ferramentas	de	projeto,	predefinidas,	disponíveis	em	programas	CAD.	Observamos	

que	 a	 libertação	 das	 construções	 estereotipadas	 pelas	 técnicas	 vigentes	 requer	 a	

habilidade	 de	 raciocinar	 geometricamente,	 de	 reexaminar	 resultados	 e	 caminhos	
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(fase	do	retrospecto	de	Polya)	além	da	prática	em	numerosos	e	variados	exercícios	

de	aplicação,	conforme,	insistentemente,	preconizado	por	Monge	em	seus	discursos.	

Ao	ponderar	sobre	os	dois	conceitos	 inerentes	à	geometria	 (teoria	e	pensamento),	

concluímos	 que	 a	 geometria	 descritiva	 das	 lições	 mongianas	 os	 combina	 em	 um	

ensinamento	único.	Nas	reflexões	do	mestre,	a	palavra	descritiva	 foi	 incorporada	à	

ciência	 matemática	 com	 a	 função	 adjetiva	 de	 ser	 própria	 para	 descrever,	 expor,	

contar	minuciosamente,	movimentando-se.	No	entanto,	a	disciplina	que	se	difundiu	

consolidou	 o	 termo	 na	 função	 nominativa	 de	 Geometria	 Descritiva	 e	 arrastou	

consigo	a	 técnica	de	uma	representação	específica:	da	projeção	ortogonal	em	dois	

planos	perpendiculares	entre	 si,	 e	o	 rebatimento	de	um	sobre	o	outro,	 resultando	

em	um	desenho	de	duas	imagens	distintas,	em	uma	só	folha	de	papel	(épura).	

Nossas	 pesquisas	 revelaram	 que	 grande	 parte	 dos	 profissionais	 encarregados	 de	

ensinar	 esta	 matéria,	 nas	 universidades	 de	 arquitetura,	 artes,	 engenharias	 e	

matemática,	 a	 compreendem	 sob	 este	 aspecto	 engessado,	 acrescentando-lhe,	

muitas	 vezes,	 o	 termo	 “tradicional.”	 Diante	 disto,	 se	 posicionam	 contrários	 ao	

ensinamento	 da	 geometria	 descritiva	 “tradicional,”	 mas	 se	 mantêm	 a	 favor	 do	

ensino	da	geometria.	Notamos,	ainda,	que	em	suas	propostas	de	ensino,	a	descrição	

do	 espaço	 se	 faz	 presente.	 Deduzimos,	 portanto,	 que	 nestes	 casos	 (como	 aqueles	

citados	na	introdução	desta	tese)	a	geometria	ensinada,	seja	ela	com	a	denominação	

que	for,	é	considerada,	também,	no	seu	caráter	descritivo.		

No	 entanto,	 sabemos	 que	muitos	 outros	 professores	 não	 abordam	 a	matéria	 sob	

este	aspecto	e	 a	 transmitem	aos	 seus	alunos,	 exclusivamente,	na	 forma	de	épura.	

Para	esses,	principalmente,	consideramos	a	importância	de	conhecer	o	outro	lado	da	

geometria	descritiva.			

As	análises	de	livros	e	artigos	científicos,	apresentadas	na	introdução	e	no	primeiro	

capítulo	desta	tese,	nos	mostraram	a	multiplicidade	das	técnicas	que	surgem	a	cada	

dia.	 Consequentemente,	 também	em	 ritmo	acelerado,	manifestam-se	novas	 ideias	

para	o	ensino	da	expressão	gráfica.	Diante	de	tamanha	diversidade,	presumimos	que	

não	 se	 justifica	uma	proposta	universal	e	permanente	para	este	 fim.	Ao	contrário,	
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julgamos	 que	 cada	 contexto	 requer	 um	 encaminhamento	 específico.	 No	 entanto,	

nosso	 estudo	 nos	 conduziu	 a	 uma	 ideia	 central,	 que	 permeia	 estas	 propostas:	 a	

descrição	 do	 espaço	 geométrico,	 ou	 uma	 geometria	 descritiva	 que	 compreenda,	

além	 do	 conteúdo	 teórico,	 o	 método	 de	 resolução	 de	 problemas.	 Portanto,	 a	

tradução	 das	 lições	 de	 Monge	 se	 apresenta	 como	 uma	 contribuição	 às	 futuras	

concepções	voltadas	para	a	aprendizagem	da	representação	gráfica.	

Apontamos,	ao	longo	desta	tese,	algumas	indagações	cujas	respostas	resumiremos	a	

seguir:	

1. Como	 ensinar	 a	 esses	 alunos,	 que	 não	 trazem	 qualquer	 instrução	 nos	

procedimentos	construtivos,	o	uso	profícuo	das	novas	ferramentas?	(p.3).	

2. Qual	 o	 conteúdo	 que	 deve	 ser	 considerado	 essencial	 na	 atual	 conjuntura?	

(p.10).	

3. O	quanto	de	geometria	é	preciso	saber	para	fazer,	você	mesmo,	em	lugar	de	

contar	com	o	software	feito	por	outrem?	(p.	12).	

4. Como	identificar	uma	boa	curva,	ou	superfície,	e	saber	das	suas	propriedades	

interessantes?	(p.	12).	

5. Sobre	 as	 variações	 dos	 objetos	 construídos,	 quem	 vai	 autorizar	 o	 quê,	 no	

final?	(p.	41).	

Mostramos	 que	 os	 programas	 gráficos	 3D	 costumam	 oferecer	 ferramentas	 que	

executam	certos	procedimentos	geométricos	de	imediato.	No	entanto,	não	é	factível	

disponibilizarem	 comandos	 que	 realizem,	 do	 mesmo	 modo,	 toda	 e	 qualquer	

conjectura	 idealizável.	 Neste	 caso,	 o	 usuário	 deverá	 construir	 o	 objeto	

estabelecendo	um	“plano	de	ação”	que	considere	as	relações	entre	os	elementos	da	

figura	 almejada	 e	 as	 ferramentas	 proporcionadas	 pelo	 programa,	 conforme	

exemplificamos	no	capítulo	2.	Portanto,	respondemos	à	primeira	pergunta	propondo	

que,	 desde	 os	 primeiros	 exercícios,	 os	 símbolos	 gráficos	 e	 suas	 respectivas	

vinculações	 sejam	enfatizados	para	que	o	estudante	não	perca	a	 referência	destes	

elementos	fundamentais.	
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Os	três	questionamentos	seguintes	se	referem	à	definição	do	conhecimento	teórico	

geométrico	 mínimo,	 necessário	 para	 que	 o	 profissional	 exerça	 sua	 atividade	 com	

autonomia.	Para	estes,	nossas	pesquisas	não	 indicaram	uma	resposta	precisa,	nem	

ao	menos	quanto	à	viabilidade	de	se	estipular	um	conteúdo	próprio	a	este	fim.		

No	 entanto,	 aventamos	 que	 as	 lições	 de	 Monge	 apresentam	 o	 saber	 teórico	 de	

modo	resumido	e	generalizado,	podendo	servir	como	base	inicial	para	uma	proposta	

de	ensino	que	reúna	teoria	e	técnica.		

A	última	indagação	diz	respeito	à	autoria	do	projeto,	face	ao	trabalho	colaborativo.	

Esta	é	outra	questão	que	continua	em	aberto.	Sob	este	aspecto,	porém,	lembramos	

as	 palavras	 de	 Shelden	 de	 que	 a	 consideração	 das	 decisões	 geométricas	 e	 dos	

sistemas	 estruturais	 deve	 começar	 cedo	 no	 design,	 desde	 os	 gestos	 iniciais	 do	

projeto.	 Portanto,	 nos	 posicionamos	 a	 favor	 do	 ensino	 de	 uma	 “geometria	

descritiva”	aos	profissionais	da	arquitetura	e	das	artes	para	que	eles	produzam	uma	

documentação	precisa	de	suas	ideias	de	projeto.		

