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INTRODUÇÃO
Em 2006, na seção “Focus: Mathematical Stories”, do periódico Isis, A. R. Alexander
(2006: 682) afirmou em seu artigo que a História da Matemática, diferentemente da História
da Ciência, não tinha renovado suas bases historiográficas nos últimos trinta anos. A História
da Matemática teria permanecido à margem das grandes mudanças provocadas pelas novas
tendências historiográficas, continuando a enfatizar, em sua maior parte, a exposição técnica
do trabalho matemático em conexão com seu contexto histórico.
Tal aspecto apontado por Alexander é compreensível na medida em que a história da
matemática, tradicionalmente, buscou delimitar seu campo de estudo tendo como base a
coerência interna e lógica do discurso matemático. Em linhas gerais, a história da matemática
foi durante muito tempo um campo de investigação privilegiado do matemático, tendendo,
dessa maneira, a dar ênfase aos aspectos mais técnicos de sua área de conhecimento, deixando
de lado outros aspectos extramatemáticos.
Mas a crítica de Alexander parece ir além, ao observar que é urgente aproximar a
história da matemática da história da ciência uma vez que, historicamente, a matemática foi
essencial para a atividade científica, assim como a ciência desempenhou um papel central no
desenvolvimento da matemática.
Devemos concordar com Alexander que uma renovação nas propostas historiográficas
da História da Matemática poderia contribuir para uma história da matemática crítica. O que é
notório, por exemplo, nos estudos de história da matemática desenvolvidos por historiadores
de ciência. Está no centro das preocupações do historiador da ciência compreender o processo
da construção e da institucionalização do conhecimento matemático em diferentes épocas e
locais. Para tanto, o historiador da ciência, com base em tendências historiográficas
atualizadas (ALFONSO-GOLDFARB, 2008), busca não só investigar as diferentes técnicas e
conteúdos matemáticos, mas também as circunstâncias que conduziram a sua elaboração,
PEPG em História da Ciência/CESIMA/Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e PEPG em Educação
Matemática/ Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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contextualizadas. A história da matemática escrita por historiadores da ciência procura, dessa
maneira, contextualizar o conhecimento matemático reformulando suas questões, ou seja,
fazendo novos tipos de perguntas ao passado a partir de diferentes fontes. A reconstituição
histórica, nessa perspectiva, busca privilegiar não o conteúdo matemático em si, mas os
documentos que versam de alguma maneira a seu respeito.
Nesse sentido, talvez um dos grandes desafios para o historiador da matemática (ou
mesmo para o historiador da ciência) seja a escolha das fontes e dos métodos, visto que
diferentes fontes documentais podem oferecer novas perspectivas e deslocar a visão do
historiador para outros aspectos ligados ao conhecimento matemático e científico de uma
época. Entretanto, tais fontes podem também suscitar problemas se não forem devidamente
contextualizadas e analisadas com critério. Assim, neste trabalho buscamos apresentar alguns
pressupostos que tem norteado nossos estudos em História da Matemática, tendo por foco os
tratados que versam sobre instrumentos matemáticos dos séculos XVI e XVII.
POSSÍVEIS FONTES PARA A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA
Com o objetivo de suplementar os documentos comumente utilizados por historiadores
da matemática, selecionamos para o estudo da matemática quinhentista e seiscentista um
conjunto de tratados que versam sobre construção e uso de instrumentos matemáticos. A
razão dessa escolha não foi arbitrária e esteve condicionada ao próprio contexto em que tais
tratados foram publicados.
Entre os séculos XVI e XVII, novos instrumentos passaram a ser concebidos em
virtude da demanda por novos métodos matemáticos e experimentais (WARNER, 1994;
KUHN, 1989; BENNETT, 1986; VAN HELDEN, 1983). Estes instrumentos que iam desde
um simples astrolábio, uma esfera armilar e um quadrante, utilizados por marinheiros e
astrônomos, até outros mais sofisticados como réguas de cálculos, além de outros aparatos
utilizados por filósofos naturais, entrou em uso para facilitar a resolução de problemas
matemáticos, observacionais e experimentais (TURNER, 1998; HACKMANN, 1989;
DAUMAS, 1972).
