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RESUMO 

 

 

TALAVERA, L. M. B. Parábola e catenária: história e aplicações. 2008. 96 p. Dissertação 

(Mestrado) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

Ao contrário da  catenária, o estudo da  parábola é encontrado com freqüência nos livros 

didáticos de matemática. Dois livros didáticos foram analisados para esta pesquisa: o livro de 

Olavo Freire de 1894, que associa o formato do cabo pênsil ao de uma parábola, e o livro da 

década de 1970 de Osvaldo Sangiorgi, que relaciona à figura de um balanço a forma de uma 

parábola. Notamos que esses livros didáticos com oitenta anos de diferença usam a corda 

suspensa para representar a forma parabólica. Como o formato de um cabo suspenso pelas 

extremidades sob a ação do seu próprio peso é representado pela catenária, sentimo-nos 

motivados a pesquisar sobre as curvas e entender por quais delas, afinal, o cabo da ponte 

pênsil é mais bem representado. Visto que essa dúvida surgiu a partir de livros didáticos, 

discorremos sobre a função do livro de matemática, na sala de aula, como indicadores do 

ensino da matemática, de um determinado local, dentro de determinado contexto histórico-

político. No decorrer da história da matemática, houve confusão entre essas duas curvas, a 

qual motivou o estudo da catenária a partir do século XVII. Essa fase da história é conhecida 

como época das curvas, e em 1600, por Huygens, que se iniciaram seus estudos. Examinamos 

as curvas catenária e parábola no âmbito da educação e da história da matemática, bem como 

suas propriedades e aplicações práticas no âmbito da engenharia de pontes pênseis e na 

arquitetura. Amparamo-nos em leituras específicas de construção e história de algumas pontes 

pênseis e chegamos a visitar a Ponte Estaiada em São Paulo ainda em edificação, para 

entendermos como os engenheiros utilizam as propriedades das curvas catenária e parábola 

em sua construção. Os resultados revelaram que, surpreendentemente, o exemplo adotado no 

livro de Olavo Freire para representar uma parábola não levou em consideração o que 

acontece na prática da engenharia das pontes pênseis, e o ressurgimento do exemplo do 

balanço no livro de Osvaldo Sangiorgi, pareceu reforçar a tese de que havia, sim, certa 

confusão entre as duas curvas. Utilizando o software gráfico Winplot, construímos as curvas 

catenária e parábola e pudemos visualizar as diferenças ou similaridades entre elas. 

Finalizando, comprovamos algebricamente a aproximação entre as curvas catenária e parábola 

e a definição de parábola no ponto de vista da engenharia.  

 



Palavras-chave: Curvas catenária e parábola. Livros didáticos. História da matemática. 

Educação matemática. Ponte pênsil. 



ABSTRACT 

 

 

TALAVERA, L.M.B. Parabola and Catenary: history and applications. 2008. 96 p. 

Dissertation (Mastership) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2008.  

 

Unlike the catenary, the study of the parabola is often found in textbooks of Mathematics. 

Two textbooks were analyzed for this research: the book of Olavo Freire, 1894, which 

combines the format of the cable suspended to a parabola, and the book of the decade of 1970 

of Osvaldo Sangiorgi, which relates to the figure of a stock as a parabola. Note that these 

textbooks with eighty years of difference used the rope suspended to represent the parabolic 

shape. As the format of a cable suspended by the extremities under the action of its own 

weight is the catenary, we felt motivated to search on the curves and understand how, after all, 

the cable of the suspension bridge is best represented. Since this question came from 

textbooks, we studied the basis of the book of Mathematics in the classroom, as indicators of 

teaching Mathematics in a given location, within a certain historical and political context. 

Throughout the history of Mathematics, there was confusion between these two curves, which 

led the study of catenary from the seventeenth century. This phase of history is known as the 

curves season, and in 1600, by Huygens, who started their studies. We have audited the 

catenary curves and parabola in education and the history of Mathematics, and its properties 

and practical applications in the Engineering of suspension bridges and architecture. 

Supported us in specific readings of history and construction of some suspension bridges and 

even payed a visit to the bridge Estaiada in Sao Paulo which is still under construction, to 

understand how the engineers use the properties of the catenary curves and parabola in its 

construction. The results showed that, surprisingly, the example used in the book of Olavo 

Freire to represent a parabola did not bring into account what happens in the practice of 

Engineering of the suspension bridges, and the resurgence of the example of the balance sheet 

in the book of Osvaldo Sangiorgi seemed to strengthen the argument that there was some 

confusion between the two curves. Using the software chart Winplot, the catenary and 

parabola curves were built and we could visualize the differences or similarities between 

them. At last, using algebra we proved the rapprochement between the catenary curves and 

definition of parabola in terms of Engineering.  

 



 

Keywords: Catenary curves and parabola. Text books. History of mathematics. Mathematics 

education. Suspension bridge. 
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INTRODUÇÃO1 

Objeto e problema de pesquisa 

 

 

Alguns anos antes do meu ingresso no programa de pós-graduação da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo, fui presenteada com o livro de Olavo Freire, Noções 

de geometria prática, em sua 15ª edição do ano de 1894, por uma amiga que conhecia meu 

gosto por livros antigos. Esse livro, que para mim, a princípio, era apenas um bom exemplar 

do ensino de geometria do século XIX, acabou sendo o responsável indireto pela escolha do 

meu objeto de estudo.  

O interesse pelo problema da minha pesquisa surgiu a partir do exemplo dado por 

Olavo Freire em seu livro, em que uma ponte pênsil poderia ser representada por uma 

parábola. A parábola é encontrada com freqüência nos livros didáticos do ensino fundamental, 

quando se estuda função do 2º grau, e no ensino médio, quando se estuda as cônicas sob o 

prisma da geometria analítica. Muitas vezes, o autor lança mão de desenhos, figuras e gráficos 

para representá-la. É possível encontrar exemplos de livros didáticos que, como o de Olavo 

Freire, associam o formato do cabo pênsil ao de uma parábola. 

Como a catenária é a curva que representa o formato de um cabo suspenso pelas 

extremidades sob a ação do seu próprio peso, surgiu o interesse em estudar por que a 

parábola, e não a catenária, é citada no livro de Olavo Freire e também em outros livros 

didáticos. Seria um erro conceitual? Afinal, o cabo da ponte pênsil é mais bem representado 

por uma parábola ou por uma catenária?  

Assim, essas questões motivaram a escolha do tema desta pesquisa. Na busca por 

respostas, fui levada a lugares inesperados. Na medida em que encontrava mais informações a 

respeito do tema, outras questões foram surgindo, despertando o interesse durante toda a 

realização da pesquisa. 

Este trabalho tem como objetos de pesquisa a curva catenária e a parábola no âmbito 

da educação e da história da matemática. Farei um estudo sobre a aplicação da matemática – 

particularmente analisando o caso da catenária e da parábola – na arquitetura e engenharia de 

pontes pênseis. Utilizarei software gráfico para auxiliar neste estudo. 

                                                 
1  Aqui cabe um parêntese. Usarei a forma direta na Introdução deste trabalho porque se faz necessário 
que o leitor tome ciência da maneira pela qual surgiu meu objeto de pesquisa e o que me motivou a adentrar em 
outras áreas de conhecimento. 
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Para situar o leitor no desenvolvimento deste trabalho, descreverei, resumidamente, os 

pontos principais de cada capítulo, para que seja possível acompanhar o processo de evolução 

deste estudo. 

No capítulo 1, intitulado A parábola e a ponte pênsil no livro de Olavo Freire, discorri 

sobre a função do livro didático de matemática na sala de aula, sendo escolhidos exemplos de 

livros-texto de geometria de alguns autores franceses – considerados modelos – que foram 

traduzidos para o português e adotados para o ensino de matemática nas Academias do Brasil 

colônia e Brasil independente.  

Com os autores franceses surgem as primeiras intenções de mudança na metodologia 

do ensino da geometria, passando de uma geometria axiomática para uma geometria chamada 

prática. O objetivo dessa mudança é fazer com que o aluno saiba aplicar os conceitos 

ensinados na escola em seu dia-a-dia. Para isso, os autores lançam mão de figuras e 

ilustrações e de uma linguagem menos rigorosa do ponto de vista formal. Com essa mudança 

metodológica do ensino da geometria, é publicado no Brasil, no final do século XIX, o livro 

de Olavo Freire, Noções de geometria prática. Esta obra privilegia o ensino da geometria, 

sem ênfase nas demonstrações e no rigor das definições, com várias figuras, ilustrações e 

modelos práticos, como é o caso do exemplo da ponte pênsil. Também examinei o livro 

Matemática para cursos de primeiro grau, de Osvaldo Sangiorgi, publicado em 1974.  

No capítulo 2, denominado Cabos, cordas e curvas na matemática grega, remeti-me à 

história para o entendimento da origem do estudo das curvas, com o objetivo de encontrar as 

primeiras considerações teóricas no comportamento estático e dinâmico de cabos e cordas.  

No capítulo 3, nomeado como Um famoso problema da história do cálculo, abordei as 

primeiras preocupações com o problema da catenária. É no Renascimento que a curva 

catenária entra em cena definitivamente. Essa fase da história é conhecida como a Época das 

curvas. O estudo das curvas começou com as investigações de Huygens, por volta do ano de 

1600.  

O conhecimento da catenária acabou confundindo diversos matemáticos importantes 

da época e também motivou a criação de novas técnicas matemáticas. Acreditava-se que o 

cabo suspenso seria representado por uma parábola. Alguns matemáticos acabaram 

trabalhando com o desafio de mostrar se isso era verdadeiro ou não, e desse esforço criaram 

técnicas novas para demonstrar as diferenças entre as curvas. Surgiu, desse ponto, a parte da 

técnica do cálculo que passou a ser ferramenta na solução de inúmeros problemas advindos da 

astronomia, da mecânica e da física em geral. 
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No capítulo 4, intitulado As curvas catenária e parábola na engenharia e arquitetura, 

apresentei uma abordagem histórica das pontes pênseis. Discorri sobre a primeira ponte pênsil 

da qual se tem registro, e algumas outras pontes pênseis cuja construção motivou pesquisas no 

âmbito de diversas áreas do conhecimento, como o da física, por exemplo. Nesse capítulo, 

mostrei a aplicação da catenária na arquitetura, nas barracas de camping e, principalmente, na 

construção das pontes pênseis.  

No capítulo 5, designado Uso de tecnologia no estudo da catenária e da parábola, 

usei o software Winplot. Esse interessante recurso didático ajudou a mostrar as diferenças 

entre as duas curvas. A partir da equação da catenária e da equação da parábola, o software 

Winplot traça as duas curvas em tempo real e fornece informações sobre o comportamento 

das curvas.  

Com as conclusões, encerrei este trabalho, no qual recoloquei os principais estudos 

realizados e possíveis conseqüências para a educação matemática desse modelo de reflexão 

que conduzi ao longo do texto. 

Nos apêndices, abordei alguns conceitos da física aplicados ao cabo pênsil, 

diferenciando as duas curvas catenária e parábola. Comentei a definição de parábola sob o 

ponto de vista da engenharia justificada a partir da teoria do deslocamento proposta em 1888 

por Melan, usada em 1908 no projeto da ponte pênsil de Manhattan. Apresentei a 

comprovação algébrica da aproximação das duas curvas parábola e catenária, mostrando, 

assim, por que os engenheiros em geral calculam as pontes pênseis na hipótese de a curva de 

equilíbrio da suspensão ser parabólica, sob a ação do peso próprio da estrutura e da carga 

acidental. 
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1 A PARÁBOLA E A PONTE PÊNSIL NO LIVRO DE OLAVO FREIRE 

 

 

“E na verdade, meu amigo, la géométrie du bon sens, a 
geometria realmente descritiva e intuitiva é a única que 
deve ter o direito de entrada nas escolas primárias.” 

(VIEIRA apud FREIRE, 1894, p. 6) 
 

 

1.1 Rompimento com o modelo axiomático: a geometria prática 

 

 

As bases teóricas lançadas pelo pesquisador André Chervel nos anos 80 tinham como 

princípio a discussão do percurso histórico dos saberes escolares. Para entendermos a 

trajetória histórica dos saberes escolares, segundo Chervel, devemos lançar nossa atenção a 

todos os documentos relativos ao funcionamento da escola, contidos tanto nos arquivos, como 

nos materiais de alunos, professores e disciplinas escolares. Na análise de Chervel 

encontramos elementos fundamentais no interior das disciplinas escolares para entendermos o 

percurso histórico dos saberes. Segundo o autor (apud VALENTE, 2004, p. 1): “[...] para cada 

uma das disciplinas, o peso específico desse conteúdo explícito constitui uma variável 

histórica cujo estudo deve ter um papel privilegiado na história das disciplinas escolares”. 

Os livros didáticos são destacados pelo pesquisador como fontes importantes para 

entendermos o percurso histórico dos saberes escolares. Recebem a denominação de vulgata 

escolar2 os livros didáticos que, no decorrer de um dado momento histórico, acabam adotando 

a mesma terminologia, ensinando os mesmos conceitos e praticando os mesmos exercícios ou 

com poucas variações. Os livros didáticos de matemática são fontes e indicadores do ensino 

da matemática, de um determinado local, dentro de determinado contexto histórico-político, 

como afirma Klein (1908, p. 282): “É conveniente que o ensino se adapte a orientação 

especial da cultura de cada época”.  
Livro didático, então, é o volume que será utilizado em aulas e cursos, que 

provavelmente foi escrito, editado, vendido e comprado. Tendo em vista essa utilização 

escolar e sistemática, o livro didático é considerado por muitos um instrumento importante de 

ensino e de aprendizagem formal, especificamente no caso do ensino da matemática. Muito 

embora não seja o único material de que professores e alunos vão se valer no processo de 
                                                 
2  De acordo com o Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa: “[Do lat. med. Vulgata <lat. Vulgata 
(editio), do f. do lat. vulgatus, part. pass. do v. lat. vulgare, ‘tornar público’; ‘publicar’.]”. 
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ensino e aprendizagem, ele pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado resultante das 

atividades escolares.  

Assim, para ser considerado didático, um livro de matemática precisa ser usado de 

forma sistemática no ensino-aprendizagem a que se propõe. Como todo e qualquer livro, o 

didático também propicia diferentes leituras para diferentes leitores. No caso específico da 

matemática, os desenhos, os símbolos ou as figuras ilustrativas podem complementar a 

compreensão do assunto abordado por parte dos alunos. 

Examinando os livros didáticos de matemática de diferentes épocas, os conceitos, 

terminologias, exercícios e exemplos fundamentais são praticamente idênticos. Esse é, por 

exemplo, o caso da geometria. Herdeira do silogismo aristotélico, a geometria conhecida na 

antiguidade foi compilada por Euclides de Alexandria, em Os Elementos, e ensinada por 

séculos da mesma forma. Nas palavras de Parra e Saiz (2001, p. 237): 

 

O momento culminante no desenvolvimento da geometria como ramo da 
matemática se produz quando Euclides escreve Os Elementos (séc. III a.C.) 
sintetizando o saber geométrico de sua época. A geometria euclidiana 
constitui de fato a primeira axiomatização na história da matemática. 

 

A metodologia adotada para o ensino da geometria foi por muito tempo a de Euclides 

e recebeu o nome de axiomática ou euclideana. 

A primeira reação contrária à abordagem euclideana no ensino da geometria surgiu 

com Alex Claude Clairaut (1713-1765), através da obra Éléments de géométrie em 1741, que 

se tornou um modelo.  

O início do estudo da geometria prática no Brasil tinha como firme proposta a 

instrução militar e sua herança baseada em autores franceses, modelo adotado por alguns 

livros brasileiros. O ensino da geometria tem sua origem na Academia Real Militar, que 

iniciou seu funcionamento em 23 de abril de 1811, de acordo com os padrões científicos e 

culturais da época. Todas as transformações históricas do ensino da matemática em Portugal 

encontram ressonância no País. 

Após a Independência, em 1822, a Academia passou a se chamar Academia Imperial 

Militar, e, depois de vários decretos, denominou-se Escola Militar em 1839. Em 16 de março 

de 1858, a Escola Militar foi designada como Escola Central (MILLER, 2003). 

No início da educação escolar brasileira, os professores organizavam textos didáticos 

para seus alunos com base nos livros de autores franceses. Bernard Forest Bélidor (1697-
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1761) foi um dos primeiros professores de matemática do corpo de artilharia francesa e seu 

livro foi traduzido para a língua portuguesa em 1764. 

 

 

 
 

 
Figura 1. Matemática Militar: Instrumentos geométricos no século XVII (HOGBEN, 1956, p. 416) 

 

A organização de ensino de Bélidor dividia-se em teoria e prática, dando preferência à 

geometria, considerada útil às necessidades militares e servindo de modelo de ensino tanto em 

Portugal como no Brasil. Em 1792, é criada, no Rio de Janeiro, a Academia de Artilharia, 

Fortificação e Desenho. Segundo Valente (2002, p. 67): “Na academia ensinava-se um Curso 

Matemático, de seis anos, que se destinava aos oficiais de todas as armas. [...] os livros de 

matemática adotados eram a Geometria Prática de Bélidor e a Aritmética de Bézout”. A 

adoção desses livros dá início no Brasil à separação entre a aritmética e a geometria. 
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Figura 2. Capa do livro de Bézout (MILLER, 2003, p. 72) 
 

O ensino da matemática superior no Brasil estava atrelado ao ensino da engenharia 

civil, que adotou o livro de Bélidor com o propósito de melhorar a instrução militar. O estudo 

da geometria visava resolver problemas de artilharia e fortificações, ou seja, um saber prático 

que recebeu o nome de geometria prática.  

