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RESUMO
Este trabalho tem por finalidade apresentar algumas práticas referentes às representações geométricas da
raiz quadrada na geometria concretizadas em obras sagradas. Nossa proposito é chamar a atenção para o
potencial matemático dessas práticas com vistas a propor algumas atividades para o ensino de geometria e
números irracionais no ensino fundamental e médio, tomando como ponto de partida a leitura matemática
de imagens geométricas.
Palavras-chave: Arte. Geometria. Obra Sagrada.
ABSTRACT
This paper aims to present some practices related to geometric representations of the square root
geometry realized in sacred works. Our purpose is to draw attention to the potential of these mathematical
practices with a view to proposing some activities for teaching geometry and irrational numbers in
primary and secondary education, taking as its starting point the reading of mathematical geometric
images.
Key words: Art. Geometry. Sacred works

INTRODUÇÃO
A geometria tem um papel decisivo na aprendizagem sobre a exploração do
espaço na formação de estudantes do ensino fundamental visando a compreensão,
descrição e representação de formas e medidas que lhe são apresentadas direta ou
indiretamente no mundo em que vive. O presente trabalho tem como objetivo apresentar
algumas práticas referentes às representações geométricas da raiz quadrada na
geometria materializadas em obras sagradas. Nossa intenção é apontar o potencial
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matemático dessas práticas com vistas a propor algumas atividades para o ensino de
geometria e números irracionais no ensino fundamental e médio, tomando como ponto
de partida a leitura matemática de imagens geométricas. Neste sentido, a História da
geometria e sua relação com a arte sagrada pode ser aliada do professor para enriquecer
sua abordagem didática uma vez que incluir essa história no ensino poderá tornar as
aulas de matemática mais dinâmicas para os alunos e assim colaborar para
aprendizagem do conteúdo matemático.
No decorrer deste artigo, mostramos quão intrínseco é a relação entre as artes do
espaço (arquitetura, pintura e escultura) e a geometria, a partir da técnica de leitura de
imagem. Dessa forma, pretendemos minimizar as dificuldades conceituais dos alunos,
ao explorar a visualização e construção dos conceitos geométricos a partir das obras
sagradas.
Para concretizar as nossas considerações acerca da problemática proposta
tomamos como foco principal de exploração, as obras de autores como Lawlor (1996);
Doczi (1990); em virtude de seus trabalhos tratarem diretamente das relações entre
matemática (geometria), arte, arquitetura e o sagrado. Assim nossa investigação
contempla um pouco de práticas que têm a matemática como parâmetro de leitura e
linguagem para exploração, explicação e interpretação das múltiplas formas de olhar e
criar o mundo.
2. A RAIZ QUADRADA NA GEOMETRIA DA ARTE SAGRADA: ALGUNS
FRAGMENTOS HISTÓRICOS
Quando falamos de raízes de quadrados ou de raízes de cubos estamos utilizando
uma designação muito antiga que associa esta função matemática com a raiz vegetal.
Tanto a raiz de uma planta, como a raiz matemática são causais: a primeira no interior
da terra e a segunda no interior do quadrado. O crescimento visível da planta depende
da raiz para sua estabilidade e nutrição. Já a raiz geométrica é uma expressão
arquetípica de função assimilativa, geradora e transformadora.
Ampliaremos o enfoque dos simples e incomensuráveis poderes da raiz como
metáforas geométricas do momento suprarracional da transformação, incluindo não
apenas a raiz de dois, mas também a raiz de três e a demonstração de Teon, tal como se
vem fazendo em todas as tradições conhecidas da geometria sagrada.
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Antes de mostrarmos a visualização da obtenção das proporções S2, S3, que será
feito logo a seguir, podemos resumir a obtenção dessas raízes, consideradas sagradas,
em desenhos bastante simples, onde são necessários apenas duas das figuras
geométricas básicas – o quadrado e o círculo – para o traçado .
Interessante, também, observar que essas duas raízes podem ser obtidas a partir
dos dois principais elementos da geometria sagrada, quadrado e círculo, pela construção
da Vesica Piscis. A Vesica Piscis aparece como um dos principais elementos da
geometria sagrada, pois esta forma tem forte significado simbólico. Ela congrega em si
a representação da unidade, da célula inicial, da semente e, os polígonos que podem ser
gerados a partir dela, estão relacionados ao simbolismo da criação e do crescimento.