Diante	disto,	sugerimos	os	seguintes	desdobramentos	desta	tese:	

• Prosseguimento	 da	 tradução	 livre,	 comentada,	 ilustrada	 e	 sem	 a	 épura,	

compreendendo	as	partes	IV	e	V	das	lições	de	Monge;	

• Preparação	 de	 animações	 que	 ilustrem,	 dinamicamente,	 o	 pensamento	

geométrico	descritivo;	

• Reunião	das	cinco	partes	das	lições	de	Monge	em	um	volume	único;			

• Preparação	 de	 exercícios	 de	 aplicação	 às	 diversas	 técnicas	 digitais,	

relacionando-os	com	o	conteúdo	das	lições	de	Monge;		

• Organização	 de	 um	 compêndio	 que	 inclua	 parte	 das	 lições	 de	Monge	 e	 as	

aplicações	adaptadas	às	novas	tecnologias.	
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Anexo A 

Como	resolver	um	problema	(lista	de	indagações	e	sugestões)	

Como	Resolver	um	Problema	

Primeiro.	

É	preciso	compreender	o	
problema.	

COMPREENSÃO	DO	PROBLEMA	

Qual	é	a	incógnita?	Quais	são	os	dados?	Qual	é	a	
condicionante?	

É	possível	satisfazer	a	condicionante?	A	
condicionante	é	suficiente	para	determinar	a	
incógnita?	Ou	é	insuficiente?	Ou	contraditória?	

Trace	uma	figura.	Adote	uma	notação	adequada.	

Separe	as	diversas	partes	da	condicionante.	É	

possível	anotá-las?	

Segundo.	

Encontre	a	conexão	entre	os	
dados	e	a	incógnita.	

É	possível	que	seja	obrigado	
a	considerar	problemas	
auxiliares	se	não	puder	
encontrar	uma	conexão	

imediata.	

É	preciso	chegar	afinal	a	um	
plano	para	a	resolução.		

ESTABELECIMENTO	DE	UM	PLANO	

Já	o	viu	antes?	Ou	já	viu	o	mesmo	problema	
apresentado	sob	uma	forma	ligeiramente	diferente?	

Conhece	um	problema	correlato?	Conhece	um	
problema	que	lhe	poderia	ser	útil?	

Considere	a	incógnita!	E	procure	pensar	num	
problema	conhecido	que	tenha	a	mesma	incógnita	
ou	outra	semelhante.	

Eis	um	problema	correlato	e	já	antes	resolvido.	É	
possível	utilizá-lo?	É	possível	utilizar	o	seu	resultado?	
É	possível	utilizar	o	seu	método?	Deve-se	introduzir	
algum	elemento	auxiliar	para	tornar	possível	a	sua	
utilização?	

É	possível	reformular	o	problema?	É	possível	
reformulá-lo	ainda	de	outra	maneira?	Volte	às	
definições.	

Se	não	puder	resolver	o	problema	proposto,	procure	
antes	resolver	algum	problema	correlato.	É	possível	
imaginar	um	problema	correlato	mais	acessível?	Um	
problema	mais	genérico?	Um	problema	mais	
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específico?	Um	problema	análogo?	É	possível	
resolver	uma	parte	do	problema?	Mantenha	apenas	
uma	parte	da	condicionante,	deixe	a	outra	de	lado;	
até	que	ponto	fica	assim	determinada	a	incógnita?	
Como	pode	ela	variar?	É	possível	obter	dos	dados	
alguma	coisa	de	útil?	É	possível	pensar	em	outros	
dados	apropriados	para	determinar	a	incógnita?	É	
possível	variar	a	incógnita,	ou	os	dados,	ou	todos	
eles,	se	necessário,	de	tal	maneira	que	fiquem	mais	
próximos	entre	si?	

Utilizou	todos	os	dados?	Utilizou	toda	a	
condicionante?	Levou	em	conta	todas	as	noções	
essenciais	implicadas	no	problema?	

Terceiro.	

Execute	seu	plano.	

EXECUÇÃO	DO	PLANO	

Ao	executar	o	seu	plano	de	resolução,	verifique	cada	
passo.	É	possível	verificar	claramente	que	o	passo	
está	correto?	É	possível	demonstrar	que	ele	está	
correto?	

Quarto.	

Examine	a	solução	obtida.	

RETROSPECTO	

É	possível	verificar	o	resultado?	É	possível	verificar	o	
argumento?	

É	possível	chegar	ao	resultado	por	um	caminho	
diferente?	É	possível	perceber	isto	num	relance?	

É	possível	utilizar	o	resultado,	ou	método,	em	algum	
outro	problema?	

	
	

POLYA	(1995,	p.	xII	–	xIII)	
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Anexo B 

	
LES	IDÉES	DE	MONGE	SUR	LA	PÉDAGOGIE		

A	L’ÉCOLE	CENTRALE	DES	TRAVAUX	PUBLICS	

Extrait	des	Procès-Verbaux	des	Séances	du	Conseil	
D’administration	de	l’Ecole	centrale	des	travaux	publics	

20	pluviôse	an	III	(8	février	1795)	

Le	Président	(Monge)	a	dit:	

	 D’après	 le	plan	de	 l’établissement	de	 l’École	centrale	des	travaux	publics,	 la	
Géométrie	descriptive	doit	y	être	cultivée	par	les	élèves	pendant	les	trois	années	du	
cours	 entier	 des	 études.	 Dans	 les	 deux	 autres	 elle	 n’en	 est	 plus	 que	 le	moyen	 ou	
l’instrument.	

	 Dans	 la	 première	 année,	 les	 élèves	 doivent	 s’exercer	 à	 la	 méthode	 des	
projections	et	s’en	rendre	 l’usage	familier	par	 les	applications	de	tout	genre	qui	ne	
supposent	 aucune	 connaissance	 préliminaires	 (sic)	 et	 qui	 fournissent	 des	 résultats	
utiles	aux	ingénieurs	des	travaux	publics.	Ainsi	après	avoir	appris	pendant	deux	mois	
les	méthodes	générales	ils	apprendront	pendant	le	reste	de	l’année	à	faire	usage	des	
ces	méthodes	dans	les	différents	cas	en	les	appliquant	successivement	aux	traits	de	
la	coupe	des	pierres,	à	ceux	de	la	coupe	des	bois,	à	la	détermination	rigoureuse	des	
ombres	dans	les	projections,	aux	constructions	de	la	perspective,	au	lever	des	cartes	
et	de	plans,	et	enfin	à	 la	description	du	plus	grand	nombre	possible	des	machines	
élémentaires	et	à	celle	des	principales	machines	employées	dans	les	travaux	publics	
de	tous	genres,	et,	si	l’on	me	permet	un	langage	figuré,	la	méthode	des	projections	
est	 pour	 les	 élèves	 un	 instrument	 d’instruction	 que	 dans	 la	 première	 année	 ils	
doivent	 d’abord	 fabriquer	 eux-mêmes	 et	 dont	 ils	 doivent	 ensuite	 apprendre	 à	 se	
servir	 pour	 acquérir	 toutes	 le	 connaissance	 qui	 n’en	 supposent	 aucune	 autre	
préliminaire	ou	qui	n’en	supposent	qu’un	petit	nombre.	