Entende-se por geometria prática a geometria ligada à realidade, como propõe o livro 

de Bélidor. Nele, as figuras e os desenhos eram colocados em pranchas separadas do texto no 

final do livro, compondo um único volume de 656 páginas, com mais de 32 pranchas com 

desenhos. Segundo Valente (2002, p. 70): 

 

[...] Bélidor preocupa-se com a simplicidade e rapidez. Muitas vezes, o que 
escreve como demonstração de teoremas se transforma em aplicações 
numéricas ou em construções geométricas. O que interessa em realidade é 
que seus alunos saibam onde e como aplicar os teoremas que menciona. Para 
isso, o autor sempre inclui, seja nas demonstrações, seja nos exercícios 
resolvidos, situações práticas.  

 

Os problemas ligados à prática vinham da formação e experiência militar do autor. 

Como mostra Valente (2002, p. 75): “Calcular a composição do metal utilizado para construir 

canhões; obter o calibre das balas e peças de canhão; encontrar o comprimento que deve ter 
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um canhão em relação ao seu calibre; como calcular o número de balas de um canhão postas 

empilhadas”. À luz desse exemplo, verificamos a tendência do autor em aplicar os 

conhecimentos matemáticos ao cotidiano de seus alunos em formação militar. 

As propostas inovadoras do ensino da geometria como as de Bélidor não foram 

seguidas por todos os autores. Alguns continuaram escrevendo livros de geometria com 

enfoque axiomático, como é o caso do brasileiro Cristiano Ottoni (1811-1896). Seu livro não 

apresenta figuras ou ilustrações e não relaciona a geometria com o cotidiano do aluno. 

Segundo Silva (2000, p. 148), descrevendo o livro de Ottoni: “O estilo do autor é ainda 

euclidiano, colocando uma ênfase forte no método dedutivo, sem qualquer apelo à intuição”.  

O padrão de ensino que acabou sendo adotado no Brasil na primeira metade do século 

XIX assumiu como referência o modelo alemão, que sugeria um ensino uniforme e gradativo, 

no qual os alunos freqüentariam a escola elementar, depois a ginasial, para então ingressar na 

universidade. No ensino de matemática nas escolas alemãs do século XIX há nítida separação 

entre aritmética e geometria. Nas palavras de Klein (1908, p. 284): “Um exemplo dessa 

separação é a maneira como se ensina a teoria das proporções, primeiro aritmeticamente, 

depois sem fazer menção alguma à aritmética, aplica-se a geometria”. 

Nos livros-textos do Brasil no final do século XIX, tanto nível primário quanto no 

secundário, a disciplina matemática não existia. Eram ensinadas a geometria, a álgebra e a 

aritmética, conforme os modelos dos autores franceses. Os livros-texto de matemática no final 

do século XIX seguiam os modelos dos livros franceses, o que se aplica também às figuras e 

aos exemplos, servindo de manual escolar para o professor.  

Nas palavras de Miorim (apud BITTENCOURT, 2005, p. 1): 

 

Os livros didáticos brasileiros, em meados do século XIX, eram 
instrumentos fundamentais para suprir os problemas relacionados à 
formação dos professores. Ao mesmo tempo em que orientavam os 
professores com relação ao “conteúdo básico a ser transmitido aos alunos”, 
os livros didáticos garantiriam “a ideologia desejada pelo sistema de ensino”.  

 

Nesse momento da história da educação brasileira, o ensino passou pela Reforma 

Benjamin Constant (1890), que foi baseada no positivismo de August Comte. Os positivistas 

consideravam a matemática como a ciência fundamental. Para Comte, a matemática abstrata 

era formada apenas pelo cálculo, ou seja, aritmética, álgebra e análise, e a matemática 

concreta compreendia a geometria e a mecânica. Segundo Silva (1994, p. 74): “O objetivo da 

Filosofia de Comte é colocar o desenvolvimento da sociedade sob uma base racionalmente 

científica e evitar crises e revoluções”.  
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A disciplina matemática surgiu no Brasil em 1929, quando o Colégio Pedro II, no Rio 

de Janeiro, publicou seu último programa de ensino como referência nacional. Nessa época, 

estava à frente do colégio o diretor Euclides Roxo, que defendia uma matemática aplicada. 

Rompendo com o paradigma do estilo euclideano, surgem novos livros com um 

modelo de ensino da matemática trazendo exemplos do dia-a-dia do aluno, como o livro de 

Olavo Freire e o livro de Francisco Cabrita3, que marcaram o ensino da geometria no Brasil. 

Os livros didáticos de Freire e de Cabrita acabam sendo fontes importantes para 

entendermos o percurso histórico dos saberes escolares da matemática do final do século XIX 

no País. Segundo Silva (2000, p. 148): “Uma alteração significativa na abordagem da 

Geometria apareceu no final do século XIX com o livro intitulado Geometria prática de 

Olavo Freire”. Portanto, o ensino da geometria no final do século XIX no Brasil, a partir do 

livro de Olavo Freire, passa a ter novas perspectivas, rompendo com o estilo euclideano.  

Ainda, de acordo com Silva (2000, p. 153):  

 

O que trouxe de novo o livro de Olavo Freire? Ele aboliu os axiomas, os 
enunciados e demonstrações de teoremas; excluiu o termo definição; 
vinculou os conceitos geométricos a problemas da vida cotidiana; lançou 
mão de exercícios e atividades, como recorte, dobradura, planificação de 
sólidos, entre outras. Inclui muitas figuras para ilustrar os conceitos e 
vinculá-los ao cotidiano e vocabulário do aluno e enfatizou os problemas que 
utilizam a régua e compasso. Não há nenhuma preocupação com o “rigor” 
euclidiano, mas procurou tornar os conceitos claros e acessíveis para os 
alunos.  

 

O livro didático de Olavo Freire, com o título Noções de geometria prática, trouxe, em 

sua 15ª edição, um total de 1.080 exercícios, 340 problemas resolvidos e 665 gravuras. Há 

muitas opiniões e elogios ao livro de Olavo Freire, publicados em jornais a partir da 1ª edição, 

sendo alguns deles, por exemplo, o Jornal do Comércio, O País e O Democrata Federal. 

Nenhuma crítica em relação ao grau de dificuldade dos assuntos abordados no livro de Olavo 

Freire foi tecida pelos jornais citados. 

 

                                                 
3  Elementos de geometria. 2. ed. Rio de Janeiro: Companhia Industrial de Papelaria, 1894.  
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Figura 3. Capa do livro de Olavo Freire, 1894 
 
 

 
 

Figura 4. Comentário sobre o livro de Olavo Freire no Jornal I 
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A definição em relação à parábola presente no livro de Freire (1894, p. 396) é: “A 

curva aberta, cujos pontos são todos igualmente distantes de um ponto fixo (fóco) e de uma 

reta (diretriz), chama-se parábola”. 

Nos parágrafos que se seguem à definição, Olavo Freire define diretriz, raio vetor, 

parâmetro, normal, subnormal, diâmetro da parábola, corda e segmento de parábola; em 

seguida toma exemplos do dia-a-dia, para que os alunos imaginem como deva ser a curva 

parabólica. Um dos exemplos usados por Freire (1894, p. 399) faz parte do objeto de estudo 

deste trabalho, qual seja: “Em certas pontes pênseis, a cadeia presa às hastes verticais que 

sustentam o estrado tem a forma de uma parábola”. 

 

 
 

Figura 5. Páginas 398 e 399 do livro de Olavo Freire, 1894 
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Figura 6. Página 420 do livro de Olavo Freire, 1894 
 

As perguntas sobre parábola, na página 420, sugerem a intenção dialógica do professor 

para com o aluno e os problemas propostos envolvem régua e compasso. Não há menção do 

exemplo ponte pênsil nas referidas perguntas, nem comentários sobre a parábola do ponto de 

vista da engenharia.  

A superestrutura da ponte pênsil, em relação a outros exemplos dados por Olavo 

Freire, está ligada diretamente à engenharia civil; e durante muito tempo as aulas de 

matemática foram ministradas por engenheiros formados pela Escola Militar. Os autores 

franceses também tinham formação militar. Foi no começo século XIX que os franceses 

desenvolveram, junto com os ingleses, uma tecnologia necessária para as construções de 

pontes, inclusive a pênsil. 
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Muitos professores de matemática do Colégio D. Pedro II formaram-se em engenharia, 

incluindo o famoso Malba Tahan, pseudônimo que o professor Júlio César de Mello e Souza 

criou em 1925. Mello e Souza graduou-se na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, mas nunca 

exerceu a profissão de engenheiro, seguindo a carreira do magistério e da literatura. Nas 

palavras de Silva (2003, p. 83): “No período de 1810 até 1933, as faculdades de Engenharia 

foram, no Brasil, o único espaço onde se ensinou de modo contínuo a matemática superior”. 

No final do século XIX, quando foi publicado o livro de Olavo Freire, muitas pontes 

pênseis já haviam sido construídas ao redor do mundo, como, por exemplo, na França, na 

Inglaterra e nos Estados Unidos. A ponte pênsil de São Vicente, a mais antiga do Brasil, ainda 

não havia sido construída. Ela foi a primeira ponte pênsil construída no País, em 1914, com o 

objetivo de suportar tubos de esgotos e que servia secundariamente para o uso de acesso à 

Praia Grande. 

Além do problema de o livro-texto de geometria usar o exemplo de ponte pênsil como 

sendo a representação de uma parábola – questão sobre a qual discorreremos em outra parte 

do trabalho –, o que chama a atenção é a ausência de figuras ou desenhos de ponte pênsil e o 

fato de os desenhos de parábola que aparecem no livro estarem sempre com a concavidade 

voltada à direita da sua diretriz, como mostra a figura 5. 

A diretriz na figura 5 está representada pela reta que passa pelos pontos M e N, 

perpendicular ao eixo de simetria, que passa pelos pontos A e X. O cabo pênsil tem 

“concavidade” voltada para cima em relação ao tabuleiro ou viga de sustentação, como 

mostra a figura 7, a seguir: 
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Figura 7. Ponte Pênsil Menai, na Inglaterra, 1826. Disponível em: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Menai_Suspension_Bridge>. Acesso em: 10 abr. 2007 

 

Os livros de geometria, como o de Olavo Freire, foram indicados para o ensino 

primário, mas poderiam ter sido usados tanto no ensino secundário como no superior, já que 

não havia indicações explícitas do público a que se destinava. Conforme Silva (2000, p. 151): 

“O autor escreveu um livro destinado ao ensino primário, embora um olhar cuidadoso deixe 

entrever conteúdos que extrapolam um nível primário, como o caso das seções cônicas”.  

O primeiro movimento internacional para a modernização do ensino de matemática, 

ocorrido no início no século XX, teve como um de seus objetivos a diminuição da desarmonia 

existente entre o ensino da matemática nos níveis primário, secundário e superior. A 

modernização proposta nesse movimento teve como grande defensor o matemático Felix 

Klein propondo, entre outras idéias, a transformação no ensino da geometria da escola 

secundária. Segundo Miorim (1998, p. 68), “Klein acreditava que estudos mais avançados de 

matemática nas universidades acarretariam uma mudança de qualidade no ensino de 

matemática nas escolas secundárias”.  

De certa forma, todo esse movimento abriu portas para mudanças no ensino da 

matemática. No Brasil, as questões relacionadas ao ensino de matemática começaram a ser 

colocadas em pauta na década de 1950, antes de sua reformulação, conhecida como 

movimento da matemática moderna. 
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Iremos encontrar, no livro do principal representante e divulgador do movimento da 

matemática moderna no Brasil, a presença do tema parábola, sobre o qual discorreremos a 

seguir. 

 

 

1.2 A curva parabólica no livro didático de Osvaldo Sangiorgi 

 

 

O panorama político-educacional brasileiro nos meados dos anos 50 refletiu-se na 

Reforma Capanema, com perspectivas de mudanças devido às insatisfações referentes aos 

programas de ensino considerados extensos: quatro anos para o curso ginasial e três anos para 

colegial, divididos em clássico e científico. Surgiram, nessa fase da história, críticas à 

ineficácia da centralização administrativa que impedia um acompanhamento efetivo do 

funcionamento das escolas. Podiam estar subordinadas à Secretaria de Educação somente as 

escolas mantidas pelo Estado. O setor privado estava excluído. Havia uma uniformidade 

imposta por um currículo único e pelos programas elaborados, exclusivamente, pela 

Congregação do Colégio Pedro II. 

Os cursos existentes não mais atendiam as expectativas sociais. A Reforma Capanema 

refletia uma concepção elitista, pois reservava o ensino secundário à elite. Era cobrado um 

padrão de melhor qualidade no curso secundário do que o ensino técnico de nível médio, 

sendo que o curso secundário abria as portas para as universidades. 

No ensino da matemática nos anos 50, no curso ginasial e colegial, prevaleciam as 

aulas expositivas, com exercícios padronizados que deveriam ser resolvidos mediante modelo. 

As demonstrações dos teoremas eram expostas pelo professor e muitas vezes decoradas pelo 

aluno, que as reproduziam em avaliações. Além disso, a lei autorizava o registro como 

professor de matemática aos licenciados em pedagogia, ciências sociais, história natural e 

química. 

O I Congresso nacional de ensino de matemática no curso secundário, realizado em 

1955, em Salvador, foi o canal de expressão da insatisfação de professores em relação à 

educação tradicional ministrada no secundário. Apesar de pouca representatividade docente, 

estavam, nesse congresso, autores de livros didáticos, entre eles o professor Osvaldo 
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Sangiorgi4, licenciado em ciências matemáticas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo em 1943. Sangiorgi se tornaria o principal representante do 

movimento da matemática moderna no Brasil. 

Nas palavras de Miorim (1998, p. 113):  

 

Após o primeiro contato com a proposta modernizadora desenvolvida nos 
Estados Unidos, durante sua participação em seminário em Kansas, o 
professor Osvaldo Sangiorgi tomou a iniciativa de propor a realização de um 
curso de aperfeiçoamento para professores, cujo objetivo fundamental era a 
introdução da matemática moderna.  

 

A partir desse congresso, foi dado o primeiro passo na mudança do ensino da 

matemática no Brasil. Em 1957 e 1959, respectivamente em Porto Alegre e Rio de Janeiro, 

realizaram-se outros congressos nos quais a participação dos professores foi muito mais 

acentuada. Nesses congressos, encontramos as primeiras defesas às idéias relacionadas com o 

movimento internacional da matemática moderna, que acabou incentivando o movimento da 

matemática moderna no Brasil.  

Outros encontros sucederam-se, como o IV Congresso Nacional de Ensino da 

Matemática em 1962, no qual foram apresentados trabalhos com a matemática moderna. Em 

1966, no V Congresso Nacional, foram dadas aulas demonstrativas com temas específicos, 

tanto para o ensino secundário como para o ensino médio. Nunca se falou tanto do ensino da 

matemática como nos congressos da década de 1960. Até nos noticiários de jornais, a 

matemática moderna foi protagonista. A organização da matemática moderna se caracterizava 

pelo embasamento na teoria dos conjuntos, pela utilização da linguagem matemática precisa e 

pelas justificações consideradas rigorosas.  

Segundo Miorim (1998, p. 114), referindo-se a esse movimento: “Os alunos não 

precisariam ‘saber fazer’, mas sim, ‘saber justificar’ por que faziam. A teoria dos conjuntos, 

as propriedades estruturais dos conjuntos, as relações e funções, tornaram-se temas básicos 

para o desenvolvimento dessa proposta”.  

Os primeiros livros didáticos de matemática publicados no Brasil influenciados pela 

matemática moderna foram os de Osvaldo Sangiorgi. A primeira edição para a 3ª série do 

ginásio foi em 1954. Outras edições continuaram a ser publicadas nos anos seguintes com 

                                                 
4  O Arquivo Pessoal de Osvaldo Sangiorgi está em fase de catalogação pelo Grupo de Pesquisa de 
História do Ensino da Matemática. Programa de Estudos Pós-graduados. São Paulo: Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2005. 
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algumas reformulações, junto com as novas publicações para todas as séries do curso ginasial, 

sempre com o rótulo de matemática moderna.  

Na década de 1970, houve a unificação dos ensinos primário e ginasial, instituindo 

oito anos escolares, com a criação do 2º grau profissionalizante. O ensino da matemática na 

década de 1970 foi permeado pelas orientações da matemática moderna, baseada na teoria dos 

conjuntos, com pouca ou nenhuma referência prática relacionada ao dia-a-dia do aluno. Nas 

palavras da professora Lauro (2007, p. 266) sobre o livro didático de matemática de Osvaldo 

Sangiorgi de 1970, volume 4, temos: 

 

Em nenhum momento o autor utiliza exemplos práticos ou problemas 
motivadores para desenvolver os conteúdos ou propõe a construção de 
objetos em sentido físico; também não estabelece relações entre a 
Geometria e o cotidiano ou com outras áreas do conhecimento.  

 

Os livros didáticos de matemática publicados nesse momento histórico da matemática 

moderna acabaram adotando a mesma terminologia baseada na teoria dos conjuntos, 

ensinando os mesmos conceitos com poucas variações de exemplos e exercícios. Segundo a 

teoria de Chervel, esses livros didáticos tornaram-se uma vulgata, tendo como referência os 

livros de Osvaldo Sangiorgi.  