Dentre esses instrumentos, encontramos aqueles denominados “matemáticos”, isto é,
instrumentos que foram concebidos para medir aquilo que Aristóteles denominava
“quantidades” (distâncias e ângulos) (BENNET, 2003, 1998, 1991, 1986). Esses
instrumentos, que já eram fabricados desde o século XIII (HACKMANN, 2003), passaram a
ser confeccionados em grande quantidade a partir do século XVI em virtude, provavelmente,
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do reconhecimento de que a matemática era essencial não só para resolver problemas de
ordem prática, mas também para investigar os diferentes aspectos da natureza (SAITO, 2011;
BENNETT, 1998).
Naquela época, aspectos práticos da geometria tornaram-se importantes para príncipes
e governantes. Além do interesse renovado pela especulação matemática, devido à
recuperação de textos da antiguidade tardia, a expansão do horizonte físico, proporcionada
pelas descobertas de novas terras além-mar, e as mudanças que tiveram lugar nos métodos da
arte militar, as aplicações da geometria passaram a chamar a atenção dos governantes
(BRIOIST, 2009; ALEXANDER, 2002; DEBUS, 1996; VELTMAN, 1979). Assim, estudos
sobre a relação entre a inclinação do ângulo de elevação de canhões e seu alcance, por
exemplo, tiveram grande desenvolvimento no século XVI. Além disso, foram desenvolvidos
instrumentos novos para medir alturas e distâncias, e novas técnicas foram propostas para
mapear e planificar as cidades e para localizar-se no mar. É nesse contexto que vemos
florescer muitas oficinas dedicadas à fabricação de instrumentos matemáticos e filosóficos em
diversas regiões da Europa, notadamente, Louvain, Nuremberg, Florença, Londres
(CONNER, 2005: 257).
Cabe observar que esses novos instrumentos foram elaborados não só por estudiosos
da natureza, tais como astrônomos, ópticos e médicos, mas também por pintores, arquitetos,
cartógrafos, agrimensores e outros “praticantes de matemáticas” (TAYLOR, 1954). A
demanda por novos instrumentos matemáticos e filosóficos parece ter reforçado, dessa
maneira, a associação entre filósofos naturais e outros artesãos, principalmente, aqueles que
lidavam com cálculos matemáticos. Toda sorte de praticantes de matemáticas, além de
arquitetos, pintores, cartógrafos, cosmógrafos, geógrafos, agrimensores, navegadores,
astrônomos, entre muitos outros artesãos e estudiosos da natureza, dedicaram-se ao estudo da
geometria prática (e num certo sentido, de aritmética prática) e a fabricação de novos
instrumentos

matemáticos

(MARR,

2009;

HIGTON,

2001;

HEILBRON,

2001;

CAMEROTA, 1998; BENNETT, 1998; TURNER, 1998).
A associação entre estudiosos da natureza e da matemática com artesãos sugere que o
desenvolvimento do conhecimento científico e matemático não esteve desvinculado de outros
segmentos teóricos e operacionais. O crescente aumento da procura por instrução em
geometria e aritmética de ordem mais prática, conhecimentos necessários para o
desenvolvimento de técnicas para a navegação, agrimensura, horografia, cartografia, artilharia
e fortificação, parece ter conduzido os estudiosos da natureza e da matemática a considerar
em suas investigações outros aspectos além daqueles teóricos legados pela tradição.

4

Podemos dizer que os praticantes de matemática, em geral, tinham uma orientação
mais empirista, no sentido de que as técnicas matemáticas por eles desenvolvidas eram
aplicadas ao mundo real. Muitos deles se denominavam “professores” de matemática, no
sentido daquele que professava a arte matemática. A maioria deles, entretanto, não possuía
formação universitária e estava associada a uma corporação de ofício, ou trabalhava em uma
oficina que fabricava instrumentos. Desse modo, era muito comum que esse “profissional”
desenvolvesse seu próprio instrumento e comunicasse a respeito de sua construção e uso
apenas àqueles que procurassem a sua instrução em sua oficina ou numa escola de ábaco
(CIOCCI, 2009: 59-71; BIAGIOLI, 1989).