	 Dans	 les	deux	années	 suivantes	 les	élèves	 familiarisés	avec	 la	méthode	des	
projections	et	exercés	à	tous	les	usages	qu’on	peut	en	faire	doivent	se	servir	de	cet	
instrument	pour	acquérir	toute	l’instruction	qui	leur	est	nécessaire	et	qui	suppose	ou	
une	longue	suite	d’expériences	antérieures	ou	le	recueil	d’observations	nombreuses	
déjà	faites	ou	la	connaissance	de	certains	usages	auxquels	il	est	indispensable	de	se	
familiariser	ou	même	enfin	des	 cas	plus	 rares,	 l’étude	des	moyens	par	 lesquels	on	
peut	agir	 sur	 l’intelligence	des	hommes	par	 l’intermède	des	objets	physiques	pour	
mieux	servir	la	nature	ou	pour	mieux	l’éclairer.		

	 Pour	 remplir	 cet	 objet,	 il	 faut	 que	 pendant	 les	 trois	 années	 du	 cours	 des	
Études	 et	 aux	 jours	 de	 la	 Décade	 consacrés	 à	 la	 Géométrie	 descriptive,	 les	
instituteurs	des	 trois	divisions	 rassemblent	 le	matin	pendant	un	 temps	assez	 court	
les	élèves	de	leurs	divisions	respectives,	pour	leur	communiquer	et	leur	développer	
tout	les	connaissances	nécessaires	au	travail	du	jour,	pour	leur	exposer	les	méthodes	
qu’ils	 employeront,	 et	 qu’immédiatement	 après	 les	 élèves	 se	 retirent	 dans	 leurs	
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salles	de	brigade	pour	exécuter	 les	opérations	dont	on	 leur	aura	appris	 le	but	et	 la	
théorie.	 Ainsi	 c’est	 dans	 ces	 constructions	 graphiques,	 c’est	 dans	 des	 dessins	 qui	
consistera	 tout	 le	 travail	 ostensible	 des	 choses.	 Ces	 dessins,	 ces	 constructions	
exigent	 de	 leur	 part	 des	 méditations	;	 mais	 il	 n’y	 aura	 aucun	 temps	 purement	
consacré	 à	 ces	 méditations	;	 elles	 auront	 eu	 lieu	 pendant	 toute	 la	 durée	 des	
constructions	et	l’élève	qui	aura	en	même	temps	exercé	son	intelligence	et	l’adresse	
des	 ces	 mains,	 aura	 pour	 prix	 de	 ce	 double	 travail	 la	 Description	 exacte	 de	 la	
connaissance	qu’il	aura	acquise.	

	 Mais	pour	que	cette	méthode	dont	l’expérience	a	fait	connaître	la	bonté	ait	
tout	 le	 succès	 qu’on	 doit	 en	 attendre,	 il	 faut	 qu’elle	 soit	 dirigée	 avec	 sagesse	 et	
même	avec	beaucoup	de	ménagements.	

1. Il	 faut	 proportionner	 le	 travail	 à	 l’importance	 de	 l’instruction	 qu’il	 doit	
procurer	;	c’est-à-dire	qu’il	ne	faut	pas	exiger	d’un	élève	un	travail	pénible	
d’un	ou	des	plusieurs	jours	et	qui	ne	procurerait	pas	une	instruction	qui	le	
dédommagerait	de	ce	travail.	Si	l’on	introduisait	dans	l’Ecole	beaucoup	de	
travaux	 de	 ce	 genre	 chacun	 des	 ces	 objets	 aurait	 bientôt	 un	 sobriquet	
flétrissant	et	l’instituteur	qu’il	aurait	introduit	perdrait	peut-être	toute	la	
considération	dont	il	a	besoin	pour	faire	le	bien.	Ainsi,	par	exemple,	il	ne	
faut	 faire	 copier	 aucun	 manuscrit	 que	 l’on	 peut	 faire	 imprimer	 ou	
distribuer	;	mais	on	peut	exiger	que	 l’Élève	exécute,	et	exécute	bien,	 ce	
que	le	livre	apprend	à	faire	et	l’on	juge	l’usage	qu’il	a	pu	faire	du	livre	par	
la	manière	dont	il	opère.	
Il	 en	 est	 de	même	 de	 certains	 (dessins)	:	 tous	 ceux	 qui	 n’ont	 pas	 pour	
objet	que	de	donner	des	dimensions	très	utiles	 il	 faut	 les	faire	graver	et	
les	distribuer	pour	être	consultés	au	besoin.	 Il	ne	 faut	exiger	de	dessins	
que	 ceux	 qui	 exercent	 l’intelligence	 de	 l’élève,	 qui	 lui	 apprennent	 une	
opération	dont	il	sent	l’utilité	et	qu’il	ne	savait	pas,	ou	qui	lui	apprennent	
la	forme	de	certains	objets	qu’il	est	nécessaire	qu’il	connaisse	et	qu’il	ne	
connaîtrait	pas	aussi	bien	de	toute	autre	manière.	

(…)		
	

LANGINS	(1989,	p.	116	–	119)	
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Anexo C  

Géométrie	descriptive-	leçons	données	aux	écoles	normales.	Premier	

débat	

PREMIER	DÉBAT	

FOURIER.	 Après	 avoir	 considéré	 les	 points,	 les	 lignes,	 les	 plans,	 la	 sphère	 et	 la	
circonférence	du	cercle,	il	semble	que	les	définitions	de	ces	divers	objets	n’aient	pas	
été	 données	 d’une	 manière	 bien	 rigoureuse	 dans	 les	 éléments	 de	 géométrie	
ordinaire	;	 et	 il	me	 semble	 que,	 des	 considérations	 qui	 ont	 été	 exposées	 dans	 ces	
leçons	 de	 géométrie	 descriptive,	 on	 peut	 déduire	 des	 définitions	 exactes.	 Cette	
remarque	 peut	 paraître	 frivole	;	 car	 on	 n’a	 peut-être	 pas	 besoin	 de	 définir	 très	
exactement	 ces	 différents	 objets	 pour	 en	 connaître	 les	 propriétés.	 Je	 crois,	
cependant,	 qu’il	 est	 important	 de	 rechercher	 s’il	 est	 possible	 de	 définir	 bien	
exactement	la	ligne	droite.	On	ne	connaît	guère	de	définition	de	la	ligne	droite	que	
celle	d’Archimède41,	qui	a	paru	insignifiante	à	plusieurs	géomètres,	soit	que	le	texte	
fût	 mal	 compris,	 soit	 qu’aux	 anciennes	 définitions	 Archimède	 ait	 substitué	 une	
définition	qui	n’est	pas	encore	à	 l’abri	de	 tout	attaque.	Dans	un	excellent	ouvrage	
qui	 vient	d’être	publié	 sur	 la	 science	de	 l’étendue,	on	 l’a	adoptée42	;	mais	on	a	dit	
qu’il	 fallait	 y	 joindre	 un	 axiome	 différent	 qui	 pourrait	 faire	 la	 base	 des	 tous	 les	
éléments.	Quant	aux	définitions	qui	s’en	trouvent	dans	quelques	écrit	modernes,	ce	
ne	sont	que	des	principes	:	la	question	reste	toujours	comme	elle	était.	Personne	ne	
doute	 que	 la	 définition	 de	 la	 circonférence	 du	 cercle	 ne	 soit	 exacte,	 peut-être	
pourrait-on	faire	une	remarque	à	ce	sujet.	La	définition	de	la	circonférence	du	cercle	
telle	qu’on	la	donne	ordinairement,	suppose	toujours	 la	définition	du	plan	:	car,	on	
dit	que	la	circonférence	du	cercle	est	une	ligne	dont	tout	les	points	sont	également	
éloignés	 d’un	 point	 données	;	 il	 faudrait	 ajouter	;	 et	 qui	 est	 tracée	 sur	 un	 même	
plan	;	ainsi,	pour	que	la	définition	de	la	circonférence	du	cercle	fût	exacte,	il	faudrait	
que	celle	du	plan	fût	rigoureuse.	Or,	on	a	coutume	de	dire	qu’un	plan	est	une	surface	
sur	 laquelle	une	ligne	droite	peut	s’appliquer	dans	tout	 les	sens	:	donc	la	définition	
du	 plan	 supposant	 celle	 de	 la	 ligne	 droite,	 et	 la	 définition	 de	 la	 circonférence	 du	
cercle	supposant	celle	du	plan,	la	circonférence	du	cercle	ne	sera	pas	bien	définie,	si	
la	ligne	droite	ne	l	est	rigoureusement.			