O foco do nosso interesse está voltado para a forma com que a parábola é apresentada 

no livro didático de matemática de Osvaldo Sangiorgi publicado em 19745. No capítulo 9, o 

autor utiliza o recurso algébrico e a linguagem dos conjuntos. O estudo dessa curva no livro 

da oitava série inicia-se com a definição de função do 2º grau, fazendo-se uso do diagrama de 

Venn para representar o domínio e a imagem da função, assim descrita: cbxaxxf ++→ 2: . O 

autor usou uma ilustração próxima à experiência do aluno para representar a parábola como 

mostra a figura 9, ou seja, o desenho de um balanço6 suspenso por cordas ou correntes, com 

duas figuras, uma sentada na cadeirinha e a outra a impulsionando. 

 

                                                 
5  Matemática para cursos de primeiro grau – 8ª série, editado pela Companhia Editora Nacional. 
6  De acordo com o Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa: “[Do it. ant. balancio (atual bilancio), 
poss.] [...] 9. Aparelho que consiste num assento composto de travessa, tábua e cadeirinha, suspenso pelas 
extremidades por cordas ou correntes, onde as pessoas se sentam para se balançarem.” 
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Figura 8. Capa do livro de Sangiorgi – 8ª Série (1974) 
 

 
 

Figura 9. Página 65 do livro de Osvaldo Sangiorgi, 1974 
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Em termos de exemplos e ilustrações para o estudo da parábola, os dois livros, um de 

1894 e o outro de 1974, usaram a idéia de corda suspensa por dois pontos.  

Podemos constatar objetivos comuns na ilustração do balanço do livro de Sangiorgi 

para representar uma parábola, e o exemplo da ponte pênsil do livro de Freire. Ambos 

parecem querer lançar mão de referências ao dia-a-dia do aluno para o estudo da cônica. 

Assim como a ponte pênsil, o balanço também é baseado em uma corda ou corrente suspensa 

por dois pontos. O tabuleiro ou viga de sustentação da ponte pênsil exerce um peso sob o cabo 

pênsil, assim como a cadeirinha exerce um peso na corda ou na corrente do balanço. 

Assim como a ponte pênsil, o balanço remete a imagem de uma parábola. Esses dois 

livros didáticos publicados em contexto histórico-político brasileiro diferente referem-se à 

corda suspensa. Entretanto, uma corda suspensa presa por dois pontos distintos, à mercê do 

seu próprio peso, adquire a forma de uma catenária, e não de uma parábola.  

Pensamos que por trás do exemplo da ponte pênsil do livro de Olavo Freire e da 

ilustração do balanço do livro de Osvaldo Sangiorgi pode haver um estudo interessante, que 

procuraremos desenvolver com base na história da matemática nos capítulos subseqüentes.  

Um intervalo de oitenta anos separa as publicações dos livros didáticos que foram 

mencionados neste capítulo, ambos importantes no contexto histórico que estiveram inseridos 

e com objetivo em comum, através de exemplos, figuras, definições e exercícios, para facilitar 

o aluno no estudo da parábola, transformando o saber produzido pelos cientistas num saber 

ensinado. Isso nos leva a fazer uma observação que consideramos interessante, embora não 

possamos seguir, por limitação de espaço, na linha de investigação sugerida por ela neste 

trabalho.  

Pensamos que se trata de um caso que pode ser discutido no âmbito dos 

questionamentos em torno das relações entre a matemática escolar e a científica.  

Ao examinar as relações existentes entre a matemática escolar e a matemática 

científica, Miguel e Miorim (2005)7 destacam três vertentes para a análise dessa questão.  

A primeira, a matemática escolar, é subordinada à matemática científica, ou seja, é 

uma adaptação desta, pois está associada a uma forma pedagógica para transmissão do 

conhecimento científico. Haveria uma transformação que o “saber sábio” dos cientistas sofre 

até se tornar um saber que aparece nos programas de ensino e nos livros didáticos e, 

principalmente, naquele saber que realmente aparece na sala de aula – o saber ensinado.  

                                                 
7  Ref. artigo História da matemática: uma prática social de investigação e construção. 
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Em 1980, o matemático Yves Chevallard desenvolveu sua teoria da transposição 

didática analisando questões importantes no âmbito da didática da matemática. Segundo essa 

teoria, um conceito ao ser transferido, transposto, de um contexto ao outro, passa por 

profundas modificações. 

A segunda vertente situa a matemática escolar como criação independente da 

matemática científica e tem como referência as idéias de Chervel, para quem a matemática 

escolar é produzida na escola, sem que esta seja dependente direta da matemática científica.  

Já a terceira forma de entender as relações entre a matemática escolar e a científica 

está baseada na idéia de que a matemática escolar é elemento participante na constituição da 

própria matemática. 

Pensamos que o estudo da parábola que aparece nos dois livros didáticos mencionados 

neste capítulo mostra que não se traduziu o saber científico adquirido a partir da solução do 

problema da corda suspensa, cujo desenvolvimento iremos estudar em outro capítulo. Seria, 

talvez, um exemplo de independência da matemática escolar em relação à matemática dita 

científica. 

Não é nosso objetivo discorrer mais longamente sobre essa questão, mas parece 

interessante que esse exemplo possa ser utilizado para refletir sobre a relação entre o saber 

científico e o saber escolar. O que parece é que as disciplinas escolares, e de alguma forma 

coerente com os livros didáticos, seguem seu curso construindo saberes independentemente 

do saber da ciência, mas baseadas em sua própria elaboração histórica, conforme a teoria de 

Chervel (apud VALENTE, 2003, p. 3):  

 

Desse modo, as disciplinas escolares constituem, ao mesmo tempo, produto 
histórico do trabalho escolar e instrumento de trabalho pedagógico. Tudo 
que tiver que ser ensinado no cotidiano escolar deverá, portanto, passar pelo 
crivo do disciplinar. Deverá conformar-se segundo o modelo disciplinar. O 
saber a ser transmitido na escola, produto que ela mesma elaborou 
historicamente, segundo Chervel (1990), vem sempre condicionado no 
interior das disciplinas escolares.  

. 

Pois bem, o exemplo da ponte pênsil e o desenho do balanço foram usados para 

representar uma parábola, pois fariam parte do dia-a-dia do aluno. Constituem-se em um 

produto histórico do trabalho escolar e em um instrumento pedagógico que os autores 

utilizaram para facilitar o entendimento dessa curva por parte do aluno. Não teriam origem na 

história da matemática propriamente dita. 

Vamos agora analisar um pouco da história da matemática para ver, a partir do estudo 

do comportamento dinâmico e estático de cabos e cordas, por que as formas da parábola e a 
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da catenária confundiram grandes matemáticos, resultando em um problema que levou muito 

tempo para ser resolvido.  
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2 CABOS, CORDAS E CURVAS NA MATEMÁTICA GREGA 

 

 
“A verdadeira constituição das coisas gosta de ocultar-
se.” 

(Heráclito de Éfeso, ca. 500 a.C.). 
 

 

2.1 O universo pitagórico 

 

 

O advento da filosofia, na Grécia Antiga, marca o declínio do pensamento mítico, que 

consiste em uma forma pela qual um povo explica aspectos essenciais da realidade em que 

vive através de um discurso figurado, como, por exemplo, o funcionamento da natureza, a 

origem de um determinado povo, a constituição de seus valores básicos. Diante daquilo que 

não se pode explicar e compreender, o pensamento mítico recorre ao mistério e ao 

sobrenatural. “O mito não se justifica, não se fundamenta, portanto, nem se presta ao 

questionamento, à crítica ou à correção”. (MARCONDES, 1997, p. 20). 

O surgimento do pensamento filosófico-científico nas colônias gregas da Jônia, no que 

é hoje a península da Anatólia na Turquia, reflete as condições geográficas, uma vez que ali 

se dava um maior contato com outras culturas por ser um lugar de portos e relações 

comerciais. Justamente pela necessidade de questionamento é que levou os gregos a dar 

origem a um outro tipo de pensamento. O caráter global e absoluto da explicação mítica teria 

se enfraquecido no confronto entre os diferentes mitos e tradições, por ter cada povo sua 

forma de ver o mundo, suas tradições e seus valores. 

Já a característica central da explicação da natureza pelos princípios filosóficos é a 

noção de causalidade, interpretada em termos puramente naturais. Explica-se sempre uma 

coisa por outra, buscando uma causa anterior, mais básica. Cada fenômeno poderia ser 

tomado como efeito de uma nova causa, que por sua vez seria efeito de uma causa anterior. 

O conhecimento teórico vindo dos gregos procurava moldar a forma das ciências da 

natureza, em um movimento que poderíamos chamar de matematização da natureza. Apenas 

os gregos se aproximaram, pela primeira vez, do que chamamos hoje de ciência, dando 

origem a esse pensamento caracterizado como uma forma específica de o homem entender o 

mundo que o cerca. 
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Considera-se que a matemática grega e o pensamento filosófico científico tenham 

começado com Tales de Mileto e com Pitágoras, por volta do século VI a.C.  

Com a Escola Pitagórica, fundada em 530 a.C., surgiu a idéia de que a arché da 

natureza, ou seja, o princípio do qual nascem todas as coisas, pode ser expressa por números. 

Entendiam como números apenas os naturais.  

Não se sabe exatamente quando a Escola Pitagórica tomou ciência de que nem tudo na 

natureza pode ser representado através dos números inteiros. “Os pitagóricos não mantinham 

registros escritos de seus debates” (MAOR, 2004, p. 241). Esse conhecimento inicialmente 

oculto acabou gerando conflitos e conspiração entre seus membros. A matemática dos gregos 

acabou distanciando-se da aritmética pitagórica, tornando-se inteiramente geométrica, e todos 

os conceitos impossíveis de serem expressos nesses termos foram logo eliminados. 

A política da Escola Pitagórica era rigorosa, a matemática se relacionava mais com o 

amor à sabedoria do que com as exigências da vida prática. Tem sido atribuída a Pitágoras a 

descoberta de vários teoremas e de certas propriedades essenciais da escala musical, que 

foram as primeiras considerações teóricas sobre o comportamento de cabos e cordas. Segundo 

Abdounur (1999, p. 4): “A princípio, seus experimentos evidenciavam relações entre 

comprimento de uma corda estendida e a altura musical do som emitido quando tocada”.  

Foi descoberto por Pitágoras que o tom de um som dependia do comprimento da corda 

que o produz, criando uma escala musical. Essa é a primeira lei descoberta empiricamente 

registrada na história da ciência. 

A filosofia pitagórica exerceu por séculos grande influência no meio científico, 

declinando apenas após a Idade Média. Alguns fatores contribuíram para essa superação, 

entre eles as grandes descobertas geográficas dos séculos XV e XVI que pediam métodos de 

navegação aperfeiçoados, dando origem a uma matemática aplicada.  

 

 

2.2 Curvas: modelo geométrico 

 

 

Para os gregos, havia somente duas maneiras de definir curvas: por meio de 

composição de movimento uniforme e pela intersecção de superfícies geométricas conhecidas 

como, por exemplo, planos, esferas, cilindros, poliedros e cones.  

Os gregos classificavam os lugares geométricos em três categorias: os lugares planos, 

que incluíam todas as linhas retas; os lugares sólidos, que incluíam todas as cônicas; e os 
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lugares lineares, que continham as demais curvas. A circunferência, além da reta, foi o 

primeiro lugar geométrico conhecido e utilizado. O círculo, as seções cônicas e a espiral de 

Arquimedes foram estudados minuciosamente. Os gregos conheciam algumas outras curvas, 

como a quadratriz, a conchóide de Nicomedes e a cissóide de Diocles. Segundo Pastor e 

Babini (1951, p. 39):  

 

Abandonando a norma platônica, que só considerava perfeitas a 
circunferência e a esfera, figuras que pretendiam explicar o universo, 
pretensão que perdurou vinte séculos, através de Copérnico, os novos 
geômetras gregos engendram curvas com definições convencionais, e 
utilizam movimentos, originando a cinemática.  

 

Os três problemas clássicos da geometria grega – a duplicação do cubo, a trisecção do 

ângulo e a quadratura do círculo –, por serem impossíveis de se resolver com régua e 

compasso, acabaram motivando a criação de novas técnicas geométricas, como aconteceu 

com os estudos das cônicas por volta do século IV a.C.  

As cônicas estão entre os mais antigos estudos da matemática. Menaecmus, no século 

IV a.C., discípulo de Platão, descobriu as secções planas de um cone – parábola, elipse e 

hipérbole –, e utilizou essas curvas para resolver o problema da duplicação do cubo. Ele teria 

chegado a deduzir algumas de suas propriedades, como as assíntotas da hipérbole. Segundo 

Boyer (1999, p. 65): “Menaecmus não poderia prever quantas belas propriedades o futuro 

desvendaria. Tinha esbarrado nas cônicas numa busca bem-sucedida por curvas com as 

propriedades adequadas à duplicação do cubo”.  

As cônicas foram estudadas de forma mais avançada por Apolônio de Perga (ca. 225 

a.C.). Seu trabalho diferenciou-se pelo fato de obter todas as secções a partir de uma 

superfície cônica reta e dupla fazendo variar o ângulo segundo o qual o plano cortaria a 

secção meridiana, provando que o cone não precisa ser reto, podendo ser oblíquo ou escaleno. 

Apolônio foi também astrônomo, criou um novo modelo para explicar o movimento 

dos planetas denominado de epiciclo, modelo esse aperfeiçoado por Ptolomeu, que viveu e 

trabalhou em Alexandria em torno de 150 d.C. 
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Figura 10, Modelo dos Epiciclos de Ptolomeu (AABOE, 2002, p. 163) 
 

O modelo geométrico de Ptolomeu, geocêntrico, é riquíssimo do ponto de vista 

matemático, pois a idéia de rodar círculos sobre círculos abriu portas ao mundo das curvas 

mecânicas, geradas pelo movimento uniforme, chegando às elipses. A obra máxima de 

Ptolomeu, o Almagesto, desempenhou o mesmo papel na astronomia matemática que Os 

Elementos de Euclides e as Cônicas de Apolônio. A astronomia matemática é a mais antiga 

ciência exata. Os problemas astronômicos do mundo grego estavam baseados em modelos 

geométricos. Segundo Aaboe (2002, p. 130):  

 

Podemos traçar, com alguma certeza, o desenvolvimento dos modelos 
geométricos para os movimentos do sol, da lua e planetas, a partir dos 
esquemas qualitativos de Eudoxo até sua culminação nos modelos simples, 
elegantes e, contudo, quantitativamente excelentes de Ptolomeu, expostos 
no Almagesto.  

 

As únicas curvas que os gregos encontravam no céu e na terra foram combinações de 

retas e círculos. Assim, não chegaram a explorar eficazmente os dois métodos de definição de 

curvas admitidas por eles, a cinemática e a secção de um sólido. O método cinemático como o 

ciclóide gerado por um ponto de um círculo que rola sobre uma reta parece não ter sido 

percebido pelos gregos, não porque a geometria analítica não estivesse ao alcance de suas 

mãos, já que eles contavam apenas com a álgebra geométrica, mas porque os gregos 
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estudavam as curvas a partir de um ponto de vista geométrico. De acordo com Boyer (1999, p. 

106): 
 

[...] a álgebra geométrica grega não englobava grandezas negativas; além 
disso, o sistema de coordenadas correspondentes era sempre superposto a 
posteriori sobre uma curva dada a fim de estudar suas propriedades. Não 
parece haver exemplo na geometria antiga de ser o sistema de coordenadas 
estabelecido a priori para fins de representação gráfica de uma equação ou 
relação expressa, seja simbolicamente seja retoricamente.  

 

O período em que os matemáticos gregos estudaram as relações entre círculos e retas e 

que a matemática esteve no auge durou três séculos. Segundo historiadores, Hiparco de 

Nicéia, por volta de 180 a 165 a.C., criou a primeira tabela trigonométrica e foi figura de 

transição entre a astronomia babilônica e a obra de Ptolomeu. 

 

 

2.3 Curvas sob uma nova perspectiva: o cálculo 

 

 

Historicamente, o modelo geométrico influenciou o desenvolvimento do cálculo 

diferencial e integral a partir de problemas relacionados com áreas de regiões limitadas por 

curvas, eixos e ordenadas. Foi somente durante o período helenístico que homens como 

Arquimedes deram origem à idéia da aplicação da geometria e da aritmética como 

instrumento de cálculo e descrição de fenômenos. No trabalho de Arquimedes (287-212 a.C.), 

encontramos uma possível antecipação do cálculo.  

A forma de proceder de Arquimedes foi mais bem compreendida apenas no século 

XX. O tratado de Arquimedes, O Método, permaneceu desconhecido no Ocidente por mais de 

mil anos, até ser descoberto, casualmente, em Constantinopla no ano de 1906. Arquimedes, 

por meio do Método da Exaustão de Eudoxo, mostra uma idéia que passaria depois a ser um 

dos elementos do futuro cálculo, a quadratura da parábola. Segundo Aaboe (2002, p. 102): 

“Em A quadratura da parábola, ele demonstra o teorema que a área de um segmento de 

parábola é quatro terços da área de seu triângulo inscrito de maior área; gosta tanto deste 

teorema que o demonstra de três maneiras diferentes”.  
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Figura 12. Quadratura da parábola por meio do recurso do software Cabri Géomètre, que ajuda a ver 
que as áreas do 4:ACBCEBADC Δ=Δ+Δ , em dois momentos com o arrastar do ponto B sob a curva 

 

É possível, por meio de uma seqüência de transformações geométricas, reduzirmos 

qualquer figura poligonal a um triângulo com igual área, como mostra a figura 12. O triângulo 

torna-se um paralelogramo, o paralelogramo torna-se um retângulo e, finalmente, o retângulo 

torna-se um quadrado. Esses problemas eram considerados muito difíceis e as regiões de 

formatos lunares deram origem às primeiras tentativas de determinação de áreas de figuras 

curvas, consideradas como sendo os primeiros indícios da idéia de integração. 