Figura 1: Polígonos regulares gerados a partir da Vesica Piscis.
FONTE: LAWLOR, 1996, p. 34.

3. CONCEITOS BÁSICOS DA GEOMETRIA SAGRADA
Considerando que o artigo tratará das representações geométricas da raiz
quadrada na geometria materializada em obras sagradas. Apresentaremos a seguir as
principais figuras e conceitos da geometria sagrada, considerados mais importantes nas
construções desde o antigo Egito.
3.1 O quadrado raiz de 2

Figura 1.1. Admitindo centro o ponto B e raio o
seguimento BA, tracemos um arco o qual corta o
ponto G que será o prolongamento do seguimento
BE. Agora admitindo centros os Pontos A e G de
raios AB, esbocemos dois arcos nos quais iram
Figura 1.1.
Fonte: LAWLOR, 1996, p. 25
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cruzar-se num determinado ponto, digamos F.
Com isso basta apenas formar o quadrado ABGF.

Figura 1.2. Os lados do quadrado AJHG são iguais
a diagonal do quadrado ABGF (o primeiro
quadrado). A área do segundo quadrado é igual ao
dobro da área do primeiro. Se considerarmos o lado
equivalente a uma raiz quadrada, o lado do primeiro
quadrado (quadrado 1) será √1, e a do quadrado 2
será √2. A diagonal do quadrado 2 é igual a 2, pois é
duas vezes o lado do quadrado 1.Em termos
matemáticos essa relação pode ser escrita como:
!"#$  !

!"#$  !

÷ !"#$%&#'  ! …
!"#$%&#'  !

!

!

÷...= !
!

Figura 1.2.
Fonte: LAWLOR, 1996, p. 26

Figura 1.3. Repita-se o processo da figura 1.3. A
construção de novos quadrados a partir da
diagonal do anterior gera uma sequência de
quadrados (4, 5, 6,...) onde, a relação do lado para
a diagonal em cada quadrado e, de cada quadrado
para o próximo, é idêntica àquela do quadrado 1
para o quadrado 2 e podem ser escritas como:
!

÷
!

! !
! !

   ÷   
!

! !
!

!

   ÷    ! !    ÷   

! !
!

   ÷ …

Figura 1.3.
Fonte: LAWLOR, 1996, p. 26

3.2 A raiz de 3 e a Vesica Piscis
www.cle.unicamp.br/eprints/index.php/anais-‐xsnhm	
  

4	
  

	
  

	
  

A

Vesica

é

uma

imagem

do

caráter

dual

da

manifestação,

da

complementariedade, do amor e do ato de criação dentro de um espaço Sagrado, está
associada à grande Mãe:, a Virgem Maria na cultura Cristã, e Deméter na Grécia, Ísis no
Egito, e Ishtar na Babilônia entre outras, como um símbolo da benevolência, da
passividade, da feminilidade, da Terra fecundada e da objetiva verdade da natureza.
Este símbolo remete ao órgão reprodutor feminino e ao ventre incosecutivelmente.

Figura 2.1: Construindo o quadrado
ABCD, traça-se uma perpendicular a
CA partindo do ponto C. Tomando C
como centro, traça-se um arco que
corta essa perpendicular no ponto E.

Figura 2.1.
Fonte: LAWLOR, 1996, p. 32

	
  

Figura 2.2: Traça-se um circulo de
qualquer raio de centro A.
Escolhendo qualquer ponto B da
circunferência desse circulo, traça-se
outro circulo de raio igual. Ao
projetar o circulo inicial se forma uma
zona de sobreposição das duas
circunferências, essa projeção é
conhecida como a Vesica Piscis.

Figura 2.2.
FONTE: LAWLOR, 1996, p.32
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Figura 2.3.
Fonte: LAWLOR, 1996, p. 33

Figura 2.3: Desenhando-se os eixos AB e
CD na Vesica Piscis e os segmentos
CA,AD, DB e BC, pode-se verificar que os
segmentos AB, BC, CA, BD e AD são
iguais entre si e iguais ao raio AB, comum
aos dois círculos. Os triângulos eqüiláteros
no interior da Vesica Piscis, ABC e ABD
são iguais. Prolongando os segmentos CA e
CB até encontrar o círculo A e B teremos os
pontos F e G. Os segmentos CF e CG são
os diâmetros dos dois círculos e,
consequentemente o dobro do comprimento
de qualquer dos lados do triângulo ABC e
ABD

Pelo Teorema de Pitágoras teremos: CD2 + DG2 = CG2
CD2 = CG – DG2
CD =√(CG² - DG²)
Se AB=1 então DG=1 e CG=2, substituindo na fórmula acima, teremos o eixo
/maior CD=√3.