Muitos tratados que versam sobre a construção e uso de instrumentos são compilações
de instrumentos descritos em outros tratados ou de notas de aulas. Tais tratados comumente
eram publicados não só por praticantes de matemática, mas também por estudiosos da
natureza e de matemática. Além de estudiosos de astronomia, cartógrafos, cosmógrafos e
geógrafos estavam mais diretamente envolvidos nessa empreitada. Todavia, encontramos
também ao lado de artesãos pouco conhecidos, outros estudiosos de matemática tais como,
Egnazio Danti (1536-1586), Cosimo Bartoli (1503-1572), Gemma Frisius (1508-1555),
Oronce Finé (1494-1555) entre outros.
Esses tratados são apreciados pelos historiadores da ciência de diferentes maneiras. A
relação entre as diferentes artes e a ciência nas origens da ciência moderna tem sido o foco
das principais investigações históricas. Outros estudos dedicados a diferentes possibilidades
de relação entre ciência e técnica, articulando aspectos teóricos e práticos e suas relações que
conduziriam a outras formas de interação no processo da formulação da ciência moderna
também são comuns. Além disso, juntamente com outros, comumente conhecidos como
“filosóficos”, historiadores da ciência têm procurado discuti-los na crescente interação entre
dois domínios do conhecimento nos séculos XVI e XVII: “filosofia natural” e “matemáticasmistas” (GABBEY, 1997; WARNER, 1994).
Esses instrumentos “matemáticos” não parecem ter recebido ainda total atenção da
História da Matemática. Talvez não seja difícil entender a razão disso, pois tais instrumentos
parecem apenas incorporar conhecimentos matemáticos já bem estabelecidos. Desse modo,
vistos como neutros no empreendimento da construção do saber matemático e científico,
comumente são examinados no nível de seus resultados pelos historiadores da matemática.
Mas estudos em história da ciência têm insistido na necessidade de reavaliar o papel
desses instrumentos (TAUB, 2009; HANKINS; SILVERMAN, 1999; VAN HELDEN;
HANKINS, 1994). As novas propostas historiográficas da história da ciência têm insistido na
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necessidade de ampliar o foco de análise e contextualizar os instrumentos em seus devidos
quadros conceituais, de modo a compreender a complexa trama da relação entre teoria,
instrumento e experimento. Assim, um recente estudo revelou-nos que a compreensão do
papel dos diferentes instrumentos anteriores ao século XVI requeria muito mais do que
examiná-los no nível dos resultados (SAITO, 2011, 2009). Uma vez que incorporam
diferentes conhecimentos, esses instrumentos deveriam ser examinados não só do ponto de
vista técnico matemático, mas também à luz da concepção de ciência e matemática aceita
numa época, evitando-se distorções que possam conduzir a anacronismos.
EXPLORANDO OS TRATADOS QUE VERSAM SOBRE CONSTRUÇÃO E USO DE
INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS NOS SÉCULOS XVI E XVII
Grande parte de estudos históricos sobre instrumentos matemáticos concentra-se num
período que vai de meados do século XVII ao XVIII. Não é difícil entender a razão disso,
visto que os “modernos” instrumentos começaram a fazer parte do cenário científico, com
mais intensidade, no século XVII. Contudo, é preciso levar em conta que se analisarmos os
instrumentos concebidos e fabricados no século XVI nessa perspectiva, perdemos de foco o
seu real significado, visto que acabaremos atribuindo-lhes características que lhes eram
estranhas.
Convém observar que o caráter “científico” que atribuímos a instrumentos no seu
sentido funcional, ou seja, como instrumentos utilizados na ciência, é bastante recente
(MAXWELL, 1876). A expressão “instrumento científico”, por exemplo, passou a constar do
vocabulário especializado apenas no século XIX. Além disso, o próprio termo “instrumento”
era controverso no século XVI (WARNER, 1990). Assim, devemos tomar o cuidado de não
considerar os instrumentos descritos nesses tratados apenas em sua materialidade, como se
fossem uma peça de antiquário. É necessário inserir tais instrumentos nos contextos em que
foram gestados e flagrar no processo de construção do conhecimento o seu real significado,
sem atribuir-lhes características notoriamente modernas.
Análises e estudos em História da Ciência têm revelado que esses instrumentos não
são meros objetos, mas artefatos que incorporam conhecimentos matemáticos e que, portanto,
não devem ser vistos como neutros, pois a sua construção e seu uso apontam para aspectos
importantes do fazer matemático nos séculos XVI e XVII (SAITO; DIAS, 2011).