A maioria dos problemas do cálculo pode ser reduzida a partir de modelos 

geométricos de uma curva plotada no plano, tendo como referência os eixos ortogonais. A 

geometria analítica exerceu importante papel na história do cálculo, unindo a álgebra à 

geometria, sendo herdeira do modelo criado por Nicole de Oresme (1323-1382), no estudo do 

movimento de um objeto com velocidade variável.  

O francês Oresme, Bispo de Lisieux, em seu Tratado de latitudes, extraída de uma 

obra mais ampla e inédita, tinha divulgado pela primeira vez a noção de representação gráfica 

de funções (cf. PASTOR e BABINI, 1951, p. 156). A idéia fundamental da geometria 

analítica – associar curvas a equações algébricas – pode ser atribuída a René Descartes (1596-

1650) e Pierre de Fermat (1601-1665).  

A associação dos instantes de tempo por uma reta horizontal feita por Oresme – como 

mostra a figura 13 – recebeu o nome de longitudes, segmento que passa pelos pontos A e B, e 

para cada um desses pontos ergueu-se num plano um segmento de reta vertical que chamou de 

latitude, sendo a latitude final representada pelo segmento que passa pelos pontos B e C. A 

área do triângulo ABC é a medida da base AB multiplicada por 2
1  da medida da altura BC. E 
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Oresme concluiu que a distância percorrida pelo objeto nesse caso é a mesma que percorreria 

um outro corpo que se movesse pelo mesmo espaço de tempo com velocidade uniforme 

representada pelo segmento que passa pelos pontos E e D, velocidade do primeiro objeto no 

ponto médio do intervalo de tempo. 

O argumento apresentado por Oresme foi que a representação de um objeto em 

movimento durante o tempo AB com velocidade DE será o retângulo FGBA, e a distância 

percorrida nesse caso será dada pela área desse retângulo, que é igual à área do triângulo 

ABC. 

 

 
 

Figura 13. Representação geométrica de Oresme usando o recurso do software Cabri Géomètre para o 
cálculo da distância percorrida por um objeto 

 

Na estrutura formal da matemática grega, o conceito de movimento não era relevante, 

devido às idéias platônicas, tendo a circunferência e a esfera como modelos perfeitos para 

entender o Universo.  

Segundo Pastor e Babini (1951, p. 94), a geometria grega possuía: 

 

[...] caráter mais estático que dinâmico [...] Quando ela aparece em 
movimento, não é o movimento de Heráclito, não é movimento da nossa 
dinâmica, é um movimento retilíneo e circular, são esses os movimentos dos 
corpos redondos e das curvas especiais dos gregos: a quadratriz de Hipias e a 
espiral de Arquimedes.  

 

Encontramos exceção dessa geometria estática na espiral de Arquimedes, 

provavelmente obtida pela combinação das velocidades radial e transversal de um ponto em 

movimento para determinar a tangente a uma curva em um dado ponto.  
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Conceitos de movimentos são importantes para o estudo das curvas, pois se a curva é 

definida como o percurso de um ponto em movimento, as leis da cinemática podem ser 

utilizadas na derivação de propriedades geométricas da curva. A tangente a uma curva em um 

determinado ponto pode ser construída através do conhecimento da velocidade instantânea do 

movimento naquele ponto. 

A diferenciação desenvolveu-se concomitante com problemas de construção de 

tangentes às curvas. Se uma curva representa o gráfico de uma função, a inclinação da reta 

tangente à curva, num ponto da curva, pode representar a trajetória de um corpo em 

movimento. A tangente dá a direção do movimento num determinado instante.  

Os problemas das tangentes e quadraturas foram estudados separadamente durante 

séculos, antes de finalmente se tornarem relacionados no século XVII, porque enquanto os 

matemáticos gregos clássicos tinham sido estáticos em linguagem e conceitos, os matemáticos 

do século das curvas procuravam justamente o contrário, ou seja, uma matemática dinâmica, 

simbólica e prática.  

Como vimos, os gregos, mesmo não explorando algumas curvas admitidas por eles, 

foram incentivados por problemas práticos a estudar as cônicas e a criar a primeira tabela 

trigonométrica para melhor estudar o movimento dos planetas. Muito mais tarde, a invenção 

da geometria analítica, no século XVII, fez com que o estudo dos objetos geométricos e das 

curvas em particular se tornasse cada vez mais uma parte da álgebra. No lugar da curva em si, 

considerava-se sua equação que relacionava as coordenadas x e y de um ponto da curva. 

Se avançarmos na história e chegarmos à época do Renascimento, encontraremos 

outros problemas motivadores. Um deles, que particularmente abordaremos no capítulo 3, foi 

tão notável que motivou muitos matemáticos na tentativa de resolvê-lo: o problema do fio 

suspenso. Novas técnicas foram desenvolvidas para que esse problema fosse definitivamente 

solucionado. 
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3 UM FAMOSO PROBLEMA DA HISTÓRIA DO CÁLCULO 

 

 
“Portanto eu ataquei (o problema da catenária), que ainda 
não tinha tentado, e com minha chave (o cálculo 
diferencial) alegremente abri seu segredo.”  

(Gottfried Wilhelm Leibniz, no Acta eruditorum, 
julho de 1690, apud MAOR, 2004, p. 183) 

 

 

3.1 O problema da corrente suspensa 

 

 

A ciência, do final do século XVII e início do século XVIII, foi marcada pelo 

empirismo, posição filosófica que toma a experiência como guia. Tal postura é herdeira do 

pensamento filosófico aristotélico, e afirma que todo conhecimento é resultante de base 

empírica, de percepções ou impressões sensíveis sobre o real. “Os empiristas rejeitam a noção 

de idéias inatas ou de um conhecimento anterior à experiência ou independente desta”. 

(MARCONDES, 2001, p. 176). 

A filosofia empirista esteve ligada à criação da Royal Society em Londres, fundada em 

1660. Entre seus objetivos, a Royal Society incentivava a divulgação do conhecimento e de 

novas técnicas criadas no âmbito das Ciências. Assim, adquiriu-se mais um meio de 

divulgação do conhecimento, porque até então a comunicação entre os estudiosos e cientistas 

sobre seus trabalhos e invenções era normalmente feita a partir de cartas, como as famosas 

cartas trocadas em relação aos estudos do cálculo. Não raro, o frade Marin Mersenne (1588-

1648), amigo de muitos matemáticos, serviu para distribuição de informações matemáticas.  

A ciência experimental desenvolveu-se na Inglaterra, como os estudos sobre a 

mecânica celeste. O mundo físico foi reduzido a partículas maciças, interagindo sob a ação de 

forças, numa descrição mecanicista da natureza. Foram criadas leis mecânicas para entender o 

movimento dos planetas. O empirismo não se restringiu apenas à Inglaterra, influenciou 

também o positivismo de August Comte (1798-1857) na França e esteve presente em outros 

países. 

A ciência do século XVIII não dividia a matemática pura das ciências físicas, como, 

por exemplo, a mecânica, a astronomia, a óptica, todas pertencentes às chamadas artes 

matemáticas superiores. “O termo matemática, na concepção do século XVIII, abrangia desde 
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a aritmética, a geometria, a álgebra, a óptica, a mecânica e a hidrodinâmica, bem como o 

estudo de máquinas em geral, a navegação, a construção e a artilharia” (BOS, 1985, p. 29). 

Muitos problemas matemáticos foram elaborados a partir da observação da própria 

natureza e de processos mecânicos. Os problemas mecânicos, bem como problemas que 

surgiram do próprio ambiente, abriram caminho à criação de técnicas para resolvê-los, assim 

aconteceu nas últimas décadas do século XIII com o invento do relógio mecânico. Essa 

invenção, além de contar o tempo, era um instrumento astronômico e tinha o inconveniente de 

ser ajustado regularmente com o auxílio do relógio do Sol. Segundo Friaça (1999, p. 309): 

“Um exemplo típico é o grande relógio de Saint Albans, construído por um dos primeiros 

relojoeiros da Europa, o abade Richard de Walligton (?-1349), que, além de dar as horas, 

exibe uma grande variedade de fenômenos astronômicos”.  

Os primeiros relógios eram usados como marcadores de tempo não no âmbito 

científico, mas no doméstico. Os relógios precisos surgiram apenas no século XVII, quando 

Galileu Galilei (1564-1642) e Chistian Huygens (1625-1695) introduziram o pêndulo como 

padrão de tempo.  

Huygens, físico holandês, foi considerado o inventor do relógio de pêndulo, e estudou 

curvas como a ciclóide para precisar o movimento do pêndulo do relógio. As provas e 

resultados por ele obtidos eram no estilo arquimediano, ou seja, estabelecendo relações 

estreitas entre a matemática e a mecânica.  

Outras curvas despertaram interesses da comunidade científica: a tratória, a velária, a 

linteária e a braquistócrona são algumas delas. A curva obtida quando uma corda ou corrente 

flexível é suspensa livremente por dois pontos chamou muito a atenção dos estudiosos. O 

problema para encontrar a equação que represente essa curva pode ser considerado um dos 

mais famosos e difíceis problemas da história do cálculo. Tal problema foi abordado, entre 

outros, por Leonardo da Vinci e por Galileu, que acreditavam ser essa curva uma parábola.  

 

 
 

Figura 11. Catenária: a curva de uma corrente suspensa (MAOR, 2004, p. 184) 
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Assim como os problemas que geraram as curvas linteária e velária, a questão da 

corrente suspensa está relacionada a linhas ou superfícies flexíveis, não sendo, portanto, 

problemas puramente matemáticos porque envolvem aspectos mecânicos.  

O problema do fio suspenso foi lançado oficialmente para a comunidade matemática 

em maio de 1690 do Acta eruditorum e encheria de orgulho quem conseguisse resolvê-lo. Até 

os irmãos Jakob e Johann da família dos Bernoulli entraram em discórdia por causa dele. 

Em 1690, no Acta eruditorum, jornal fundado por Leibniz, Jakob Bernoulli (1654-

1705) desafiou a comunidade científica propondo um concurso para encontrar a forma da 

corrente suspensa. Assim foi escrito: “E agora vamos propor este problema: encontrar a curva 

formada por um fio pendente, livremente suspenso a partir de dois pontos fixos” (MAOR, 

2004, p. 183). Foram mais de cinqüenta anos entre as primeiras tentativas de solucioná-lo, até 

ser encontrada e comunicada oficialmente sua resolução. 

Quem chegou à solução foi seu irmão Johann Bernoulli (1667-1748), motivo que teria 

contribuído para aumentar a rivalidade entre eles. Há uma carta escrita por Johann Bernoulli 

direcionada a um amigo que conta que encontrara a solução da equação da catenária. Segundo 

Maor (2004, p. 184): 

 

[...] Os esforços de meu irmão foram inúteis. Quanto a mim, fui mais feliz, 
pois encontrara a habilidade (e digo isto sem me gabar, por que deveria 
esconder a verdade?) para resolvê-lo inteiramente. [...] Na manhã seguinte, 
cheio de alegria, fui encontrar meu irmão, que ainda lutava miseravelmente 
com esse nó górdio, sem chegar à parte alguma, sempre achando, como 
Galileu, que a catenária era uma parábola. Pare! Pare!, Eu disse a ele, não se 
torture mais tentando provar a identidade da catenária com a parábola, 
porque ela é inteiramente falsa.  

 

A descoberta da equação da catenária pode ser considerada como uma importante 

solução dos problemas desafiadores da história do cálculo. Além de Johann Bernoulli, Leibniz 

e Huygens também resolveram o problema. Huygens, em 1646, com apenas dezessete anos de 

idade, provou que a corrente suspensa não poderia adquirir a forma de uma parábola sem 

chegar a definir qual seria essa nova curva. Tempos depois, ele voltou ao problema e 

conseguiu, por meio de métodos geométricos, solucionar esse desafio.  

A palavra catenária é originada da palavra latina catena que significa cadeia. A curva 

da corrente suspensa foi batizada de catenária por Gottfried Wilhelm Leibniz, que chegou a 

sugerir que a catenária pudesse ser usada no cálculo de logaritmos, uma espécie de tabela 

logarítmica.  
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Enquanto o método de Huygens era geométrico, o de Leibniz e Johann Bernoulli era 

analítico. “Assim, as soluções do problema da catenária marcaram tanto o fim do estilo 

arquimediano do século XVII na matemática, como o primeiro sucesso público do novo 

cálculo” (BOS, 1985, p. 39). Segundo Maor (2004, p. 183): “Entre os notáveis problemas que 

ocuparam a comunidade matemática, nas décadas que se seguiram à invenção do cálculo, 

estava o problema da catenária”. 

 

 

3.2 A catenária no desenvolvimento do cálculo 

 

 

Os engenheiros, físicos e astrônomos, que exploraram o universo físico, possuíam 

agora uma técnica que se desenvolveu através de uma combinação entre problemas e teorias: 

o cálculo. 

O cálculo foi moldado no século XVII, em um período em que problemas sobre curvas 

eram tratados de forma geométrica. Os problemas que envolvem áreas de superfícies curvas, 

os volumes de regiões limitados por superfícies planas ou curvas e os comprimentos de curvas 

podem ser resolvidos pelo cálculo.  

Com a geometria analítica, as curvas poderiam ser estudadas através de suas equações, 

mas como qualquer equação poderia produzir uma nova curva, os estudiosos da geometria das 

curvas do século XVII estavam se confrontando com um número grande de curvas a 

pesquisar. Com essas novas curvas, a tradição grega dos métodos geométricos sintéticos não 

era mais suficiente, além do fato de as novas curvas apresentarem problemas para a 

determinação de suas áreas e perímetros. Segundo Boyer (1992, p. 17): 
 

[...] no final do século XVII, o interesse explosivo pela ciclóide, pela 
catenária e por outras curvas expressas por funções trigonométricas e 
logarítmicas conferia respeitabilidade a uma gama de problemas muito mais 
amplos. Os matemáticos do decênio 1666-1676 necessitavam imensamente 
de um algoritmo geral aplicável indistintamente a todas as funções, racionais 
ou irracionais, algébricas ou transcendentes.  

 

Com a análise infinitesimal, foi possível se lidar com todos os tipos de funções. Na 

criação do cálculo, participaram principalmente Isaac Newton (1642-1727) e Gottfried 

Wilhelm Leibniz (1646-1716). Os primeiros artigos publicados por Leibniz sobre o cálculo, 

no Acta eruditorum de 1684 e 1686, mostravam que seu método não apresentava 
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impedimentos para funções irracionais ou transcendentes. Se Newton tivesse levado adiante 

sua intenção de publicar De Analysi por volta de 1672, não teria havido problemas quanto à 

prioridade da invenção do cálculo, pois então Leibniz ainda não descobrira a nova análise. 

Mas o receio das críticas levou Newton a protelar a publicação. Os matemáticos acirraram 

uma árdua disputa pela primazia do novo método, e perceberam que séries como 

...
842

 e...
432

...,
753

432432753

+−+−+−+−+−+−
xxxxxxxxxxxx

podiam ser usadas para funções 

transcendentes tanto quanto para funções algébricas. 

Os estudos da curva da corrente suspensa comprovaram que sua equação não poderia 

ser expressa por funções logarítmicas, mas sim por função transcendente8. Segundo Bos 

(1985, p. 36): “O conceito de função do século XVII referia-se a fórmulas, e, assim, a relação 

entre y e x só podia ser chamada de função se pudesse ser expressa por uma fórmula”. 

A catenária é uma curva de equação transcendente, podendo ser expressa, na notação 

moderna, como: 

a
eey

axx

2

−+
=

,  

onde a  é uma constante cujo valor depende dos parâmetros físicos da corrente – 

massa por unidade de comprimento – e a tensão com a qual ela é segura. A equação da 

catenária não foi apresentada originalmente dessa forma, pois o número e  ainda não tinha um 

símbolo especial, e a função exponencial não era considerada função independente e sim um 

inverso da função logarítmica. Interessante comentar que “a equação da catenária era 

simplesmente subentendida a partir do modo como a curva era construída, como o desenho de 

Leibniz” (MAOR, 2004, p. 185). 

                                                 
8 “A teoria de números transcendentes nasce com a demonstração de que 2 não é racional. A primeira menção 

de um número que possivelmente é não algébrico é devida a Leibniz e este número é b2 com =b 2

1

; ele o 
chamou de Intercendental. O número transcendente como objeto matemático só surge em 1844, com Liouville. 
Charles Hermite (1822-1901), em 1873, mostra que o número e é transcendente.” (ALLAN, 2003). 
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Figura 14. Construção da catenária por Leibniz (1690). (MAOR, 2004, p. 186) 
 

As resoluções de problemas como o da corda suspensa “serviram para desenvolver não 

somente a teoria mecânica, mas também a análise” (BOS, 1985, p. 29). Considerada como 

resolução a publicação oficial bem-sucedida da catenária no Acta eruditorium em 1691. 