Dans	les	considérations	qui	on	été	développées	dans	le	programme	de	la	géométrie	
descriptive,	 pour	 fixer	 la	 position	d’un	point,	 on	dit	 qu’il	 faut	 rapporter	 ce	point	 à	
trois	points	 connus.	 Si	nous	appelons,	 ces	 trois	points	 connus	A,	B,	C,	 le	point	 fixe	
dont	il	s’agit	se	trouvera	distant	des	trois	points		A,	B,	C,	de	grandeurs	qui	peuvent	
être	 différentes	 pour	 chaque	 point,	 mais	 aussi	 qui	 peuvent	 être	 les	 mêmes.	

																																																								
41	«	De	toutes	les	lignes	ayant	les	mêmes	extrémités,	la	plus	courte	est	la	ligne	droite	».	ARCHIMEDE,	
De	la	sphère	et	du	cylindre.	In	:	Œuvres,	trad.	Ch.	Mugler,	t.I,	Paris.	1970	
42	LEGENDRE,	A.	M.	Eléments	de	géométrie.	Paris,	1794.	
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Supposons	que	D	 soit	 la	distance	connue	du	point,	aux	 trois	points	A,	B,	C	;	 si	 l’on	
cherche	la	position	de	ce	point	dans	l’espace,	on	vous	a	très	bien	exposé	qu’il	y	en	a	
deux,	 l’un	d’un	côté	du	plan,	 l’autre	de	 l’autre	;	actuellement,	 si	 l’on	 faire	varier	 la	
distance	 D	 et	 qu’on	 demande	 un	 autre	 point	 qui	 ait	 la	 propriété	 d’être	 à	 égale	
distance	 des	 trois	 points	 donnés,	 et	 d’en	 être	 éloigné	 de	 la	 quantité	 égale	 à	 la	
nouvelle	 valeur	 de	 D,	 on	 trouvera	 encore	 deux	 nouveaux	 points	;	 et	 il	 n’est	 pas	
difficile	 de	 remarquer	 que	 ces	 deux	 nouveaux	 points	 serons	 dans	 la	 même	 ligne	
droite	que	 les	deux	premiers.	 Il	me	semble	que	 si	 l’on	 suppose	dans	 l’espace	 trois	
points	 fixés,	 et	 qu’on	 prenne	 une	 série	 de	 points,	 dont	 chacun	 soit	 également	
éloigné	de	ces	trois	points,	on	aura	une	 ligne	droite	;	ainsi	 l’on	pourrait	dire	que	 la	
ligne	droit	est	une	série	de	points,	dont	chacun	est	à	égale	distance	de	trois	points	
donnés.	

De	même	que	la	surface	de	la	sphère	a	tous	ses	points	à	une	distance	donnée	d’un	
point	donnée,	on	dirait	que	le	plan	est	une	série	de	points,	dont	chacun	est	à	égale	
distance	de	deux	points	données	;	puis	on	passerait	à	la	définition	de	la	ligne	droite	:	
on	 dirait	 que	 c’est	 un	 assemblage	 de	 points,	 dont	 chacun	 est	 à	 égale	 distance	 de	
trois	points	données	;	et	si	l’on	définissait	la	circonférence	de	cercle,	on	dirait	que	la	
circonférence	est	un	assemblage	de	points,	dont	chacun	est	à	une	distance	donnée	
de	deux	points	données.	En	supposant	les	nombres	1,	2,	3,	on	peut	donc	définir	très	
rigoureusement	le	plan,	la	circonférence	du	cercle	et	la	ligne	droite.	

LE	PROFESSEUR.		Citoyen,	la	clarté	avec	laquelle	tu	viens	d’exposer	tes	réflexions	et	
l’exactitude	 des	 observations	 que	 tu	 a	 faites	 précédemment	 sur	 des	 objets	 de	
physique	son	une	preuve	de	 la	sagacité	de	ton	esprit.	La	définition	que	tu	viens	de	
donner	 de	 la	 ligne	 droite	 est	 rigoureuse	;	 et	 l’analogie	 que	 tu	 as	 remarquée	 entre	
cette	définition	et	celles	que	l’on	pourrait	faire	du	plan,	de	la	circonférence	du	cercle	
et	 de	la	 surface	 de	 la	 sphère,	 a	 quelque	 chose	 de	 très	 piquant.	 Permets-moi	
cependant	de	te	faire	à	cet	égard	quelques	observations.	

Les	considérations	dont	 tu	 fais	usage	dans	 ta	définition	ont	quelque	chose	de	plus	
compliqué	que	la	 ligne	droite	que	tu	veux	définir	;	et	elles	supposent	une	habitude	
de	la	géométrie	que	l’on	ne	peut	avoir	acquise	sans	la	notion	de	la	ligne	droite.	

Il	 est	 vrai	 que,	 pour	 bien	 définir	 un	 certain	 genre	 d’objets,	 il	 faut	 exposer	 une	
propriété	qui	convienne	à	tous	les	individus	du	genre,	et	qui	ne	convienne	qu’à	eux	
seuls	:	mais	cella	ne	suffit	pas	;	il	faut	encore,	qui	parmi	toutes	les	propriétés,	choisir	
celle	 qui	 est	 la	 plus	 simple	 et	 la	 plus	 facile	 à	 concevoir	:	 je	 vais	 en	 apporter	 un	
exemple	frappant.	

Si,	pour	donner	une	idée	de	la	circonférence	du	cercle,	je	disais	qu’elle	est	la	courbe	
parcourue	 par	 le	 sommet	 d’un	 angle	 droit	 qui	 se	meut	 de	manière	 que	 ses	 deux	
côtes	soient	perpétuellement	tangents	à	une	même	section	conique	quelconque,	je	
ferais	 une	 définition	 rigoureuse,	 parce	 que	 cette	 propriété	 convient	 à	 toutes	 les	
circonférences	de	cercle	et	ne	convient	qu’à	elles	;	mais	cette	définition	manquerait	
de	simplicité	:	parce	 	que,	pour	 faire	connaître	un	objet	assez	simple	en	 lui-même,	
j’emploierais	les	relations	qu’il	a	avec	d’autres	objets	beaucoup	plus	compliqués,	et	
dont	on	n’acquiert,	pour	l’ordinaire,	la	connaissance	qu’au	moyen	de	celle-même	de	
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la	 circonférence	 du	 cercle.	 Cette	 définition	 ne	 serait	 donc	 pas	 propre	 à	 être	
employée	au	commencement	des	éléments	de	géométrie.	