Isso significa que, num instrumento, não é bem a ciência que determina como os seus
componentes devem ser arranjados e organizados, embora a sua função, enquanto
instrumento, esteja vinculada aos propósitos para os quais foi concebido e enquadrada nos
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moldes de uma teoria científica ou matemática em particular. A construção e o uso de um
instrumento mobilizam vários tipos de conhecimento relativo não só a sua materialidade, mas
também às diferentes formas de manipulação e adequação para ser utilizado na prática. Assim
complexas redes de relações entre ciência, matemática, técnica e sociedade encontram-se
embebidas nos projetos, na confecção e nos dados sobre as formas e propósitos de construção
e utilização desses instrumentos. É por essa razão que investigamos esses tratados na
interação entre ciência e arte (techné), visto que esses instrumentos comumente são resultados
do rearranjo da manipulação de materiais e ideias (SAITO, 2011).
Os tratados que versam sobre esses instrumentos, em linhas gerais, apresentam as
mesmas características. Trataremos aqui apenas dos instrumentos utilizado por agrimensores.
Cabe observar que por “agrimensura” devemos entender um conjunto de práticas que
envolvia não só técnicas de medida, mas também de agricultura.
No século XVI, o sistema de cultivo da terra, a posse de novas terras e o aumento
significativo de seu valor, conduziu muitos proprietários a buscar novas regras para
determinar a quantidade de terra, seus limites e localização, reorganizando, dessa maneira, o
espaço (FISCHER, 1996: 65-91; RICHESON, 1966: 1-89). É nesse contexto, que vemos
surgir novos tratados e instrumentos matemáticos para medir, calcular e contar.
No início do século XVI, os primeiros tratados geralmente traziam instruções para os
administradores e superintendentes de terras (RICHENSON, 1966: 31-42). Mas, na medida
em que avançamos no século XVI em direção ao XVIII, o número de tratados que buscam
instruir sobre técnicas de medida e de mapeamento de terras aumentou significativamente.
Esses tratados geralmente apresentam diferentes técnicas de medidas para diferentes
situações. E, para cada situação, encontramos instruções para construção e uso de um
instrumento específico. Alguns desses tratados apresentam ainda a validação matemática do
instrumento, discorrendo sobre sua demonstração geométrica fundamentada nos axiomas,
postulados e teoremas de Elementos de Euclides; outros, porém, apenas descrevem-no e
apresentam seus possíveis usos.
Um desses tratados que teve ampla repercussão em território italiano foi Del modo di
misurare le distantie, le superfície, i corpi, le piante, le province, le prospettive & tutte le
altre cose terrene, che possono occorrere agli homini, Secondo le vere regole d’Euclide, & de
gli altri piu lodati scrittori (BARTOLI, 1564), publicado por Cosimo Bartoli (1503-1572) em
1564. Dedicada a Cosimo de Medici, esta obra é, na realidade, uma compilação, como bem
sugere o próprio autor no início de sua obra.
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A obra foi dividida por Bartoli em seis livros, cada um deles dedicado, direta ou
indiretamente, tal como sugere o título da obra, aos modos de medir: distâncias (largura,
comprimento, altura e profundidade); superfícies ou planos; corpos (regulares e irregulares); e
uma província de 400 ou 500 milhas em seu comprimento e largura “de tal modo a poder
desenhá-la sobre um plano com sua capital, terras, castelo, portos, rios, e outras coisas
notáveis” (BARTOLI, 1564: 1r).