Portanto, o cálculo, a partir da solução do problema da corda suspensa, tornou-se 

menos geométrico e mais analítico, encontrando um amplo campo de aplicação no 

entendimento do universo físico e também no entendimento dos fenômenos físicos 

mensuráveis, como a gravitação, a luz, o calor, o som, a eletricidade, as ondas de rádio e o 

magnetismo.  

No capítulo 4, mostraremos alguns dados da engenharia que fazem com que uma 

ponte pênsil, embora use cabos suspensos, não seja um bom exemplo de uso de catenária. 

Ainda que esta curva surja em uma certa etapa da construção das pontes, uma vez a ponte 

assentada, o cabo será mais bem representado por uma família de parábolas. As duas curvas – 

a catenária e a parábola – estão presentes tanto na engenharia de pontes como na sua 

arquitetura.  

As propriedades dessas curvas para a engenharia e para a arquitetura não são 

mencionadas em livros didáticos de matemática e foi somente no decorrer desta pesquisa que 

percebemos a utilidade de tais propriedades na construção de ponte pênseis e o quanto elas 

são exploradas na arquitetura.  

Mostraremos, no próximo capítulo, que a teoria e a prática adquiridas por estudiosos 

no decorrer da história das pontes pênseis foram importantes para o aprimoramento das 
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técnicas de construção dessas estruturas. As curvas parábola e catenária serão estudadas de 

forma que possamos entender a importância de suas propriedades no contexto prático da 

engenharia de ponte pênsil e na arquitetura.  
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4 AS CURVAS CATENÁRIA E PARÁBOLA NA ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 

 
“Sem dúvida a história da construção de pontes é a 
história da civilização. Com ela podemos medir o 
progresso das pessoas.”  

(Franklin D. Roosevelt, em 18/10/1931)  
 

 

4.1 A ciência moderna e a ponte pênsil 

 

 

Uma ponte pênsil, segundo o Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa9, é uma 

ponte suspensa por cabos ancorados. Pode ser descrita como uma construção de concreto ou 

de aço e, assim como qualquer ponte, liga duas margens. Os cabos são tracionados em forma 

de arcos invertidos ligados a torres verticais. Essas pontes podem ser grandes ou pequenas, 

são obras modernas, cada uma delas realizada para solucionar um problema imposto pela 

natureza ou minimizar problemas que surgiram a partir do desenvolvimento desenfreado das 

grandes metrópoles. As pontes pênseis existem em vários países, inclusive no Brasil. 

A engenharia moderna é caracterizada pela forte aplicação de conhecimentos 

científicos, empregando o conhecimento matemático para a solução de problemas. A história 

da engenharia está ligada à história do homem e, portanto, ao desenvolvimento de seu 

conhecimento e de suas competências para vencer os obstáculos da natureza com a construção 

de ferramentas, de utensílios e das mais variadas edificações para sua sobrevivência. 

A pedra foi a primeira matéria-prima essencial para a fabricação de utensílios. Quando 

o homem deixou de ser nômade, surgiram as figuras do pastor e do agricultor. A agricultura 

passou a fazer parte desse novo contexto, exigindo do homem técnicas para armazenagens de 

grãos e de construção de casas.  

Com o desenvolvimento dessas primeiras técnicas, a geometria tornou-se presente na 

arquitetura10 e na engenharia11 desde o momento em que o homem sentiu necessidade de 

                                                 
9 “Ponte pênsil. 1. Ponte cujo tabuleiro é sustentado por cabos ancorados; ponte suspensa.”  
10  De acordo com o Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa: “Arquitetura. [Do lat. architectura.] 
S. f. 1. Arte de criar espaços organizados e animados, por meio do agenciamento urbano e da edificação, para 
abrigar os diferentes tipos de atividades humanas.”  
11  Ainda, de acordo com o Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa: “Engenharia. [De engenho + -
aria.] S. f. 1. Arte de aplicar conhecimentos científicos e empíricos e certas habilitações específicas à criação de 
estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais em formas adequadas ao 
atendimento das necessidades humanas.”  
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construir um lugar para se proteger das intempéries, para recuperar as energias e manter-se 

protegido dos inimigos. A necessidade do homem de transportar e guardar alimentos, como os 

grãos, farinha e líquidos como a água, levou à fabricação de potes de barro, o que, por sua 

vez, possibilitou a invenção do torno de olaria, um dos primeiros exemplos do uso da roda. 

Por volta de 4000 a.C., surgiram as primeiras civilizações às margens dos grandes rios, 

em regiões agrícolas, como é o caso dos egípcios, chineses e os povos da mesopotâmia. Esses 

povos construíram as primeiras cidades, desenvolveram projetos de irrigação e outras 

benfeitorias. Para tanto, desenvolveram técnicas, solucionando seus problemas emergentes. 

Assim, o homem: 

 

[...] construiu os primeiros tipos de barco com tronco de árvores, 
desenvolveu as primeiras balanças e aprendeu a utilizar-se de metais em 
estado natural, como cobre e o ouro, e no final desse período aprendeu 
também a fabricar a primeira liga metálica, inventando o bronze. 
(CARDOSO, 2001, p. 186). 

 

No antigo Egito, foram construídos grandes templos, monumentos, palácios e túmulos 

e foi desenvolvido um eficiente sistema de irrigação. Para Heródoto, a geometria tem seu 

berço no vale do Rio Nilo pela necessidade de medição dos terrenos férteis às margens desse 

rio. De acordo com Boyer (1999, p. 4), “Heródoto e Aristóteles não quiseram se arriscar a 

propor origens mais antigas que a civilização egípcia”.  

A habilidade dos povos antigos em criar e executar projetos para resolver problemas 

práticos tem sido entendida como responsável pelo desenvolvimento tecnológico que 

acompanhou a história da humanidade. Foram desafios impostos pela sobrevivência 

individual e também pela sobrevivência do grupo.  

Um dos desafios enfrentados pelo homem foi a travessia de um lugar a outro por cima 

de grandes vãos. Para solucionar esse tipo de dificuldade surge um sistema estrutural: a ponte. 

Na construção das antigas pontes, foram utilizados materiais retirados da própria natureza, 

como o bambu, a videira, o cânhamo e o vime, encontrados em abundância nas regiões da 

Ásia, América e África.  

Segundo Cardoso (2001, p. 183): 

 

A história do homem coincide com a história das técnicas, ou seja, a técnica 
é tão antiga quanto o homem. Inicia-se com a utilização de objetos que 
transformam em instrumentos naturais e permanece como um aspecto cada 
vez mais complexo do processo de construção das sociedades humanas.  
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Na criação das pontes pênseis encontram-se avanços em relação à aplicação de novas 

técnicas e materiais. A travessia pênsil é um dos mais antigos sistemas estruturais utilizados 

pelo homem. “A primeira pênsil registrada é chinesa, a Ponte Quan-Xian, construída em 285 

a.C., com cabos principais feitos de fibras de bambu trançadas” (LAGINHA12, 1997, p. 8). 

A transição do uso do material natural para o metal na construção de ponte pênsil tem 

seu berço na China. É possível que as pontes pênseis européias tenham sido inspiradas pelas 

pontes de ferro chinesas. “Foram encontradas descrições de uma ponte pênsil de correntes de 

ferro em Liuba, província de Shanxi, erigida pelo renomado General Fangui em 206 a.C.” 

(LAGINHA, 1997, p. 8).  

As técnicas utilizadas nas construções antigas, como as pontes pênseis, aprimoraram-

se no decorrer do tempo. O desenvolvimento e expansão desses conhecimentos adquiridos por 

tentativa e erro foram repassados de um indivíduo a outro.  

Ao longo dos séculos, surgiram novas descobertas, tanto no âmbito da engenharia 

como em outras áreas do conhecimento. Um marco importante para a disseminação da ciência 

e da técnica foi a criação da imprensa por volta de 1450 pelo alemão Johannes Gensfleisch 

(Gutenberg). A partir daí as descobertas científicas puderam ser divulgadas com rapidez para 

um número maior de pessoas.  

 

 
 

Figura 15. Ponte suspensa chinesa sob o rio Mekong. Vão de 74 metros, construída por volta 
de 1470. Disponível em: <http://www.lmc.ep.usp.br/people/pauletti/Publicacoes_arquivos/RMOP-

Cap-2.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2007 
 

                                                 
12  Lúcio Martins Laginha, mestre em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
engenheiro civil da Prefeitura do Município de São Paulo, lecionou na Escola Técnica Federal, UniCastelo e 
Fatec-SP. 
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A ciência moderna surge quando a observação, a experimentação e a verificação de 

hipóteses tornam-se critérios decisivos. Segundo Marcondes (2001, p. 153), “Talvez um dos 

melhores exemplos desse interesse pela técnica e pela ciência experimental se encontre em 

Leonardo da Vinci (1452-1519)”.  

A engenhosidade de Leonardo da Vinci é caracterizada pela ousadia e originalidade. 

Seus conhecimentos abrangeram todas as áreas do conhecimento da sua época. Ao mesmo 

tempo, ele foi artista e engenheiro. A formação e a experiência de Leonardo da Vinci estão no 

âmbito da tradição empírica dos engenheiros. Segundo Mila (2006, p. 19)13:  

 

No domínio da engenharia e dos projetos encontramos inovações e 
criatividade. A formação e experiência de Leonardo nesse âmbito é herdeira 
da tradição dos engenheiros dos séculos XIV e XV, aprendeu os 
fundamentos técnicos desenvolvidos por Brunelleschi (1377-1446) em 
Florência.  

 

As engenharias, assim como outras áreas do conhecimento técnico, apresentaram 

desenvolvimento acentuado devido ao aprimoramento do experimentalismo científico. As 

longas argumentações lógicas da dialética formal foram substituídas pela observação dos fatos 

em si mesmos. Deve-se a Galileu (1564-1642) essa nova mentalidade que não se baseia 

apenas por seu desenvolvimento científico, mas pela nova maturidade metodológica criada 

por ele. Assim, nas palavras de Geymonat (1986, p. 59): 

 

[...] A nova atitude de Galileu que se converterá em característica da ciência 
experimental moderna pode resumir-se assim: ante a imperfeição de novos 
sentidos o cientista tem por obrigação não limitar-se a condenar o 
conhecimento sensível, e criar meios para fazê-lo cada vez mais perfeito.  

 

A matemática estudada por Leonardo da Vinci e por Galileu refletia os valores de uma 

época, uma matemática para a arte militar, para a engenharia. Enfim, uma matemática 

aplicada. Objetivo da aplicação da matemática para resolver problemas práticos é uma das 

características encontradas no Renascimento. Segundo os engenheiros Bazzo e Pereira14 

(2006, p. 185): “Um marco da aplicação da ciência moderna na engenharia é o trabalho 

                                                 
13   Arquiteto Miguel Angel Mila é diretor do Centro de Desenho de Castilla - La Mancha, em Madri-
Espanha. 
14  Walter Antonio Bazzo é professor do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, engenheiro 
mecânico, mestre em Ciências Térmicas e doutor em Educação. 
Luis Teixeira do Vale Pereira é professor do departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, engenheiro 
mecânico, mestre na área de projetos mecânicos e engenheiro de segurança do trabalho.  
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publicado em 1638 por Galileu, no qual é deduzido o valor da resistência à flexão de uma 

viga engastada numa extremidade e suportando um peso na sua extremidade livre”.  

 

 
 

Figura 16. Trabalho de Galileu: análise de uma viga engastada (BAZZO; PEREIRA, 2006, 
p.185) 

 

Considerado iniciador da mentalidade científica, Galileu usou do empirismo para 

comprovar suas hipóteses ligadas ao mundo físico. As experiências feitas por Galileu sempre 

foram rigorosas e a matemática parecia desde o princípio como um instrumento poderoso para 

entender a natureza.  

Nos escritos do inventor Faustus Verantius de 1617, encontram-se sugestões de 

prováveis aperfeiçoamentos das pontes de corda usadas pelos militares franceses. Segundo 

historiadores, Faustus Verantius tinha como principal área de interesse a engenharia e através 

de seus desenhos e projetos antecipou as formas das modernas pontes pênseis e estaiadas.  

É possível que as pontes suspensas européias tenham sido inspiradas pelas antigas 

pontes de ferro chinesas, sendo que as primeiras descrições das pontes orientais teriam 

chegado à Europa por volta da segunda metade do século XVII. Segundo Pauletti (2003, p. 7): 

“[...] as primeiras pontes suspensas ocidentais, assim como suas predecessoras chinesas, 

foram passarelas catenárias suspensas por correntes de ferro”. As modernas pontes pênseis 

consolidaram-se apenas nos séculos XIX e XX.  
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Figura 17. Ponte suspensa desenhada por Faustus Verantius. Disponível em: 
<http://www.lmc.ep.usp.br/people/pauletti/Publicacoes_arquivos/RMOP-Cap-2.pdf>. Acesso em: 15 

abr. 2007  
 

Durante a Revolução Científica e depois com a Revolução Industrial, o progresso 

científico tornou-se fundamental para a civilização moderna. A ciência moderna possibilitou a 

utilização dos conhecimentos científicos de forma prática.  

A história das modernas estruturas, como as das pontes pênseis, inicia-se com a 

Revolução Industrial devida a acelerada urbanização, o acúmulo de capitais, o surgimento de 

indústrias e avanços tecnológicos. Esse momento propicia o desenvolvimento de teorias, 

métodos de fabricação e de construção. 

 

 

4.2 A engenharia e a ponte pênsil  

 

 

Com a expansão do conhecimento científico e sua aplicação, surgiu o engenheiro, da 

forma como conhecemos hoje. O termo provém da palavra latina ingenium que significa 

engenho ou habilidade: 

 

[...] Oficialmente, esta designação apareceu pela primeira vez numa ordem 
régia de Carlos V (1337-1380), da França, mas apenas no século 18 é que 
começou a ser utilizada para identificar aqueles que faziam técnicas com 
base em princípios científicos. Antes disso, este termo designava aqueles que 
se dedicavam ao invento e à aplicação de engenhos. Apenas em 1814 é que o 
termo Engenharia foi dicionarizado em língua portuguesa. (BAZZO; 
PEREIRA, 2006, p. 187). 
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A engenharia, com o passar dos anos, foi sendo estruturada a partir do 

desenvolvimento da matemática, da aplicação dos fenômenos físicos, dos experimentos 

realizados tanto em ambiente controlado – laboratório – como em ambiente aberto – campo –, 

e da sistematização de cursos formais de engenharia, como a École Polytechique fundada em 

1774 em Paris e o Massachusetts Institute of Technology, em 1865, nos Estados Unidos. 

No Brasil, a primeira escola de engenharia propriamente dita foi a Academia Real 

Militar criada em 4 de dezembro de 1810, conforme já relatado no capítulo 1 desta 

dissertação. De acordo com Silva (2003, p. 32): “A Academia Real Militar foi uma instituição 

de ensino e regime militar, destinando-se a formar oficiais tipógrafos, geógrafos e das armas 

de engenharia, infantaria e cavalaria para o exército do rei”.  

Mais tarde, a Academia reformulou seus currículos na tentativa de formar melhor o 

engenheiro. Em 1842, foram ampliadas as disciplinas de engenharia civil. As matérias 

estudadas nos quatro primeiros anos de engenharia civil eram: 

 

[...] primeiro ano: Aritmética, Álgebra Elementar, Geometria e 
Trigonometria Plana e Desenho; segundo ano: Álgebra Superior, Geometria 
Analítica, Cálculo Infinitesimal e Desenho; terceiro ano: Mecânica Racional 
Aplicada às Maquinas, Física Experimental e Desenho; quarto ano: 
Trigonometria Esférica, Astronomia e Geodésia. (SILVA, 2003, p. 35).  

 

Percebe-se a ênfase técnica na formação do engenheiro nesses primeiros tempos do 

ensino de engenharia no Brasil. Mas, além da competência técnica adquirida por meio das 

disciplinas acadêmicas no curso de engenharia, sempre se esperou que o engenheiro usasse 

sua criatividade. Afinal, a engenharia aplica os conhecimentos científicos e tecnológicos à 

criação de estruturas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, tornando o ambiente 

propício para viver com segurança, conforto e beleza.  

Quanto maior o acervo de conhecimentos, mais ampla será a fonte de informações e, 

conseqüentemente, mais aumentará a probabilidade na geração de idéias. Desenvolver um 

projeto com criatividade na engenharia não é apenas sonhar com ele, é viabilizá-lo por meio 

de estudos rigorosos, usando modelos que serão testados e simulados de forma a obter 

informações suficientes e necessárias para sua execução. 

Para isso, a competência profissional de um engenheiro estende-se pelos campos da 

economia, da psicologia, da sociologia, da ecologia e do relacionamento pessoal. 

Procurar as melhores soluções para resolver um determinado problema é uma 

importante característica da engenharia, chamada de otimização, sendo uma atividade que 

aplica conhecimentos matemáticos, mas também lida com a intuição do engenheiro. 
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Essa intuição pode surgir durante a execução de uma obra, como aconteceu com 

Roebling na construção da ponte sobre as Quedas do Niágara. Em 1854, o engenheiro intuiu a 

importância de certas variáveis que não haviam sido percebidas durante a elaboração do 

projeto. Segundo o engenheiro Laginha (1997, p. 2, grifo nosso): “É percebida a importância 

e influência do peso próprio sobre a rigidez da ponte. Assim, Roebling obteve evidentemente 

um entendimento intuitivo da rigidez devida às forças gravitacionais das pesadas pontes 

pênseis de grande vão”.  

A intuição de Roebling somada a suas pesquisas na fabricação de cabos para ponte 

pênseis abriram caminhos para empregar pela primeira vez e com sucesso fios de aço na 

montagem de cabos.  