Il	ne	suffit	même	pas	que	 la	propriété	qui	doit	servir	de	base	à	une	définition,	soit	
simple	 et	 facile	 à	 concevoir	;	 il	 faut	 encore,	 si	 cela	 est	 possible,	 et	 surtout	 en	
géométrie,	qu’elle	fasse	image.	Ainsi,	par	exemple,	si	pour	définir	la	ligne	droite	on	
disait	:	 «	concevons	 qu’un	 corps	 tourne	 autour	 de	 deux	 de	 ses	 points,	 comme	 un	
morceau	de	bois	tourne	entre	les	deux	points	d’un	tour	:	la	plupart	des	points	de	ce	
corps	 décriront	 des	 circonférences	 de	 cercles	 plus	 ou	 moins	 grandes	;	 mais	 un	
certain	 nombre	 d’entre	 eux	 ne	 changera	 pas	 de	 place	 pendant	 le	mouvement	 du	
corps	;	 la	 suite	 de	 ces	 points	 dont	 la	 position	 qui	 ne	 change	 pas,	 forme	 une	 ligne	
droit	»,	on	ferait	une	définition	qui,	d’abord,	ne	serait	pas	assez	simple	à	cause	des	
idées	du	cercle	et	du	mouvement	circulaire	qu’elle	comporte	et	qui	ensuite	aurait	de	
l’obscurité	;	car	on	conçoit	bien	qu’il	doit	y	avoir	des	points	qui	ne	changent	pas	de	
place,	 mais	 on	 ne	 se	 représente	 pas	 leur	 position	 avec	 la	 même	 facilité.	 Cette	
définition	ne	montrerait	pas	la	ligne	droit	;	elle	pécherait	donc	encore,	parce	qu’elle	
ne	ferait	pas	image.		

Il	faut	enfin	que	la	propriété	qui	sert	de	base	à	une	définition	soit	féconde	et	qu’elle	
conduise	de	 la	manière	 la	plus	directe	aux	autres	propriétés	plus	compliqués,	qu’il	
est	important	ou	de	découvrir	ou	d’enseigner.		

BÉNONI-DEBRUN.	Il	me	semble	que	la	définition	proposée	par	un	de	nos	camarades,	
comporte	une	pétition	de	principe.	 Il	définit	 la	 ligne	droite,	une	 ligne	dont	tous	 les	
points	 sont	 à	 égale	 distance	de	 trois	 points	 donnés.	De	deux	 choses	 l’une	:	 ou	 j’ai	
déjà	 la	 notion	 de	 la	 distance,	 ou	 je	 ne	 l’ai	 pas.	 Si	 j’ai	 déjà	 cette	 notion,	 il	 est	 plus	
simple	de	dire	que	la	ligne	droite	est	la	plus	courte	distance	d’un	point	à	un	autre	;	si	
je	ne	 l’ai	pas,	 je	 suis	obligé	de	 recourir	à	celle	de	 la	 ligne	droite,	et	 c’est	un	cercle	
vicieux.	

La	discussion	s’est	ainsi	engagée	entre	plusieurs	élèves	et	elle	durait	encore	lorsqu’un	
d’entre	eux	a	dit	:		

Ce	n’est	pas	ici	le	lieu	d’agiter	de	semblables	questions	;	nous	ne	sommes	plus	sur	les	
bancs	de	 l’école.	 Le	but	d’une	définition	est	de	convenir	entre	soi	de	 l’objet	d’une	
discussion.	 Lorsqu’un	 objet	 est	 simple,	 que	 tout	 le	 monde	 en	 a	 le	 sentiment,	 sa	
définition	est	inutile.	

	

DHOMBRES	(1992,	p.	318-	320)	
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Anexo D  

Géométrie	descriptive-	leçons	données	aux	écoles	normales.	Deuxième	

débat	

DEUXIÈME	DÉBAT	

DUCHESNE.	Je	désirerais	que	le	professeur	voulût	bien	expliquer	la	nécessité	qu’il	y	a	
de	présenter	des	difficultés	pour	déterminer	la	position	d’un	point	dans	l’espace	et	
d’employer	pour	cela	des	sphères,	des	cylindres	et	des	plans,	avant	que	d’en	venir	à	
la	définition	des	projections.	

MONGE.	Je	devais	vous	faire	voir	combien	est	simple	la	méthode	des	projections,	qui	
n’a	pas	dû	se	présenter	d’abord,	et	à	 laquelle	on	n’est	parvenu	vraisemblablement	
qu’après	un	grand	nombre	de	tentatives	;	et	pour	cela,	je	ne	pouvais	faire	mieux	que	
de	vous	conduire	pour	ainsi	dire	par	la	main	sur	toutes	les	routes	qui	se	présentent	
plus	naturellement,	et	de	vous	 faire	voir	que	partout	 la	marche	est	beaucoup	plus	
pénible.	 D’ailleurs,	 il	 était	 convenable,	 dès	 l’introduction,	 de	 vous	 faire	 faire	
connaissance	 avec	 les	 objets	 dont	 s’occupe	 continuellement	 la	 géométrie	
descriptive	;	il	fallait	vous	donner	une	idée	des	raisonnements	qu’on	a	coutume	d’y	
faire,	 et	 un	exemple	de	 la	manière	dont	on	 y	marche	 vers	 la	 vérité	;	 il	 fallait	 vous	
montrer	 la	 nature	du	 spectacle	 que	 l’on	 y	 a	 toujours	 sous	 les	 yeux	;	 il	 fallait	 enfin	
exciter	en	vous	quelques-unes	des	émotions	que	ce	spectacle	est	propre	à	produire	:	
et	si	parmi	vous	 il	en	est	un	à	qui,	pendant	 la	première	 leçon,	ou	à	 la	 lecture	de	 la	
première	séance,	le	cœur	ait	battu,	c’en	est	fait,	il	est	géomètre.	

Je	m’attendais	à	ce	que	l’on	me	demandât	la	démonstration	d’une	proposition	dont	
j’ai	 fait	 usage	 	 dans	 la	 première	 leçon	 et	 que	 je	 n’ai	 pas	 démontrée	 parce	 qu’elle	
exige	 une	 attention	 beaucoup	 plus	 grande	 que	 celle	 que	 l’on	 peut	 espérer	 d’une	
assemblée	très	nombreuse.	

Cette	 proposition	 est	 que	 trois	 surfaces	 cylindriques	 à	 bases	 circulaires	 ont,	 en	
général,	huit	points	communs.		

Je	 n’ai	 pas	 ici	 pour	 but	 de	 la	 démontrer	;	 je	 me	 propose	 seulement	 de	 faire	
comprendre	comment	elle	peut	avoir	lieu.		

Considérons	d’abord	seulement	deux	surfaces	cylindriques,	et	supposons	que	 l’une	
ayant	un	diamètre	sensiblement	plus	petit	que	l’autre,	elles	se	pénètrent	de	manière	
que	 les	axes	se	rencontrent	et	 fassent	entre	eux	un	angle	beaucoup	plus	petit	que	
l’angle	droit.	Il	est	évident	que	la	surface	dont	le	diamètre	est	le	plus	petit	traversera	
l’autre	 de	 part	 à	 part,	 en	 faisant,	 sur	 la	 face	 antérieure	 de	 celle-ci	 et	 sur	 sa	 face	
postérieure,	 deux	 sections	 distinctes,	 semblables	 et	 très	 allongées.	 Actuellement,	
supposons	que	 la	 troisième	 surface	 cylindrique	 ait	 un	diamètre	 à	 peu	prés	moyen	
entre	ceux	des	deux	autres	;	qu’elle	pénètre	celle	dont	le	diamètre	est	plus	grand,	de	
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manière	encore	que	les	deux	axes	se	rencontrent,	mais	sous	un	angle	peu	éloigné	de	
l’angle	droit,	et	qu’elle	traverse	les	sections	faites	sur	cette	surface,	a	peu	près	vers	
leurs	milieux.	Il	est	clair	que	les	sections	qu’elle	produira	sur	les	deux	faces	du	grand	
cylindre,	étant	plus	larges	et	moins	longues	que	celles	qui	sont	formées	par	le	petit	
cylindre,	chacune	des	nouvelles	sections	coupera	l’ancienne	en	quatre	points.	Ainsi	il	
y	aura	quatre	points	communs	aux	trois	surfaces	cylindriques,	sur	la	face	intérieure	
de	 celle	qui	 a	 le	plus	 grand	diamètre	;	 et	 il	 y	 en	aura	encore	quatre	 sur	 la	 surface	
postérieure	;	donc	 il	 y	en	aura	huit.	Dans	certains	cas	particuliers,	 ce	nombre	peut	
être	plus	petit	;	il	peut	être	réduit	à	6,	à	4,	à	2,	et	même	à	zéro,	suivant	les	positions	
et	les	diamètres	des	surfaces.		

