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O propósito

Suporte à disciplina de História da Matemática

Não trata da história dos conceitos matemáticos

Trata das diferentes formas de elaborar conhecimentos 
matemáticos em diferentes contextos

(Re)construção contextual



Historiografia e História da Matemática

Foi escrito com base nas atuais tendências 
historiográficas da História da CiênciaHistoriografia

História da Matemática
Aspectos ligados ao movimento do conhecimento 

em diferentes contextos históricos 

Contextos de elaboração, transformação e 
transmissão do saber matemático



O título

Parcialmente sugerido e recomendado pelo prof. Ubiratan D’Ambrósio

Reconstrução Racional (Imre Lakatos)

(Re)construção contextual

Narrativa linear, progressista e presentista Whiggish

Valorizar a dimensão cultural 

Propõe reconstruir racionalmente a história da ciência e da matemática

Diferentes racionalidades

Historiografia contemporânea



Reconstituir e caracterizar as diferentes “matemáticas” do passado

Antes do século XIX, a matemática não se constituía como 

área autônoma e unificada de conhecimentos matemáticos

Século XVI Século XVIII 

Especialização moderna

Conhecimento matemático pulverizado 
em diferentes segmentos de saber

Institucionalização da Matemática

Matemáticas Matemática

Século XIX 



História da Matemática e suas (re)construções contextuais

A ciência atual não se confunde com essa mesma ciência no passado (G. Canguilhem)

A matemática do passado não pode ser confundida 
com a nossa matemática (do presente)

Aquela matemática do passado deve ser 
contextualizada no passado

A história da matemática busca reconstituir 

a matemática do passado no passado, sem 

reduzi-la a um exercício matemático

Objeto de investigação da matemática não 
coincide com o da história da matemática



O contexto científico e matemático

Contexto científico e matemático

Contexto social, político, econômico etc.

Modelo de ciência

(Sistema de ideias)



Da organização do livro

Antiguidade clássica
Gregos

Indianos e chineses

Renascimento
Humanistas

Século XV 

Especialização moderna

Século XIX 

Matemática 
moderna

Mesopotâmios e 
Egípcios antigos

Islâmicos e Bizantinos

Fontes para a elaboração da 
ciência e matemática 

modernas 
Antigos saberes



Processo da construção do saber matemático

A história da matemática é a história dos processos e não dos resultados matemáticos

Abordar as diferentes formas de elaboração, 
transformação e transmissão de conhecimentos 

matemáticos em diferentes épocas e culturas, dando 
ênfase ao “fazer matemático” em sua relação 

multifacetada com o estudo da natureza e das artes.

Com o objetivo de operar sobre noções e 
conceitos (científicos e matemáticos) 

reconfigurados de modos diferentes, por 
sociedades diferentes, ao longo do tempo

A história da matemática e suas (re)construções contextuais



As três esferas de análise

Epistemológica

Historiográfica

Ciência e Sociedade

A primeira se refere a aspectos intrínsecos das teorias e 
práticas  científicas sob estudo, combinando a crítica textual  

(assumida a partir de um modelo filológico) e a análise teórico 
contextual interna ao texto (através da análise epistêmica de 

seus principais conceitos e argumentos)

A segunda, uma esfera propriamente historiográfica, 
concerne as várias formas através das quais já se analisou 

um determinado problema, documento.

Finalmente, a terceira diz respeito ao contexto propriamente 
histórico, com destaque para as circunstâncias sob as quais foi 

elaborada a documentação em análise
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