Se houve avanços e descobertas no âmbito da engenharia de pontes pênseis, foi porque 

outras áreas de conhecimento, como matemática, física e química, colaboraram para essa 

realidade. Um exemplo, inclusive, é a criação de normas de segurança. Hoje em dia, em toda 

obra encontramos engenheiro de segurança, profissional que tem sob sua responsabilidade a 

segurança dos trabalhadores. Na época de Roebling não se conhecia muito sobre os riscos que 

os trabalhadores estavam submetidos ao fazerem as fundações de pontes sob ar comprimido; 

muitas mortes ocorreram devido a isso, e em 1872 o filho de Roebling, que era engenheiro-

chefe da construção da Ponte de Brooklyn nos Estados Unidos, também sofreu um acidente 

durante uma descompressão na fiscalização das fundações, ficando deficiente. 

É bastante comum as pessoas associarem a profissão de arquiteto com a daquele 

profissional criativo ligado à arte, à economia de espaços e muito preocupado com a beleza 

das formas e das cores. A figura do engenheiro é mais ligada ao cálculo, às equações e 

tabelas. 

A tradição corrente acabou delegando ao arquiteto os aspectos funcionais, ambientais, 

filosóficos e estéticos do projeto e ao engenheiro a responsabilidade dos cálculos. Embora a 

formação do arquiteto seja marcada pela influência humanística e a do engenheiro esteja mais 

ligada à matemática e à física, o projeto de construção deve estar em equilíbrio com a estética 

e a estática. Segundo os engenheiros Botelho e Marchetti15 (2002, p. 353): 

 

Do estudo da regulamentação das profissões do engenheiro e do arquiteto, 
no nosso modo de ver, essa regulamentação diz que tanto o engenheiro pode 
fazer quase tudo da arquitetura, como o arquiteto pode fazer tudo da 

                                                 
15  Manoel Henrique Campos Botelho e Osvaldemar Marchetti são engenheiros civis pela Escola 
Politécnica de São Paulo e autores do livro Concreto armado eu te amo. 
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engenharia de construções civis, inclusive calcular prédios de qualquer 
altura.  

 

A engenharia e a arquitetura são duas ciências que se completam na elaboração de um 

projeto16. Isso também se aplica à ponte pênsil.  

Atualmente, a construção de ponte pênsil é preferida para vãos maiores de 600 metros, 

mas muitas vezes compete com outros tipos de pontes quando se trata de vãos de até 300 

metros. A primeira construção de uma ponte para cargas relativamente pesadas, projetada 

pelo engenheiro James Finley (1762-1828), foi feita na Pensilvânia, EUA, em 1796.  

 

 
 

Figura 18. Ponte do Brooklin, EUA. Disponível em: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Bridge>. Acesso em: 26 abr. 2007 

 

Foram os ingleses e os franceses que desenvolveram a tecnologia necessária, 

construindo muitas pontes no começo do século XIX. Em especial, ressaltam-se a Ponte de 

Menai, de Thomas Telford (1757-1834), e a Pont des Invalides, projetada pelo matemático e 

engenheiro Claude Navier (1785-1836), iniciada em 1824 e abandonada após o rompimento 

de um cabo. 

 

                                                 
16 A Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (AsBEA, 1992) define que a palavra “projeto” significa 
genericamente: intento, desígnio, empreendimento e, em sua acepção técnica, um conjunto de ações 
caracterizadas e qualificadas, necessárias à concretização de um objetivo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Brooklyn_Bridge_Postdlf.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Bridge�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Brooklyn_Bridge_Postdlf.jpg�
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Figura 19. Pont des Invalides. Disponível em: <http://www.ams.org/notices/200301/fea-
friedlander.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2007 

 

Enviado à Inglaterra pelo governo francês, Navier conheceu a nova tecnologia de 

construção de ponte pênsil. Em seu retorno, escreveu textos teóricos sobre o projeto de pontes 

pênseis, em um dos quais aparece a catenária na construção do cabo pênsil, com razão 

flecha/vão menores, de 1/10 até 1/15. Segundo o engenheiro Pauletti (2003, p. 3)17: “O 

trabalho de Navier perdurou, por mais de cinqüenta anos como a obra máxima sobre pontes 

suspensas”.  

Após os trabalhos pioneiros de Navier, surgiram teorias mais sofisticadas acerca do 

comportamento das pontes pênseis. Alguns acidentes levaram a rever cálculos e teorias na 

construção de pontes pênseis, como o acidente da primeira ponte pênsil de Tacoma Narrows 

nos Estados Unidos que ruiu devido aos efeitos dos fortes ventos com velocidade de 65 km/h 

no ano de 1940. 

 

 
 

Figura 20. Ponte de Tacoma, minutos antes do colapso. Disponível em: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Tacoma_Bridge>. Acesso em: 26 abr. 2007 

                                                 
17  Ruy Marcelo de Oliveira Pauletti é engenheiro e professor no departamento de Engenharia de Estruturas 
e Fundações da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

http://www.ams.org/notices/200301/fea-friedlander.pdf�
http://www.ams.org/notices/200301/fea-friedlander.pdf�
http://en.wikipedia.org/wiki/Tacoma_Bridge�
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A ponte pênsil mais antiga do Brasil é a de São Vicente e foi idealizada pelo 

engenheiro sanitarista Francisco Saturnino Rodrigues de Brito (1864-1929). 

Saturnino de Brito assumiu em 1905 a chefia da Comissão de Saneamento de Santos, 

respeitando, em sua gestão, a topografia e hidrologia da cidade, evitando obras 

desnecessárias. Construiu a Ponte Pênsil de São Vicente com o objetivo de afastar a descarga 

de esgoto da cidade.  

 

 
 

Figura 21. Ponte Pênsil de São Vicente. Disponível em: 
<http://www.transportes.gov.br/bit/pontes/SP/sao_vicente/GPTVICEN.htm>. Acesso em: 26 abr. 2007 

 

 
 

Figura 22. Ponte Pênsil Hercílio Luz. Disponível em: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Suspension_bridge#Picture_Gallery>. Acesso em: 26 abr. 2007 

 

Outra ponte pênsil brasileira é a Hercílio Luz, situada em Florianópolis, no Estado de 

Santa Catarina. A obra foi iniciada em novembro de 1922 e inaugurada em 13 de maio de 

1926. É uma ponte pênsil metálica com o maior vão suspenso construído em sua época.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ponte_Hercilio_Luz_-_Dezembro_1996_-_by_S%C3%A9rgio_Schmiegelow.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Suspension_bridge#Picture_Gallery�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ponte_Hercilio_Luz_-_Dezembro_1996_-_by_S%C3%A9rgio_Schmiegelow.jpg�
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A ponte é um elemento indissociável da história da cidade, porque atravessa 
dois tempos distintos. Mesmo partindo de uma tecnologia estrangeira e que 
tem suas raízes no século XVIII na Inglaterra, se adaptou visualmente à 
paisagem de Florianópolis, sendo incorporada como patrimônio histórico 
nacional. (COELHO18, 2002, p. 2). 

 

A construção arquitetônica de uma cidade pode indicar seu desenvolvimento 

tecnológico, cultural e social. A construção de pontes, por exemplo, inserida nesse contexto, 

mostra a evolução da tecnologia empregada. A construção de pontes agiliza o acesso de 

veículos e pessoas de um lugar a outro. Foi no início do século XX que houve um grande 

desenvolvimento tecnológico na área da engenharia civil em São Paulo. Segundo Silva (2003, 

p. 66):  
 

[...] em São Paulo, o século XX fez germinar e crescer uma semente de 
conscientização científica que surgiu em 1899, foi o Gabinete de Resistência 
de Materiais, pertencente à Escola Politécnica de São Paulo criado para 
atender as necessidades didáticas da disciplina de mesmo nome e em 1926 o 
gabinete foi transformado em Laboratório de Ensaio dos Materiais. Quando 
da fundação da USP, em 1934, ele foi transformado em Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT).  

 

Muitos dos engenheiros formados pela Escola Politécnica de São Paulo contribuíram e 

contribuem nos projetos de construções de pontes da capital de São Paulo. Um dos objetivos é 

minimizar as conseqüências do crescimento desenfreado da cidade, que acarreta vários 

problemas do tráfego de veículos.  

Um dos projetos de pontes em execução situa-se na região sul da capital: a Ponte 

Estaiada. Ela terá duas rampas suspensas passando por cima da Avenida Luiz Carlos Berrini e 

sobre o Rio Pinheiros, eliminando o cruzamento para quem quer acessar ou sair da Avenida 

pela Marginal Pinheiros. 

Trata-se de uma superestrutura, cujo projeto iniciou-se em 2002, com previsão para a 

sua finalização em 2008. Será a primeira construção em curva e sustentada por hastes da 

América Latina, com 144 estais que consumirão 500 toneladas de cordoalha de aço, numa 

extensão de 378 mil metros. As pontes compartilham um único mastro, com 138 metros de 

altura, que será o segundo ponto mais alto da cidade, apenas dez metros mais baixo que o 

prédio do Banespa, no centro da cidade. A concretagem do mastro, a instalação dos demais 

cabos de aço para os estaiamentos e a montagem do tabuleiro devem ser concluídas até 

outubro de 2007. “Quando se cria mais uma ponte na Marginal Pinheiros, percebe-se um 
                                                 
18  Mário César Coelho professor de Comunicação e Expressão visual no Departamento de Expressão 
Gráfica/CCE da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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alívio no trânsito nos dois lados da marginal”, afirmou o prefeito Gilberto Kassab19 no 

canteiro de obras.  

Como professora de matemática, com formação diferente do engenheiro, foi 

importante a visita à ponte estaiada que está sendo construída na Marginal Pinheiros em São 

Paulo (figura 23). Pudemos ver de perto a magnitude da torre ainda em construção, que 

atingia a altura de 105 metros no dia 22 de junho de 2007.  

As curiosidades que surgiram em relação à construção da ponte, enquanto subíamos 

pelas escadas de madeira que nos levaram ao topo da torre, foram respondidas pelo 

engenheiro de segurança que nos acompanhou em todo trajeto. Vimos de perto parte da 

edificação do tabuleiro de concreto armado cuja técnica usada é que seja construído em toda 

sua extensão no próprio local.  

Observamos o cuidado com a segurança dos trabalhadores em relação às vestimentas 

apropriadas e o respeito às orientações fornecidas pelo engenheiro de segurança. Uma delas 

presenciamos no local: só o engenheiro elétrico tem autonomia para mexer na caixa de 

controle de energia da ponte. Percebemos o trabalho em equipe, em que cada um tem sua 

função e responsabilidade por si mesmo e pelo outro. 

Durante as quatro horas em que permanecemos no local, o fiscal da prefeitura de São 

Paulo, que é nosso aluno do segundo semestre do curso de engenharia civil da Universidade 

Nove de Julho em São Paulo, esteve presente e nos sugeriu a subida até o topo da torre para 

que pudéssemos ver de perto alguns detalhes de sua execução.  

Como durante nossa pesquisa surgiu a necessidade de apropriarmos de alguns termos 

técnicos que fazem parte do vocabulário da engenharia de ponte pênsil, tornou-se mais fácil o 

diálogo durante a nossa visita à obra da ponte estaiada. 

Achamos interessante a sala de aula montada no canteiro de obras para recepcionar 

visitantes e alunos de engenharia, como carteiras, lousa, uma maquete da ponte e muitas fotos, 

que incluem desde o projeto inicial, passando por todas as etapas da execução da obra. Cada 

avanço da construção, tanto da torre como do tabuleiro, é marcado com canetas coloridas num 

quadro afixado na parede, para quem quiser visualizar o andamento do trabalho.  

A experiência dessa visitação deu-nos a oportunidade de ver na prática o que até então 

estava representado por figuras e por definições nos livros que foram referência para escrever 

este capítulo. Percebemos que é comum o estudo das curvas parábola e catenária por conta de 

suas propriedades na engenharia e na arquitetura. Quando perguntarmos para o fiscal da 

                                                 
19  Cf. site Portal da Cidade. Disponível em: <www.prefeitura.gov.br>. Acesso em: 13 jun. 2007. 
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ponte, estudante de engenharia, se ele conhecia a forma da curva catenária, prontamente a 

comparou como sendo a corda de um varal de roupas que ainda não estava esticado, ou seja, 

suspenso pelo próprio peso e que os cabos que constituirão a ponte estaiada antes de serem 

esticados terão a forma de uma catenária.  

 

 
 

Figura 23. Mastro em construção da Ponte Estaiada sobre o Rio Pinheiros, São Paulo-SP. 
Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=16432>. 

Acesso em: 13 jun. 2007 
 

 

4.3 A estrutura da ponte pênsil 

 

 

Para vencer os grandes vãos de rios, os povos antigos usavam pedras como pilares, e 

observaram que a pedra era durável e resistente à compressão. Comprimir uma peça é tentar 

encurtá-la (aproximar suas partículas)20. Mas a pedra é péssima para ser usada como viga21, 

                                                 
20  Cf. Botelho e Marchetti (2002).  
21  De acordo com o Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa: “Viga. [De or. incerta] S. f. Peça de 
sustentação horizontal, utilizada em construções, constituída por um madeiro grosso, ou por uma barra de ferro 
em forma de T, ou, ainda, por um conjunto de concreto armado.”  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=16432�
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porque não resistia à tração22. Tracionar uma peça é tentar distendê-la (afastar suas 

partículas). Por causa disso, eram limitados os vãos que se podiam vencer com vigas de pedra.  

Os romanos usavam vários arcos, sendo a pedra trabalhada somente na compressão. 

Surgiram outras soluções para o problema dos grandes vãos, a partir do momento que o 

homem começou a usar o concreto e o concreto armado23. Concreto é o resultado da ligação 

do cimento, pedra, areia e água. Concreto armado é a mistura de aço e concreto. Concreto 

reage à compressão e o aço à tração.  

As pontes pênseis são quase sempre estruturas metálicas, exceto a superfície do 

tabuleiro, as fundações e as torres, que são de concreto, pois o concreto armado é muito mais 

resistente. 

A figura 24 esboça uma ponte pênsil com estruturas típicas detalhadas na figura 25: 

 

 
 

Figura 24. Esboço de uma ponte pênsil. Disponível em: 
<http://whistleralley.com/hanging/hanging.htm>. Acesso em: 05 maio 2007  

 

 
 

Figura 25. Estrutura típica da ponte pênsil (O’CONNOR, 1976, p. 356) 
 

Segundo O’Connor24 (1976, p. 356): 

                                                 
22  Cf. Botelho e Marchetti (2002). 
23  Cf. Botelho e Marchetti (2002). 
24  Colin O’Connor é professor de engenharia civil na Universidade de Queensland, Brisbane na Austrália.  

http://whistleralley.com/hanging/hanging.htm�
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• As torres principais são suficientemente flexíveis de modo que 

podem ser consideradas articuladas em ambas as extremidades.  

• As vigas de enrijecimento são articuladas às torres. 

• O cabo é ligado à viga de enrijecimento por pendurais que são em 

princípio verticais.  

• O cabo é levado de ancoragem a ancoragem de tal modo que a 

componente horizontal da força do cabo seja constante. 

Mesmo sem intenção de alongar-se descrevendo a construção de uma ponte pênsil, é 

preciso expor as partes que a compõe para que se possa ter idéia da importância e função 

dessas estruturas articuladas, responsáveis pela forma que o cabo assume quando sujeito a 

tensão. 

Para isso serão usados alguns conceitos da física aplicados à engenheira com o 

objetivo de ajudar no entendimento da Teoria dos Deslocamentos, fundamental para justificar 

a forma parabólica do cabo pênsil. 

Todo conjunto estrutural da ponte pênsil contribui para que haja distribuição e 

equilíbrio do peso ao longo do seu vão representado na figura 25 pelo espaço entre os pontos 

C e K. 

As estruturas da ponte pênsil são articuladas. Cada estrutura tem sua importância e 

função, repassando as tensões recebidas, visando o equilíbrio da ponte. A tensão transmitida 

pela carga acidental  é diretamente recebida pelo tabuleiro ou viga de enrijecimento 

representado pelo segmento CK, que por sua vez repassam-na aos pendurais verticais e às 

torres principais DE e GH. A partir daí, as tensões são repassadas ao cabo fixado ao longo dos 

pontos D e G, que reage tomando a forma parabólica – e não a catenária, como se poderia 

supor. 

Essa forma tem por finalidade distribuir uniformemente a carga recebida ao longo do 

vão, ou seja, no espaço entre as torres. Essas tensões acabam sendo absorvidas pelos pilares 

EF e HJ que fazem parte das fundações da ponte. O solo recebe e dilui as tensões. A seguir, 

um esquema da transferência das tensões de uma estrutura à outra na ponte pênsil: 

 

tabuleiro →pendurais → torres → cabo →vão →pilares → solo 
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A ordem lógica para a construção da ponte pênsil é: fundações, torres, cabos, 

pendurais e tabuleiro. De acordo com O’Connor (1976, p. 398), as decisões mais importantes 

de projeto para uma ponte pênsil relacionam-se com os seguintes itens: 

• Vãos 

• Sistema estrutural.  

• Seção transversal, incluindo: disposição das pistas, tipo de viga de 

rigidez e espaçamento dos cabos. 

• Flecha do cabo. 

• Construção dos cabos. 

• Disposição dos pendurais. 

• Rigidez do sistema de enrijecimento. 