DUCHESNE.	Je	reviens	à	ma	question,	et	je	demande	s’il	y	a	nécessité	de	passer	par	
la	 difficulté	 des	 sphères,	 des	 cylindriques	 et	 des	 plans,	 pour	 déterminer	 un	 point	
dans	 l’espace,	 et	 de	 faire	 précéder	 par	 ces	 considérations	 l’opération	 simple	de	 la	
projection,	qui	détermine	un	point	d’une	manière	plus	commode.		

MONGE.	J’aurais	pu	commencer	par	définir	sèchement	la	méthode	des	projections,	
mais	 la	 séance	 aurait	 été	 sans	 intérêt	:	 j’aurais	 laissé	 échapper	 l’occasion	 de	 vous	
faire	 une	 belle	 leçon	 de	 géométrie,	 et	 j’aurais	manqué	mon	 but	 	 qui	 est	 de	 vous	
familiariser	avec	les	propriétés	de	l’étendue,	afin	que	vous	puissiez	accoutumer	vous	
élèves	à	toute	 la	rigueur	dont	elles	sont	susceptibles	et	contribuer	un	jour,	de	tout	
votre	 pouvoir,	 à	 élever	 de	 quelques	 degrés	 l’instruction	 générale	 de	 nos	 jeunes	
artistes,	et	à	perfectionner	l’industrie	nationale.	

DESLOGES.	L’expression	de	cylindre	à	base	circulaire	que	je	trouve	dans	le	journal	me	
paraît	 superflue	;	 elle	 a	 même	 deux	 inconvénients	:	 le	 premier,	 de	 faire	 supposer	
qu’il	existe	des	cylindriques	d’un	autre	genre	;	le	second,	de	déterminer	une	bas	à	un	
cylindrique	qui,	d’après	vos	propres	raisonnements,	est	prolongé	de	part	et	d’autre	
indéfiniment.	

MONGE.	 Le	 premier	 cylindre	que	 l’on	 a	 considéré	dans	 la	 géométrie	 est,	 en	 effet,	
celui	 dont	 la	 surface	 est	 engendrée	 par	 le	 mouvement	 d’une	 ligne	 droite	 qui,	 en	
s’appuyant	 perpétuellement	 sur	 la	 circonférence	 d’un	 cercle,	 ne	 cesse	 pas	 d’être	
perpendiculaire	au	plan	du	cercle.	Mais	dans	la	suite	les	artistes	qui	s’occupèrent	de	
la	composition	et	de	l’ordonnance	des	voûtes	ne	tardèrent	pas	à	s’apercevoir	qui	la	
circonférence	du	 cercle	 n’était	 pas	 la	 seule	 courbe	qui	 pût	 diriger	 la	marche	de	 la	
ligne	droite	génératrice	;	et	que	cette	droite,	en	s’appuyant	sur	toute	autre	courbe	
tracée	 dans	 le	 même	 plan,	 pouvait	 former	 un	 nombre	 infini	 de	 surfaces	 courbes	
différents.	

Tous	 ces	 surfaces	 ont	 quelque	 chose	 de	 commun	;	 c’est	 leur	 génération	 ou	 leur	
manière	d’être	engendrées	qui	 en	 forme	une	grand	 famille	;	 les	 individus	de	 cette	
famille	 ont	 chacun	 un	 caractère	 qui	 le	 distingue,	 et	 qui	 vient	 de	 la	 nature	 de	 la	
courbe	particulière	qui	a	servi	à	diriger	le	mouvement	de	la	droite	génératrice	;	et	le	
nom	du	premier	individu	qui	ait	été	connu	est	devenu	le	nom	générique	de	la	famille	
entière.	Ainsi	les	surfaces	cylindriques	sont	engendrées	par	une	droite,	qui	se	meut	
parallèlement	à	elle-même	le	long	d’une	courbe	quelconque	donnée.	
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Tant	qu’on	n’ajoute	aucune	particularité	au	nom	générique	de	surfaces	cylindriques,	
on	parle	des	toutes	celles	qui	composent	la	famille.	Dans	ce	sens,	on	peut	dire	que	
toutes	les	surfaces	cylindriques	sont	de	nature	d’être	développées	et	appliquées	sur	
un	même	plan,	 sans	 solution	de	 continuité	et	 sans	duplicature,	propriété	générale	
qui	les	rend	propres	à	être	employées	dans	un	grand	nombre	d’arts,	parce	qu’il	est	
facile	de	les	former	au	moyen	de	feuilles	métalliques	ou	autres,	planes	et	flexibles.	

Mais,	si	l’on	veut	parler	d’un	surface	cylindrique	particulière,	il	faut	ajouter	au	nom	
générique	une	qualification	qui	la	caractérise	et	la	distingue	de	toutes	les	autres,	et	
cette	qualification	doit	être	tirée	de	la	nature	de	la	courbe	qui	a	dirigé	le	mouvement	
de	la	droite	génératrice	ou,	ce	qui	est	équivalent,	de	la	nature	de	celle	qu’on	obtient	
en	coupant	la	surface	par	un	plan	perpendiculaire	à	la	direction	de	la	droite.	

Ainsi,	dans	 l’exemple	que	vous	citez,	mon	objet	n’était	pas	de	parler	d’une	surface	
cylindrique	 quelconque,	 mais	 seulement	 de	 la	 surface	 cylindrique	 dont	 tous	 les	
points	 étaient	 à	 une	 certaine	 distance	 d’une	 droite	 donnée	;	 il	 fallait	 donc	
particulariser	cette	surface	en	 indiquant	que	 la	section	faite	perpendiculairement	à	
son	 axe	 était	 un	 cercle,	 et	 c’est	 ce	 qu’on	 a	 coutume	 de	 faire	 en	 ajoutant	 la	
qualification	particulière,	à	base	circulaire.	

Quant	au	mot	base,	 les	 anciens	 géomètres	 regardaient	en	effet	 comme	 terminées	
les	surfaces	cylindriques	et	 les	surfaces	coniques	auxquelles	 ils	avaient	coutume	de	
l’appliquer.	Mais,	 à	mesure	que	 la	 géométrie	 s’est	 généralisée,	on	a	 constamment	
défini	les	anciens	mots	dont	on	généralisait	l’acception	;	les	géomètres,	aujourd’hui,	
s’entendent	parfaitement	d’un	bout	de	 l’univers	à	 l’autre.	 Ils	comprennent,	sous	 le	
nom	de	base	d’un	cylindrique	indéfini,	la	section	faite	par	un	plan	perpendiculaire	à	
la	droite	génératrice	de	sa	surface	;	leur	langue	n’est	sujette	à	aucune	équivoque,	et	
il	n’y	aurait	aucun	avantage	à	la	changer.		