O primeiro livro trata, seguindo a sequência proposta por Oronce Finé em Geometria,
segunda parte de seu tratado intitulado Protomathesis, da medida da distância, isto é,
comprimento, largura e profundidade. O segundo livro trata da medida da superfície e, o
terceiro, dos corpos, isto é, do volume. O quarto livro, “seguindo, agora, a ordem dada por
Gemma Frisius e outros autores”, Bartoli explica e ensina como mapear uma província sobre
um plano. A esses quatro livros seguem dois outros, um quinto, dedicado às demonstrações
geométricas de Euclides e, um sexto, que ensina a obter raízes quadradas e cúbicas. No quinto
livro, Bartoli procura fornecer não só as questões, os conceitos e as proposições, apresentadas
nos livros anteriores como demonstrações, mas também as proposições das quais derivavam
aquelas demonstrações. Aqui Bartoli esclarece que decidiu acrescentar as demonstrações
constantes em Elementos de Euclides por duas razões. Primeira por sugestão de Francesco de
Medici e, segunda, por comodidade, ou seja, para deixar o leitor satisfeito e poupá-lo de se
reportar ao livro de Euclides (BARTOLI, 1546: 1v). Mas cabe observar que os Elementos de
Euclides não são aqui apresentados na íntegra. Bartoli apenas selecionou aqueles axiomas,
postulados, definições e proposições que estariam diretamente ligados à medida da distância,
área e volume. No sexto livro, Bartoli apresenta regras para obter raízes quadradas e cúbicas.
O autor observa que lhe pareceu interessante juntar este livro porque, em muitos casos,
pareceram necessários encontrar as raízes quadradas e cúbicas, ou ainda obter algumas
medidas tratadas nos primeiros três primeiros livros (BATOLI, 1546: 2r). Por último, ainda
neste sexto livro, Bartoli fornece a regra de três.
Diferentemente de um manual prático “faça você mesmo”, esses tratados articulam
dois aspectos que são indissociáveis nesse tipo de documento, a saber: a construção e o uso
dos instrumentos. Analisando essas obras, podemos notar que elas estavam destinadas a um
público que tinha conhecimentos não só da matemática incorporada nos instrumentos, mas
também prático de seu ofício. Isso pode ser constatado nas instruções de construção em que o
autor raramente fornece informações sobre os procedimentos matemáticos para dividir
ângulos e segmentos, traçar mediatrizes e bissetrizes, ou mesmo das propriedades de
diferentes figuras geométricas que devem ser conhecidas para se construir e utilizar os
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instrumentos. O conhecimento matemático encontra-se, assim, implícito nos instrumentos, ou
seja, na sua concepção, bem como no seu uso, apontando, dessa forma, para
indissociabilidade entre o saber e o fazer.
Esses tratados nos permitem aproximar do fazer matemático e compreender as muitas
“matemáticas” existentes de uma época. Além de problematizar as relações entre uma
matemática teórica e a prática associada à aplicação da matemática, esses tratados
proporcionam a compreensão da Matemática em seu aspecto multifacetado e abrem novas
perspectivas que nos permitem discutir a realidade dos entes matemáticos e sua eficiência
sobre o mundo da experiência, renovando as discussões sobre a relação da matemática com a
realidade sensória e empírica.
Todavia, é importante que os instrumentos presentes nesses tratados não sejam vistos
apenas como resultados de desenvolvimento matemáticos já conhecidos. Sem dúvidas, esses
instrumentos incorporam conhecimentos matemáticos já bem estabelecidos. Entretanto, é na
construção e no uso desses conhecimentos matemáticos que podemos flagrar alguns aspectos
do movimento do processo da construção do conhecimento científico e matemático moderno.
O traçado das escalas, o formato do instrumento, e as ações descritas (ou não) pelos autores
para o seu uso, por exemplo, são informações que trazem indícios do fazer matemático e
científico de uma época.
Tratados como os de Bartoli revelam que os instrumentos matemáticos são mais do
que simples artefatos. Eles incorporam conhecimentos que revelam não só articulação entre o
saber e fazer matemático, mas também apontam para a complexa trama em que o fazer
matemático, técnico e científico se entrelaçam. O cruzamento de linhas nessa trama revela as
nuances e as interfaces que o conhecimento matemático estabelece com outros ramos do
conhecimento, propiciando ao historiador a compreensão dos modos como a Matemática
apropriou-se desses conhecimentos. Esses tipos de tratados revelam assim a relação
multifacetada do conhecimento matemático e científico e o amplo espectro de possibilidades
de estudos que o contexto histórico pode fornecer.