• Dimensões do sistema de enrijecimento 

• Disposição e dimensionamento das torres. 

As torres principais são engastadas, ou seja, encaixadas à base e firmemente ligadas 

aos cabos no topo, e devem ser suficientemente flexíveis para fletirem, curvarem com o cabo, 

sem desenvolver tensões excessivas. Os cabos são usados em ponte pênsil transmitindo forças 

axiais – relativas ao eixo – ao longo da curva. Os cabos podem ser divididos em três 

categorias como mostra a figura 26. 

 

 
 

Figura 26. Representação das categorias de cabos. (VARUM; CARDOSO, 2007, p. 2). 
Disponível em: 

<http://www2.civil.ua.pt/Recursos%20Humanos/RCardoso/artigo2revis.port.eng.estr.pdf>. Acesso 
em: 26 abr. 2007 

 

Com relação à figura 26, segundo (VARUM; CARDOSO, 2007, p. 1).  tem-se:  

• Cargas concentradas no cabo representado pelas letras M e N, 

(figura A). 
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• Cargas uniformemente distribuídas ao longo de um vão ou linha 

horizontal representado pela letra P, formando suspensão em 

parábola, (figura B). 

• Cargas distribuídas atuando ao longo do cabo correspondendo ao 

seu próprio peso representado pela letra Q, suspensão em catenária, 

(figura C). 

Quando a ação que atua no cabo é uniformemente distribuída ao longo de uma linha 

horizontal ou vão, a forma parabólica é assumida para a configuração geométrica do 

equilíbrio. Os cabos de pontes pênseis são atuados por esse tipo de ação. Nesses casos, o seu 

próprio peso é desprezado. Segundo o engenheiro Botelho (1998, p. 212), “[...] a carga que 

ocorre é uniformemente distribuída ao longo da distância entre os dois apoios sucessivos. É o 

caso de cabos que sustentam pontes pênseis”.  

Para o cabo suspenso entre dois apoios rígidos e solicitado por uma carga 

uniformemente distribuída ao longo do seu comprimento, como é o próprio peso, a solução 

será uma catenária que permite obter uma configuração geométrica de equilíbrio e a 

respectiva distribuição de esforços axiais. De acordo com o engenheiro Botelho (1998, p. 

212): 

 

A carga que ocorre é praticamente o peso próprio. É o caso de cabos de 
linhas de alta tensão. Nesse caso, a carga é uniformemente distribuída ao 
longo, não da distância entre dois pontos, mas da extensão do fio. [...] Com 
carga uniformemente distribuída ao longo do seu comprimento, o formato do 
cabo que é gerado recebe o nome de catenária.  

 

Assim, a catenária só apareceria se houvesse uma distribuição uniforme da carga 

recebida ao longo da extensão ou comprimento do fio suspenso por dois pontos fixos de 

mesma altura, como ocorre com os cabos de linhas de alta tensão. 

Os cabos só podem trabalhar à tração – ação de puxar. O engenheiro deve escolher o 

tipo de material e o diâmetro do cabo para manter a flexibilidade. O cabo da ponte pênsil tem 

por função distribuir a carga solicitada na distância entre dois pontos que são as torres, 

portanto, o formato do cabo que é gerado nessas circunstâncias é parabólico (figura B). 

O tabuleiro de concreto armado é a última estrutura a ser colocada na ponte, até esse 

momento o cabo é preso às torres à mercê do seu próprio peso, e sem o tabuleiro exercer 

carga ao cabo, este toma a forma de uma catenária. O tabuleiro todo estendido ao longo da 

curva provoca uma “reação” no cabo, e para manter o equilíbrio, o cabo toma a forma 

parabólica, distribuindo essa tensão ao longo da distância entre dois pontos fixos. 
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Figura 27. Cabo sujeito a carregamento uniformemente distribuído ao longo do vão. 
Disponível em: <http://www.lmc.ep.usp.br/people/pauletti/Publicacoes_arquivos/ISNT-Sobre-Cabos-

e-Cordas.pdf>. Acesso em: 20 maio 2007 
 

Há transferências de forças/tensões que agem no cabo das pontes pênseis distribuindo 

as tensões para ao longo da curva. Na figura 27, wo representa a carga uniformemente 

distribuída ao longo do vão L, flecha e os apoios estão na mesma altura h, os cabos são 

fixados de ancoragem à ancoragem, representados na figura 25 pelos pontos A e N, 

assegurando que a componente horizontal da força do cabo seja constante. 

Os pendurais podem ser inclinados ou verticais e são comparados com amortecedores. 

Segundo o professor O’Connor (1976, p. 374): 
 

O número de pendurais por vão varia, até certo ponto com o país onde a 
estrutura foi projetada. As pontes européias tendem a ter um número menor 
de pendurais do que os Estados Unidos. Não obstante, o número de 
pendurais por vão é geralmente elevado. Alguns números típicos são o 
seguinte: Verrazano Narrows (Estados Unidos), 86; Forth (Grã-Bretanha), 
55; Emmerich (Alemanha), 33. 

 

A construção do tabuleiro pode ser feita em uma ou mais etapas, enquanto o tabuleiro 

é construído ocorrem seus movimentos, dos cabos e dos topos da torre. Esses movimentos e 

as tensões correspondentes devem ser teoricamente previstos antes do início da construção.  

Há cálculos matemáticos precisos na construção de pontes pênseis, toda uma estrutura 

projetada para resistir a forças internas que são as tensões dos cabos e a externas, como as 

interferências dos ventos. 

As estruturas da ponte pênsil estão articuladas de forma a transferir a carga recebida 

até que esta seja absorvida pelo solo. O primeiro método de construção de ponte pênsil foi 

inventado e patenteado pelo arquiteto Roebling, por volta de 1883, e tem, desde então, sido 

usado em quase todas as pontes pênseis. 
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No decorrer da história encontramos avanços tecnológicos nas construções de pontes 

pênseis, alguns motivados por colapsos devido à ação aerodinâmica. Conforme Pauletti 

(2003): “Assim, se por um lado o acidente de Tacoma refreou por algum tempo a proposição 

de novas pontes suspensas, por outro lado estimulou o aprofundamento da compreensão 

teórica no comportamento dessas estruturas”.  

Com a finalização da Ponte do Brooklyn, são dados importantes passos na teoria de 

pontes pênseis. Algumas teorias tomaram destaque, como a Teoria dos Deslocamentos 

proposta em 1888 por Melan. Em 1908, essa proposta foi usada no projeto da ponte pênsil de 

Manhattan. Em suma a teoria diz o seguinte: “Com a carga acidental, os cabos se deslocam no 

espaço até a nova posição de equilíbrio, não mais permanecendo na forma de uma parábola 

única” (LAGINHA, 1997, p. 39). 

Sendo assim, assumiria a forma de sucessivas parábolas, em conseqüência da mudança 

de posição do cabo pênsil solicitado pela carga acidental, ora mais intensa, ora menos intensa. 

É fácil imaginar a dinâmica: no tabuleiro passam veículos de vários tipos, tamanhos e pesos, o 

cabo reage tomando a forma de parábola, não uma única parábola, mas uma família delas. 
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5 USO DE TECNOLOGIA NO ESTUDO DA CATENÁRIA E DA PARÁBOLA 
 

 

“Toda construção de figuras é interessante e a aplicação 
de métodos gráficos é muitíssimo importante.”  

(KLEIN, 1908, p. 285, tradução nossa) 
 

 

5.1 Representação das curvas catenária e parábola usando software Winplot  

 

 

O uso do computador na escola tem sido motivo de aproximação entre professores, 

educadores e alunos, mas também tem gerado conflitos. Muitas vezes, as alterações que 

surgem com o uso dessa tecnologia perturbam o trabalho daqueles que estão acostumados a 

atuar em situações de ensino com alto grau de previsibilidade. 

O uso das tecnologias, principalmente o computador, exige movimento constante por 

parte dos professores, para áreas desconhecidas, porque além dos eventuais problemas 

técnicos que possam surgir, há a imprevisibilidade das perguntas por parte dos alunos que, 

para grande parte dos professores, seria a parte mais difícil de ser administrada.  

Há alguns softwares criados com a finalidade do estudo e a construção de figuras 

geométricas chamados de softwares de geometria dinâmica. São ferramentas de construção: 

desenhos de objetos e configurações geométricas são feitos a partir das propriedades que os 

definem. 

Existem softwares de geometria dinâmica que oferecem, dentre tantos, o recurso de 

um simples “arrastar do mouse” verificar na tela do computador as famílias da figura 

geométrica construída, bem como analisar suas medidas e propriedades. 

Através de deslocamentos aplicados aos elementos que compõe o desenho, este se 

transforma, mantendo as relações geométricas que caracterizam a situação. Assim, para um 

dado objeto ou propriedade, temos associada uma coleção de “desenhos em movimento”, e os 

invariantes que aí aparecem correspondem às propriedades geométricas intrínsecas ao 

problema. E este é o recurso didático importante oferecido: a variedade de desenhos 

estabelece harmonia entre os aspectos conceituais e figurais; configurações geométricas 

clássicas passam a ter multiplicidade de representações; propriedades geométricas são 

descobertas a partir dos invariantes no movimento.  
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Segundo Gravina (1996, p. 6): “Tanto no caso de formação de conceitos, quanto de 

dedução de propriedades, podemos concluir que grande parte das dificuldades se origina no 

aspecto estático do desenho”.  

Para representar a curva catenária e parábola optamos por outro programa, e a escolha 

foi pelo Winplot. Em primeiro lugar porque é um software que trabalha com curvas 

matemáticas e, em segundo, porque está disponível gratuitamente na Internet. Nas palavras 

das professoras Barufi e Lauro (2001, p. 15) em relação ao software Winplot:  

 

[...] fácil manuseio e de livre acesso, por isso, é interessante que ao utilizá-
lo, os alunos sejam constantemente estimulados a estabelecer suas próprias 
conjecturas e descobertas, tendo em vista o desenvolvimento da capacidade 
de análise crítica e a construção significativa do conhecimento. 

 

Contando com as ilustrações oferecidas pelo software Winplot, mostraremos as 

diferenças entre as curvas catenária e parábola. Segundo Barufi (1999, p. 165): “As 

ilustrações sempre possibilitam melhor visibilidade e os argumentos geométricos 

normalmente são mais aceitos do que os argumentos puramente lógicos”. 

O software Winplot disponibiliza recursos para mudar os coeficientes de x, gerando 

famílias de catenárias e com isso possibilitar a visualização das suas diferenças e 

regularidades (figura 28). Na figura 29, visualizamos família de catenárias geradas a partir da 

função y=a*cosh(x), com 9.01.0 ≤≤ a  e, na figura 30, a família de parábolas criadas a partir 

da função y=c*(x^2)+1, com 9.01.0 ≤≤ c . Digitando a equação da catenária e a equação da 

parábola na caixa denominada “equação explícita” no software Winplot, geram-se os 

respectivos gráficos (figura 31). 

 

 
 

Figura 28. Famílias de catenárias geradas pelo software Winplot 
com mudanças dos coeficientes de x   
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Figura 29. Famílias de catenárias geradas pelo software Winplot com função y=a*cosh(x) 
 

 
 

Figura 30. Famílias de parábolas geradas pelo software Winplot com função y=c*(x^2)+1 
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A catenária é uma curva de equação a
eey

axax

2

−+
=

, em que a  é uma constante cujo 

valor depende dos parâmetros físicos da corrente (sua densidade linear, que é massa por 

unidade de comprimento) e a tensão com a qual ela é segura. 

Usaremos de fundamentação matemática para mostrar o porquê de se usar a ponte 

pênsil como exemplo de uma parábola. Segundo Maor (2004, p. 188): “O jesuíta italiano 

Vincenzo Riccati (1707-1775), em 1757 introduziu a notação Ch x e Sh x para essas funções: 

2
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Sabendo-se que: 2
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A fórmula de Taylor é um método de aproximar uma função por um polinômio 

algébrico, com um erro que pode ser estimado. Se f é uma função real definida sobre um 

intervalo (a,b), f admite derivadas até a ordem n+1 em x=c de (a,b). O polinômio de Taylor de 

ordem n associado à função f em x=c, denotado por Pnf, é definido como: 
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Usando o polinômio de Taylor na função cosh x temos: 
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Função do 2º grau (i), sendo o erro entre catenária e parábola da ordem de 

4

2
1
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

. Na 

figura 31, visualizamos que há aproximações entre os vértices das curvas catenária e parábola. 
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Figura 31. 

2
1

2
cosh

2xeex
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=
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+K , curvas geradas pelo software Winplot 

 

 

 
 

Figura 32. Famílias de catenárias com 9.01.0 ≤≤ a  e a curva parábola, geradas pelo software Winplot 
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Figura 33. Famílias de parábolas com 9.01.0 ≤≤ c e a curva catenária, geradas pelo software 
Winplot  

 

A figura 33 mostra aproximações dos vértices da parábola e da catenária, conforme a 

mudança do coeficiente c da função y=c*(x^2)+1. Usamos o dispositivo “zoom” afastamento 

do software Winplot para observar com detalhes o vértice das curvas na figura 34, e “zoom” 

aproximação na figura 35. Em ambas as situações visualizamos aproximações dos vértices das 

duas curvas, o que possivelmente foi o motivo da confusão entre a curva catenária e a curva 

parábola. O uso da tecnologia, nesse caso, ajudou-nos a visualizar as diferenças e 

similaridades entre as duas curvas.  

 

 
 

Figura 34. Famílias de parábolas com 9.01.0 ≤≤ c e a curva catenária, geradas pelo software Winplot 
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Figura 35. Famílias de parábolas com 9.01.0 ≤≤ c e a curva catenária, geradas pelo software Winplot 
 

 

5.2 Alguns exemplos da presença da catenária 

 

 

Normalmente, não encontrarmos o estudo da catenária nos livros didáticos de 

matemática tanto do ensino médio como do ensino fundamental, mesmo sendo comum a 

forma da catenária na natureza. No livro didático Curso de matemática – 4º ano (figuras 36 e 

37), encontramos o estudo dessa curva. Segundo os autores Roxo, Thiré, Mello e Souza 

(1934, p. 89): “Encontra-se a catenária especialmente no perfil do ovo; as meridianas das duas 

calotes (uma obtusa e outra em ponta) que se observam no ovo são catenárias de 

comprimentos diversos”.  
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Figura 36. Curso de matemática – 4º ano. (ROXO, THIRÉ, MELLO e SOUZA, 1934, p.88) 
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Figura 37. Curso de Matemática – 4º ano. (ROXO, THIRÉ, MELLO e SOUZA, 1934, p. 89) 
 

Os fios de alta tensão e as cordas suspensas por duas hastes verticais usadas em bancos 

e supermercados, com a finalidade de separar e organizar filas de pessoas, são bons exemplos 

para a curva catenária.  

As formas geométricas e suas propriedades são estudadas pelos arquitetos com o 

objetivo de estabelecerem um equilíbrio estético e funcional a obra. Através dos séculos, 

técnicas arquitetônicas foram aplicadas à construção civil. A curva catenária, por exemplo, foi 
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estudada pelo arquiteto espanhol Antonio Gaudí (1852-1926), que a investigou para ser 

aplicada em suas obras. 

 

  
 

Figura 38. Antonio Gaudí em 1878. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gaudi>. 
Acesso em: 05 jun. 2007 

 

 
 

Figura 39. Arco catenário, casa Milá. Disponível em: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Casa_Mil%C3%A0>. Acesso em: 22 nov. 2007 

 

A catenária invertida é uma excelente forma para construção de arcos que se 

sustentem pelo próprio peso, utilizada em muitas obras arquitetônicas, inclusive em pontes. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Antoni_Gaudi_1878.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gaudi�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:LaPedreraParabola.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Casa_Mil%C3%A0>. Acesso em: 22 nov. 2007�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Antoni_Gaudi_1878.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:LaPedreraParabola.jpg�
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Para Gaudí, a catenária dá elegância e espiritualidade ao arco, elegância e espiritualidade para 

toda a construção. 

Além da arquitetura de Gaudí, a catenária foi usada em outras obras contemporâneas. 

A maior construção desse tipo é o Arco do Portal em St. Louis em Missouri (1947-1960), com 

a altura de 192,15 metros (figura 40). O maior aeroporto construído entre os anos 1958-1962 

nos Estados Unidos – o Dulles Internacional Airport – tem o telhado em forma de catenária 

(figura 41). Ambas as obras foram idealizadas pelo arquiteto Eero Saarinem (1910-1961). As 

propriedades da catenária, exploradas por Saarinem, foram aplicadas em suas obras:  

 

O telhado com forma de catenária é importante tanto esteticamente como 
funcionalmente, dá estabilidade, flexibilidade e firmeza a estrutura, sua 
forma tem qualidade acústica dispersando os ruídos rapidamente, algo de 
grande valor para um aeroporto, também sua forma evita alguns efeitos dos 
ventos. (SAARINEM apud TORRES, 2007, p. 5). 
 