3.2. A alternância e a explicação da Demonstração de TÉON
Téon de Ermirna, filósofo e matemático platônico do século II,
expos em seu livro Matemáticas Úteis para Entender Platão
uma demonstração do que denominamos números laterais e
diagonais. Referiremos aqui a argumentação completa de Teon
relativamente a este assunto, que pela primeira leitura, pode
parecer um verdadeiro quebra-cabeças sem sentido. Mas
seguindo o procedimento numérico e geométrico, a confusão
desaparece ao mesmo tempo em que a técnica do cálculo se
tornará clara, assim como suas implicações filosóficas.
(LAWLOR, 1996, p.39)
Os antigos pensavam como geômetras, para eles não havia separação entre a
geometria e a ciência natural. Segundo Lawlor “A conformidade das matemáticas com
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as leis naturais da geometria conduzia diretamente a uma das principais premissas
filosóficas do pensamento antigo, a da alternância”.
Iniciemos esta demonstração, na qual aborda números laterais e diagonais, com
uma relação entre quadrado e sua diagonal, ambos com mediada 1. No quadrado, ao
somarmos o lado com sua diagonal, obteremos o lado do quadrado 1, ou seja, 1+1=2. o
qual resultado representa o lado do novo quadrado, chamado de quadrado 2. Também
ao somar-se o dobro do lado do quadrado 1, a sua própria diagonal,obtemos a diagonal
do segundo.quadrado, ou seja, 1 + 2= 3,

Quadrado 1.
Figura 7: LAWLOR, 1996, p. 40

Quadrado 2.
Figura 7: LAWLOR, 1996, p. 40

Em seguida, acrescentaremos o valor da diagonal do quadrado 2 para obter o
lado do quadrado 3: 2 + 3 = 5,

Quadrado 3.
Figura 7: LAWLOR, 1996, p. 40

Perceba que a geração entre o lado e a diagonal dos quadrados teóricos muda de
1: 1 a 3: 2 a 7: 5. O quadrado 4 terá uma diagonal de 7 + (2x5) = 17 e um lado de 5 + 7
= 12. Essa progressão pode continuar indefinidamente, e a tabela anterior verifica a
misteriosa afirmação de Téon, segundo a qual o quadrado da diagonal sempre será o
dobro do quadrado do lado, mas alternativamente maior ou menor em uma unidade.
Nas figuras 4 e 5,a progressão numérica teórica da proporção entre o lado e a
diagonal se compara ao desenvolvimento geométrico para mostrar graficamente como a
sequência de números inteiros se aproxima rapidamente da função irracional √2.
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Figura 4.
Figura 7: LAWLOR, 1996, p. 41

Figura 5.
Figura 7: LAWLOR, 1996, p. 41

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: POSSIBILIDADES DIDÁTICAS DO TEMA
Dos Sumérios os egípcios e os gregos adquirem o conhecimento da geometria
sagrada e evidenciam esse conhecimento nos projetos de seus templos, edifícios e
artefatos, que apresentam os princípios de proporção harmônica através de cânones bem
definidos.
Geometria e Arte eram ensinadas juntas, percebe-se que hoje está havendo um
esforço por parte de alguns educadores por meio da interdisciplinaridade para que tal
processo volte a ocorrer, em prol de um estudo que favoreça a aprendizagem aos alunos
da educação básica.
A Geometria Sagrada contribui para a correta decodificação da realidade,
permitindo o entendimento e a compreensão dos acontecimentos, eventos que envolvam
conteúdos relacionados à geometria, sempre que possível permeando estas com as
sugestões aqui apresentadas. Associar arte e geometria pode ser uma forma estimulante
de se apropriar dos conhecimentos específicos de cada área, além de ajudar a recordar
nossas origens e participação dentro do plano aqui no planeta Terra, neste processo atual
de despertar de consciência. Permite vincular num só propósito e numa só origem
comum a toda a criação.
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