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As fontes para a HistÃ³ria Militar portuguesa nos sÃ©culos XVIII e XIX sÃ£o muito vastas.Â Ora, o Republicanismo no sÃ©culo XIX
tem uma ideologia que determina em tudo a actividade dos seus membros - o positivismo, e que tambÃ©m determina a prÃ³pria
produÃ§Ã£o historiogrÃ¡fica de Latino Coelho, jÃ¡ que para ele a histÃ³ria nÃ£o deve ser mais do que Â«o verdadeiro conhecimento
das leis fundamentais no progresso das sociedadesÂ» e deve ter como objectivo o Â«descobrimento da admirÃ¡vel legislaÃ§Ã£o.Â 7
NÃ£o Ã© muito importante para o assunto aqui tratado, mas vale a pena notar que esta afirmaÃ§Ã£o do autor tem como base uma
estranha ignorÃ¢ncia do significado da palavra eleiÃ§Ã£o. A histÃ³ria da matemÃ¡tica Ã© uma Ã¡rea de estudo que busca explorar as
diversas prÃ¡ticas matemÃ¡ticas que existiram ao longo do tempo e em diferentes territÃ³rios. Embora muitos acreditam que seja
dedicada Ã investigaÃ§Ã£o sobre a origem das descobertas da matemÃ¡tica, a historiografia atual tem se debruÃ§ado em
compreender os mÃ©todos matemÃ¡ticos dentro do seu prÃ³prio contexto, valorizando as diferenÃ§as entre como fazemos
matemÃ¡tica hoje e como se fazia matemÃ¡tica em outros perÃodos e lugares. Title: MatemÃ¡tica conquista 6, Author: Editora FTD,
Name: MatemÃ¡tica conquista 6, Length: 372 pages, Page: 1, Published: 2019-08-07.Â Acreditamos ser de grande relevÃ¢ncia
conhecer os pressupostos teÃ³ricos que a embasam para, a partir desses, perceber a estrutura e os elementos que a compÃµem.
AlÃ©m da apresentaÃ§Ã£o desses norteadores, buscamos promover reflexÃµes acerca do ensino e da aprendizagem da MatemÃ¡tica
e as possÃveis aÃ§Ãµes e estratÃ©gias utilizadas em sala de aula. NÃ£o podemos deixar de mencionar que muitas exploraÃ§Ãµes
aqui apresentadas ao professor trata-se de sugestÃµes e, portanto, podem e devem ser adaptadas sempre que necessÃ¡rio. PrÃ©HistÃ³ria Ã© o perÃodo do passado da humanidade que vai do aparecimento do homem Ã invenÃ§Ã£o da escrita e que abrange
milhÃµes de anos. A origem da humanidade Ã© objeto de pesquisas de arqueÃ³logos, paleontÃ³logos, geÃ³logos e biÃ³logos.Â
PaleolÃtico Ã© o perÃodo mais extenso da PrÃ©-HistÃ³ria da humanidade, compreendido entre seu surgimento, por volta de 4,4
milhÃµes de anos, atÃ© 8000 a.C. Nessa Ã©poca os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenÃ§Ã£o de
alimentos, atravÃ©s da caÃ§a, da pesca e da coleta de frutos, raÃzes e ovos, o que os obrigava a uma vida nÃ´made.Â Os
instrumentos utilizados, a princÃpio eram de osso e madeira, depois, lascas de pedra e marfim. Fabricavam machados, facas e outros
instrumentos pontiagudos. Trabalho de MatemÃ¡tica: A HistÃ³ria da MatemÃ¡tica relacionada Ã Arquitetura MatemÃ¡tica para
Arquitetura I Prof. Dr. Ton Marar Alessandra Vitti Brusantin. Abril 2011 matemÃ¡tica e arquitetura. Pode-se definir a relaÃ§Ã£o entre
MatemÃ¡tica e Arquitetura como mera.Â Em uma anÃ¡lise prÃ¡tica cotidiana, a MatemÃ¡tica, o cÃ¡lculo, seria o instrumento utilizado
pelo arquiteto para fazer com que seu projeto â€œpare em pÃ©â€, um ponto de vista que, de certa forma, acaba por subordinar esta
ciÃªncia Ã Arquitetura. De acordo com o Online Etymology Dictionary, a palavra MatemÃ¡tica deriva do prefixo grego mathema, que
significa estudo, aprendizado. Por sua vez, Arquitetura Ã© a junÃ§Ã£o entre os termos gregos archÃ© - agir, governar - e tekton â€“
construtor, carpinteiro.