 

    
 

Figura 40. O arco do Portal em St Louis (Torres). Disponível em: 
<http://webpages.ull.es/users/imarrero/sctm04/modulo1/10/ribanez.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2007 

    
 



 79

  
  

Figura 41. Dulles Internacional Airport (TORRES, 2007). Disponível em: 
<http://webpages.ull.es/users/imarrero/sctm04/modulo1/10/ribanez.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2007 

 

A catenária encontra-se representada na confecção de barracas de camping, como 

mostra a figura 42, pois oferece resistência à ação dos ventos: 

 

 
 

Figura 42. Barracas em forma de arco catenário. Disponível em: 
http://www.tarptent.com/photogallery.html. Acesso em: 06 jun. 2007 

http://www.tarptent.com/photogallery.html�


 80

CONCLUSÃO 

 
Ao contrário do estudo da catenária, o estudo da parábola aparece com freqüência em 

livros didáticos, como no livro de Osvaldo Sangiorgi de 1974, e no livro de Olavo Freire de 

1894. O segundo autor privilegiou o estudo geométrico da parábola com construções feitas de 

duas maneiras: usando compasso e também esquadro, régua não graduada com ajuda de 

cordel25. Os problemas propostos são acompanhados de suas respectivas figuras, não havendo 

menção da aplicação das propriedades da catenária na engenharia ou na arquitetura por 

nenhum dos autores.  

Como vimos, a catenária está presente em várias obras arquitetônicas. Um exemplo de 

catenária poderia ser a dos cabos das pontes pênseis. Mas, surpreendentemente, na prática da 

engenharia, as pontes pênseis de fato usam aproximações por parábolas. Mesmo assim, não 

parece que o exemplo do livro de Olavo Freire tenha levado em consideração essas questões. 

O reaparecimento do exemplo do balanço no livro de Sangiorgi parece reforçar a tese de que 

havia, sim, uma certa confusão entre catenária e parábola para alguns autores de livros 

didáticos.  

Tendo em vista os estudos presentes neste trabalho, não parece ser uma simples 

confusão, mas um forte argumento para mostrar como os exemplos de aplicação e 

contextualização da matemática requerem cuidados extremos.  

O caminho percorrido pelo presente trabalho, até sua conclusão final, mostra como 

este tema está interligado a tantos outros. Precisamos recorrer à história da matemática e da 

educação matemática. Fomos atrás da engenharia; subimos em uma ponte em construção; 

buscamos o uso de tecnologias para se compreender e lidar com esse interessante tema e 

descobrimos como o tema da catenária e da parábola é complexo, o que mostra também como 

a educação matemática lida com idéias importantes e deve ser tratada com atenção.  

Pensamos que o envolvimento pessoal para a realização desta pesquisa pode ser 

transportado para o ensino de matemática, de modo que os alunos possam tratar dos temas 

comuns de sala de aula com um caráter de investigação. Assim, verão as aplicações práticas, a 

história e as tecnologias como caminhos que levam à construção do significado do que devem 

aprender, às vezes tão arduamente, revelando como a matemática é bela e sua importância 

histórica e social. 

 
                                                 
25  De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa: “Fr. ant. cordel (1160-1170, depois 
cordeau), dim. do fr. corde, esp. relativo a ‘corda de pequena ou pouca espessura’; ver cord-.” 
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APÊNDICE A – Catenária e parábola: comprovação algébrica da aproximação dessas 

duas curvas 

 

A configuração geométrica da curva catenária tem por propriedade representar a 

distribuição dos esforços axiais do cabo ao longo da sua curva/corda em relação ao seu 

próprio peso.  

 

 
 

Figura 43. Configuração de equilíbrio da catenária (CARVALHO, 2005, p. 12). Disponível em: 
<http://www.mat.ufmg.br/comed/2005/b2005/funchiper.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2007 
 

A demonstração desse equilíbrio de forças pode ser feito como26: 

Sendo 0M  o ponto mais baixo do cabo e b a sua altura, coloquemos o eixo coordenado 

X paralelo ao solo e o eixo Y perpendicular ao X e tal que 0M  = (0, b), e seja M = (x, y) outro 

ponto do cabo. Sobre o pedaço 0M M atuam três forças: a tensão T em M, a tensão H em 0M  e 

o peso P do pedaço 0M M. 

Seja γ  a densidade de massa do cabo, s  o comprimento do pedaço 0M M e g  a 

aceleração da gravidade. Então: 

P= γ sg                                                                                                 (1) 

Seja ϕ  o ângulo que a tensão T em M faz com a horizontal. Como o sistema está em 

equilíbrio, tem-se:  

sgPTsenHT γϕϕ ===   ,cos                                                                         (2) 

Logo: 
s

H
gtg γϕ =

                                                                                   (3) 

Suponhamos que a curva descrita pelo cabo seja o gráfico da função )(xfy = . 

                                                 
26 Ref. artigo As funções hiperbólicas. 

http://www.mat.ufmg.br/comed/2005/b2005/funchiper.pdf�
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No ponto 0M teremos: 
( ) 00   e   )0( ==

dx
dfbf

                                     (4) 

Num ponto M ))(,( xfx , teremos: 

dx
ds

H
g

dx
fds

H
gtg

dx
df γγϕ === 2

2

            e           
                                        (5) 

O comprimento do pedaço 0M M é dado por: 

∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

x
dt

dt
dfs

0

2

1
                                                                                 (6) 

Logo: 

2

1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

dx
df

dx
ds

                                                                           (7) 

A curva )(xfy =  descrita pelo cabo tem então que satisfazer à equação: 

g
Ha

dx
df

adx
fd

γ
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=   onde          11 2

2

2

                                                 (8) 

As condições 
( ) 00 , )0( ==

dx
dfbf

                                                          (9) 

Temos:

adx
fd

dx
df

1

1

1
2

2

2
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

                                                                 (10) 

Logo:

12

2

2

1

1

1 c
a
xdx

a
dx

dx
fd

dx
df

+==

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

∫∫

                                          (11) 

A substituição dx
dfu =

 na integral (11) tem-se: 

2
1

2
1

22

2

2 1
1

1

1 c
dx
dfsenhcusenhdu

u
dx

dx
fd

dx
df

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=+=

+
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

−−∫∫

    (12) 

Logo:
21

1 cc
a
x

dx
dfsenh −+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

                                                                 (13) 

Ou seja: 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+= 21 cc

a
xsenh

dx
df

                                                               (14) 
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A condição da derivada diz 
( ) ( ) 00 21 =−= ccsenh

dx
df

, ou seja, abC −= . 

Temos então: 
( ) C

a
xaxf

a
xsenh

dx
df

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⇒⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= cosh

                            (15) 

Finalmente, bf =)0(  temos bCaf =+= )0cosh()0( . 

Ou seja: abC −=  

A catenária, que é a curva descrita pelo cabo suspenso, é então o gráfico do cosseno 

hiperbólico: 

ab
a
xaxf −+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= cosh)(

                                                                           (16) 

Em que, g
Ha
γ

=
                                                                                           (17) 

A função exponencial da série de Taylor 
∑= !n

xe
n

x

, então: 

abeeaab
a
xa

a
x

a
x

−+
+

=−+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−

2
cosh

=                                                      (18) 

=
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⎝

⎛
−++− ∑ ∑ !

1
!2 na

x
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xaab n
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                                                        (19) 

= ( ) =+− ∑ !22

2

na
xaab n

n

                                                                               (20) 

=
...

720242 5

6

3

42

++++
a

x
a

x
a

xb
                                                                       (21) 

Então, para x ≈ 0  

a
xbab

a
xa

2
cosh

2

+≈−+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

                                                            (22) 

Ou seja, num pedacinho muito pequeno, perto do mínimo, a catenária é bem 

aproximada de uma parábola.  
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APÊNDICE B- Princípios da física que alicerçam a definição de parábola no ponto de 

vista da engenharia 

 

Pensamos que a matemática é bela por si só. Não importa se a comprovação ou 

resultado de algum teorema será protagonista de outra demonstração ou aplicabilidade prática, 

a matemática continuará a mesma, estando disponível para quem a aprecie, precise e queira 

usá-la. Mas a matemática está ligada às aplicações práticas, como este trabalho pode ajudar a 

mostrar. Afinal, a física está mais relacionada, no entendimento da maioria das pessoas, às 

aplicações, como uma ciência dinâmica, ligada ao movimento. Essa concepção que separa a 

matemática da física, como se a matemática fosse estática e a física fosse dinâmica, vem das 

suas origens.  

A primeira definição de matemática e física foi realizada pela filosofia grega. A 

cultura ocidental é herdeira do pensamento filosófico científico grego, e traz em seu bojo a 

matemática grega. O pensamento grego, desde seu início, preocupou-se com a questão do 

imóvel-idêntico e do móvel-mutável. Aristóteles afirmou que os seres se diferenciariam pela 

presença ou ausência de movimento e usou a seguinte classificação para a matemática e a 

física: 

• A física, ou ciência dos seres que possuem em si mesmos o 

princípio do movimento e do repouso. São ciências físicas 

teoréticas: a ciência da natureza (que nos séculos vindouros seria 

chamada de filosofia natural e que nós, hoje, chamamos de física). 

• As matemáticas, ou ciência dos seres imóveis e separados de 

qualquer matéria, tendo apenas formas, mas essas formas, só 

existem, de fato, impressas na matéria. As matemáticas estudam, 

assim, aquelas coisas ou aqueles seres que, embora tenham 

existência nas coisas físicas, podem ser estudados em si mesmos, 

sem relação com a materialidade em movimento (CHAUÍ, 2002, p. 

347). 

 

Portanto, dessa divisão clássica entre as duas ciências, pensamos que se originou o 

conceito atual que incorpora uma tendência mais estática para a matemática e uma mais 

dinâmica para a física. 

Mas o estudo da ponte pênsil serviria, a nosso ver, justamente para unir esses dois 

conceitos. Matemática e física trabalham juntas neste estudo, e não há como separar as duas, 
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como queria o pensamento grego. A física justifica o comportamento da superestrutura 

solicitada à carga fixa e acidental e a matemática cede sua linguagem simbólica e lógica para 

descrever todo esse processo, criando modelos a partir das regularidades e estudando 

fenômenos encontrados inicialmente na natureza. O resultado pode ser considerado tanto 

parte da matemática quanto da física. Particularmente, para nós, foi interessante este estudo 

para mostrar o papel mais dinâmico que o professor de matemática pode incorporar em suas 

atividades didáticas. 

O princípio básico de ação e reação – “A cada reação (força) corresponde uma reação 

(força) de mesmo valor, igual direção, mas de sentido inverso” – é aplicado nas vigas de 

enrijecimento ou tabuleiro (figura 44), a carga acidental que passa pelo tabuleiro exerce uma 

carga ou força, representada por P, e esta reage com uma força de mesmo valor, igual direção, 

mas de sentido inverso. O tabuleiro de concreto armado resiste tanto à compressão como à 

tração. Para que haja equilíbrio, as forças anulam-se. 

 

 
 

Figura 44. Representação das forças que atuam no tabuleiro contínuo. (BOTELHO; MARCHETTI, 
2002, p. 180)  

 

Entre tantas variáveis que se leva em conta no projeto da ponte pênsil, a ação 

aerodinâmica é uma delas. Os ventos fortes assim como as cargas excessivas podem trazer 

conseqüências negativas à estrutura. Sabe-se que em todo projeto há sempre uma margem de 

segurança para garantir exatamente esses imprevistos. Segundo os engenheiros Bazzo e 

Pereira (2006, p. 109): “Erros de precisão – diferenças entre o previsto e o real – de 5% ou 

mesmo de 10%, para a maioria dos problemas de engenharia, são perfeitamente admissíveis e, 

via de regra, não invalidam a solução”.  

O comportamento das torres é uma boa escolha para a definição de momento fletor. 

As torres da ponte pênsil são engastadas às fundações e fletem com a ação das cargas e 

ventos. A ilustração da figura 45 esboça o que acontece com as torres sob ação de cargas e 
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ventos. Sob ação de uma determinada força, as barras encurvam-se e por estarem engastadas 

há uma resistência, o engaste ou encaixe transmite à barra um momento resistente, lei da ação 

e reação. Se a estrutura não reagisse com esse momento, romperia o engaste. 

 

 
 

Figura 45. Esforços internos devido aos momentos fletores (BOTELHO; MARCHETTI, 2002, p. 5) 
 

Associaremos a tendência a girar como o sentido de rotação. Assim, as forças, que 

tendem a girar a barra no sentido horário, vão gerar momentos que por mera convenção serão 

positivos e as que tendem a girar no sentido anti-horário vão gerar momentos negativos. 

Assim, quando a mesma força F atua da direita para a esquerda, irá gerar no encaixe um 

momento anti-horário (-) e quando F muda de sentido gera momento no encaixe horário (+). 

Pode-se quantificar essa ação de “tentar virar” pelo produto da força e distância, 

chamado de momento fletor. Então: M = F x h. 

Para que uma estrutura seja estável é necessário satisfazer estas três condições:  

• Que a soma das cargas horizontais ativas e as horizontais reativas 

se anule. 

• As somas das cargas verticais ativas e reativas se anulem. 

• A somatória dos cálculos dos momentos fletores (de rotação) para 

qualquer ponto da estrutura seja nula. 

 

 
 

Figura 46. Diagrama dos momentos internos (BOTELHO; MARCHETTI, 2002, p. 37) 
 

O conceito de momento fletor é fundamental no entendimento da dinâmica da 

superestrutura ponte pênsil. Na figura 46, observa-se que em qualquer seção da viga entre os 
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apoios RA e RB há tração embaixo e compressão em cima. Nos apoios, por serem 

articulações, essas situações são nulas.  

Para vigas carregadas com peso central no seu ponto médio e apoiadas em pilares, o 

valor do momento fletor máximo será dado por: 4
.

2
.

2
LPMLPM CC =⇒=

, 

2
      e      

2
PRPR BA ==

 . 

Como mostra a figura 47: 

 

 
 

Figura 47. Representação do peso central no ponto médio da viga (BOTELHO; MARCHETTI, 2002, 
p. 37) 

 

O momento fletor positivo igual a CM  comprime a parte superior da viga e traciona a 

inferior, provocando uma mudança na estrutura como mostra a figura 48. 

 

 
 

Figura 48. Deformação exagerada da viga para fins didáticos (BOTELHO; MARCHETTI, 2002, p. 
37) 

 

Até agora, os conceitos da física “princípio da ação e reação” e “momento fletor” não 

foram esgotados e não era a intenção de fazê-los. 
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Figura 49. Forma parabólica, resultado dos momentos fletores (BOTELHO; MARCHETTI, 2002, p. 

40) 
 

A superestrutura da ponte pênsil é dinâmica, ou seja, todas as suas estruturas são 

construídas de tal forma que possam receber as cargas fixa e acidental, mantendo equilíbrio e 

transmitindo as tensões para o solo. Ao receber a carga fixa e acidental, o cabo pênsil adquire 

à solicitação dessas cargas a forma geométrica de uma parábola. A figura 48 ilustra o que 

teoricamente acontece com o cabo pênsil, que assume uma forma semelhante ao diagrama dos 

momentos fletores de uma viga biapoiada.  

A forma geométrica da parábola tem a propriedade de distribuir uniformemente a 

carga recebida ao longo do vão. As torres são representadas por RA e RB. Fisicamente, 

podemos justificar a forma parabólica do cabo como sendo o momento fletor máximo que se 

dá no meio da curva e vale 8
. 2LqM C =

, sendo q o peso, e L o vão. Esse momento fletor 

máximo representa o centro de gravidade do cabo, tornando a curva parabólica. O momento 

fletor em um ponto C qualquer da viga e distante m do apoio A, como mostra a figura 50, tem 

equação 2
...

2
. mmqmLqM C −=

; substituindo m por 2
L

, obtém-se o momento fletor máximo 

8
. 2LqM C =

 . 

 
 

Figura 50. Momento fletor em um ponto C qualquer (BOTELHO; MARCHETTI, 2002, p. 40) 
 

A teoria momento fletor e o princípio da ação e reação comprovam, através da carga 

recebida pelo cabo, que este toma a forma parabólica, distribuindo uniformemente a carga ao 

longo do vão. 

No decorrer da história encontramos avanços tecnológicos nas construções de pontes 

pênseis, alguns motivados por colapsos devido à ação aerodinâmica. Vale a pena citar o que o 
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engenheiro Pauletti (2006) comenta em seu artigo Sobre cabos e cordas: “Assim, se por um 

lado o acidente de Tacoma refreou por algum tempo a proposição de novas pontes suspensas, 

por outro lado estimulou o aprofundamento da compreensão teórica no comportamento dessas 

estruturas”.  

Com a finalização da Ponte do Brooklyn, foram dados importantes passos na teoria de 

pontes pênseis. Segundo historiadores, algumas teorias tornaram-se destaque, como a Teoria 

dos Deslocamentos proposta em 1888 por Melan, mas que somente em 1908 foi usada no 

projeto da ponte pênsil de Manhattan. Em suma, a teoria diz o seguinte, segundo o engenheiro 

Laginha (1997, p. 39): “Com a carga acidental, os cabos se deslocam no espaço até a nova 

posição de equilíbrio, não mais permanecendo na forma de uma parábola única”. 

 

 
 

Figura 51. Teoria dos deslocamentos, retirada da dissertação de mestrado do engenheiro Laginha 
(1997, p. 41). 

 

Sendo assim, assumiria a forma de sucessivas parábolas, em conseqüência da mudança 

de posição do cabo pênsil solicitada pela carga acidental, ora mais intensa, ora menos intensa. 

Pelo tabuleiro da ponte passam veículos de vários tipos, tamanhos e pesos, e o cabo reage 

tomando a forma de parábola, não uma única parábola, mas família delas. A dinâmica do cabo 

pênsil pela teoria dos deslocamentos, ilustrada na figura 51, indica wy  como configuração de 

referência do cabo, ou seja, há deslocamento vertical do cabo sem viga, com viga e com carga 

acidental. 
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