[…]	

DHOMBRES	(1992,	p.	321-	323)	
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Anexo E  

Géométrie	descriptive-	leçons	données	aux	écoles	normales.	Troisième	

débat	

TROISIÈME	DÉBAT	

GÉRUZZEZ.	Je	n’ai	qu’une	observation	à	vous	faire	sur	la	méthode	que	les	géomètres	
emploient	 dans	 l’enseignement	 de	 la	 géométrie.	 Je	 vous	 avertis	 que	 cette	
observation	n’est	pas	de	moi	:	elle	n’en	sera	que	meilleure.	Elle	est	d’un	auteur	qui,	
peut-être,	devrait	être	entre	les	mains	de	tous	les	élèves	;	elle	est	de	Condillac.	Cet	
auteur,	 dans	 son	 excellent	 traité	 de	 l’origine	 des	 connaissances	 humaines,	 après	
avoir	 rendu	 à	 la	 méthode	 des	 géomètres	 toute	 la	 justice	 qu’elle	 mérite,	 observe	
cependant	qu’ils	se	sont	écartés	de	la	vraie	génération	des	idées.	Après	avoir	défini,	
dit	Condillac,	le	point,	ils	font	mouvoir	le	point	pour	engendrer	la	ligne,	la	ligne	pour	
engendrer	 les	 surfaces,	 les	 surfaces	 pour	 engendrer	 les	 solides.	 D’abord	 les	
géomètres,	 dit	 Condillac,	 ont	 eu	 tort	 de	définir	 le	 point	:	 le	 point	 est	 une	 chose	 si	
simple,	 qu’elle	 n’a	 pas	 besoin	 de	 définition	;	 ensuite,	 ils	 n’ont	 pas	 suivi	 la	 vraie	
génération	des	choses	et	des	idées.			

En	effet,	l’étendue	des	solides	est	la	première	qui	se	présent	;	c’est	celle	que	les	sens	
nous	transmettent	:	partout	ce	sont	des	solides	que	la	nature	offre	à	mos	yeux.		

Prenez	un	solide,	considérez-en	l’extrémité	sans	songer	à	sa	profondeur,	vous	aurez	
l’idée	 de	 toutes	 les	 surfaces	;	 prenez	 cette	 surface,	 et	 pensez	 à	 sa	 longueur,	 sans	
songer	à	sa	largeur,	vous	aurez	l’idée	de	la	 ligne	;	enfin,	réfléchissez	sur	 l’extrémité	
de	 la	 ligne	sans	 songer	à	 la	 longueur,	vous	aurez	un	point	:	 voilà	 la	méthode	de	 la	
nature.	

Les	géomètres	sont	bien	habiles,	mais	la	nature	l’est	encore	d’avantage	;	puisque	la	
nature	nous	mène	du	 solide	au	point,	 je	ne	vois	pas	pourquoi	 les	géomètres	nous	
mènent	du	point	au	solide.	Dans	un	moment	où	 l’on	s’occupe	de	 la	vraie	méthode	
connaître	 les	 générations	 des	 idées	 et	 la	 vraie	méthode	qu’en	 enseigne	 la	 nature,	
cette	observation	n’est	peut-être	pas	inutile.	

MONGE.	Les	corps,	tels	que	la	nature	nous	les	offre,	c’est-à-dire	jouissant	de	toutes	
leurs	propriétés	physiques,	sont	les	objets	de	nos	premières	idées.	La	nature	ne	nous	
en	présentant	aucun	qui	ne	soit	étendu	en	longueur,	en	largeur	et	un	profondeur,	il	
est	clair	que	 la	première	 idée	que	nous	nous	 formons	de	 l’étendue	comporte	celle	
des	trois	dimensions	réunies	et	que	c’est	seulement	par	des	abstractions,	c’est-à-dire	
par	 des	 opérations	 ultérieures	 de	 l’esprit,	 que	 nous	 pouvons	 concevoir	 l’étendue	
dépouillée	successivement	d’une	ou	de	deux	de	ses	dimensions,	et	même	de	toutes	
trois,	pour	nous	former	l’idée	de	ce	que,	dans	la	géométrie,	on	nomme	surface,	ligne	
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et	point.	Ainsi,	comme	vous	l’observez	avec	raison,	au	commencement	d’un	cours	de	
géométrie,	 ce	 n’est	 pas	 du	 point	 qu’il	 faut	 partir	 pour	 remonter,	 par	 degrés,	 à	 la	
ligne,	 à	 la	 surface	 et	 au	 solide	;	 c’est	 du	 solide	 lui-même	 qu’il	 faut	 descendre	
graduellement,	et	pat	des	abstractions	successives,	jusqu’au	point.	

Mais	 cette	 observation	 n’est	 nécessaire	 que	 pour	 les	 premières	 définitions	;	
lorsqu’au	moyen	de	 ces	définitions	on	est	 convenu	de	 ce	qu’on	doit	 entendre	par	
points,	par	lignes	et	par	surfaces,	non	seulement	il	n’est	pas	contraire	à	la	méthode	
la	 plus	 sévère	 de	 regarder	 les	 surfaces	 comme	 engendrées	 par	 des	 lignes,	 et	 les	
lignes	 comme	 engendrées	 par	 des	 points,	 mais	 même	 cela	 devient	 absolument	
indispensable.	C’est	 la	seule	manière	que	nous	ayons	de	considérer	des	familles	de	
surfaces	dont	la	connaissance	nécessaire	aux	arts	et	utile	aux	sciences	a	contribué	au	
perfectionnement	 de	 l’analyse	 elle-même	 en	 la	 mettant	 en	 état	 de	 vaincre	 des	
difficultés	nouvelles.	

Par	 exemple,	 dans	 les	 conférences	 précédentes,	 nous	 avons	 vu	 que	 les	 surfaces	
cylindriques	avaient	la	propriété	de	pouvoir	se	développer	et	s’appliquer	sur	un	plan	
sans	déchirement	et	sans	duplicature	;	ce	qui	est	impraticable	pour	un	grand	nombre	
d’autres	et	principalement	pour	celle	de	la	sphère.	Mais	ces	surfaces	ne	sont	pas	les	
seules	qui	 jouissent	de	cette	propriété	;	 les	surfaces	coniques	elles-mêmes	ne	sont	
qu’un	cas	particulier	de	celles	qui	sont	de	nature	à	se	développer	sur	un	plan.	Il	est	
important	dans	 les	arts	de	connaître	ces	surfaces,	parce	que	ce	sont	 les	seules	qui	
l’on	puisse	exécuter	avec	des	substances	flexibles,	telles	que	des	feuilles	de	carton,	
de	tôle,	de	fer-blanc,	de	cuivre	laminé,	etc.,	sans	qu’il	soit	nécessaire	d’emboutir	ces	
feuilles	 au	 marteau	:	 ainsi	 les	 serruriers,	 les	 ferblantiers,	 les	 chaudronniers,	 les	
orfèvres	ont	un	grand	intérêt	à	les	connaître.	

[…]	

	

DHOMBRES	(1992,	p.332-333).	
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Apêndice 1		

Solução	 do	 problema	 de	 determinar	 a	 posição	 de	 um	 ponto	 quando	
são	conhecidas	as	suas	distâncias	a	três	pontos	de	posições	dadas	

	
94.	 Fizemos	 (3)	 as	 considerações	 quanto	 à	 determinar	 a	 posição	 de	 um	 ponto	

quando	são	conhecidas	as	suas	distâncias	a	três	pontos	de	posição	conhecida;	vamos	

apresentar,	agora,	a	construção	desta	questão.	

Terceira	 questão:	 Construir	 um	 ponto	 do	 qual	 se	 conhecem	 as	 distâncias	 a	 três	

outros	pontos	dados	no	espaço.	

Solução:	 Suporemos	 que	 o	 plano	 horizontal	 de	 projeção	 passe	 pelos	 três	 pontos	

dados	 A,	 B	 e	 C.	 Tomando	 estes	 pontos	 como	 centros	 e	 com	 raios	 iguais	 às	

respectivas	 distâncias	 dadas,	 descreveremos	 três	 arcos	 de	 círculos	 que	 se	

intersectarão,	dois	a	dois,	nos	pontos	D,	E,	F,	J,	P	e	Q;	conduziremos	as	retas	DE,	FJ	e	

PQ,	 pelos	 pontos	 de	 interseção	 dos	 arcos,	 considerados	 dois	 a	 dois,	 que	 serão	 as	

projeções	horizontais	das	circunferências	de	círculos	segundo	os	quais	as	esferas	se	

intersectam.	 O	 ponto	 comum	 N,	 em	 que	 as	 três	 retas	 se	 encontram	 será,	

evidentemente,	a	projeção	horizontal	do	ponto	M	procurado	(Figura	153).		

															 	
Figura	153:	Ponto	comum	à	interseção	dos	círculos	

Para	encontrar	este	ponto	conduziremos	uma	reta	perpendicular	ao	plano	horizontal	

e	 construiremos	 o	 círculo	 projetado	 em	 DE,	 perpendicularmente	 a	 esse	 mesmo	

plano,	 tendo	 como	 centro	 o	 ponto	 médio	 de	 DE	 e	 raio	 igual	 a	 metade	 deste	

segmento.	A	circunferência	deste	círculo	intersectará	a	vertical	traçada	de	N	em	dois	

pontos,	L	e	M,	que	serão,	indiferentemente,	o	ponto	procurado	(Figura	154).		



	
	

194	

						 	
Figura	154:	Determinação	do	ponto	procurado	

Será	em	função	das	demais	circunstâncias	da	questão	que	se	determinará	se	os	dois	

pontos	deverão	ser	considerados	ou,	no	caso	de	só	haver	necessidade	de	um	deles,	

qual	deverá	ser	rejeitado.		

O	leitor	poderá	se	propor	a	construir	as	projeções	de	um	ponto	do	qual	se	conhecem	

as	distâncias	a	três	linhas	dadas	no	espaço.	

	

MONGE	(1799,	p.	94-95,	tradução	nossa).	
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Apêndice 2  

Solução	do	problema	de	levantamento	de	um	terreno	

	

101.	 Sexta	 questão:	O	general	 de	 um	exército,	 achando-se	 diante	 do	 inimigo,	 não	

tem	a	carta	do	país	ocupado	por	este	e	dela	precisa	para	preparar	o	plano	de	ataque	

que	 imaginou.	 Ele	 tem	 um	 aeróstato.	 Portanto,	 encarrega	 um	 engenheiro	 de	 se	

elevar,	com	o	aeróstato,	e	tomar	todas	as	medidas	necessárias	para	fazer	o	mapa	e	

dar-lhe	um	nivelamento	aproximado.	Porém,	ele	acredita	que	se	o	aeróstato	mudar	

de	posição	no	terreno,	o	inimigo	notará	a	sua	intenção.	Em	função	disto,	ele	permite	

que	o	engenheiro	suba	a	diferentes	alturas,	se	necessário,	mas	o	proíbe	de	mudar	de	

posição	no	terreno.	O	engenheiro	está	munido	de	um	instrumento	próprio	a	medir	

ângulos	e	este	instrumento	é	guarnecido	de	um	fio	de	prumo.	Pergunta-se:	Como	o	

engenheiro	poderá	executar	as	ordens	do	general?	

Modo	 de	 solução:	O	 engenheiro	 fará	 duas	 paradas	 na	mesma	 vertical	 e	 saberá	 a	

distância	 entre	 elas	medindo	 a	 corda	 utilizada	 para	 se	 elevar	 de	 uma	 a	 outra.	 Em	

uma	das	estações,	naquela	 inferior,	por	exemplo,	ele	medirá	os	ângulos	da	vertical	

com	os	raios	visuais	dirigidos	aos	pontos	dos	quais	ele	deverá	determinar	a	posição	

na	carta.	Em	seguida	escolherá,	entre	todos	estes	pontos,	um	para	considerar	como	

primeiro,	 que	 chamaremos	 de	A,	 e	medirá,	 sucessivamente,	 os	 ângulos	 formados	

pelo	raio	visual	dirigido	ao	ponto	A	e	aqueles	dirigidos	a	todos	os	outros.	Na	outra	

estação,	ele	medirá	os	ângulos	 formados	pela	vertical	e	os	 raios	visuais	dirigidos	a	

todos	os	pontos	do	terreno.	Depois	destas	observações,	ele	estará	preparado	para	

construir	a	carta	pedida.		

De	fato,	uma	vez	que	conhecemos	os	ângulos	formados	pela	vertical	e	os	dois	raios	

visuais	 dirigidos	 a	 partir	 das	 duas	 estações	 ao	 mesmo	 ponto	 P	 (Figura	 155),	 este	

ponto	 se	 encontra,	 simultaneamente,	 em	duas	 superfícies	 cônicas	 determinadas	 e	

conhecidas	 pois	 são	 de	 bases	 circulares,	 têm	 seus	 eixos	 na	 mesma	 vertical,	 a	

distância	entre	seus	vértices	é	igual	à	diferença	das	alturas	das	estações	e	os	ângulos	



	
	

196	

que	 as	 geratrizes	 fazem	 com	 o	 eixo	 comum	 são	 iguais	 aos	 ângulos	 observados	

(Figura	156).		

	
Figura	155:	Raios	visuais	das	estações	E1	e	E2	ao	ponto	P	

	
Figura	156:	Duas	superfícies	cônicas	

Além	 disto,	 como	 conhecemos	 o	 ângulo	 formado	 pelos	 raios	 visuais	 tirados	 da	

primeira	estação	a	este	ponto	P	e	ao	ponto	A,	o	ponto	considerado	estará,	também,	

em	uma	terceira	superfície	cônica	de	base	circular	cujo	eixo	será	o	raio	visual	dirigido	

da	primeira	estação	ao	ponto	A,	o	vértice,	na	primeira	estação,	e	o	ângulo	formado	

pelo	eixo	e	a	geratriz	será	 igual	ao	ângulo	observado	(Figura	157).	Logo,	o	ponto	P	

considerado	 se	 encontra,	 ao	mesmo	 tempo,	 em	 três	 superfícies	 cônicas	 de	 bases	

circulares,	de	formas	e	posições	conhecidas.	Portanto,	ele	será	o	ponto	de	interseção	

comum	 (Figura	 158).	 Construindo-se	 as	 projeções	 horizontal	 e	 vertical	 desta	

interseção	teremos	a	posição	do	ponto	sobre	a	carta	e	sua	elevação	acima	e	abaixo	

dos	outros.	

Observamos que o ângulo formado pelo eixo e a geratriz do terceiro cone pode ser 

determinado pelo procedimento descrito na nona questão da primeira parte das 

lições, exemplificado na figuras 105 e 106 desta tese (capítulo 3, p. 130).  
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Figura	157:	Raios	visuais	da	estação	E1	aos	pontos	P	e	A		/	terceira	superfície	cônica	

	

	
Figura	158:	Ponto	comum	a	três	superfícies	cônicas	

	
	MONGE	(1799,	p.	102-103,	tradução	nossa).			

	

	
	
	


