
2º Encontro de História da Matemática e das Ciências 
12 de setembro de 2012 

Anfiteatro B – Universidade dos Açores 

Introdução 

A menos de um ano iniciamos a jornada dos Encontros de História da Matemática e das Ciências                

no polo de Ponta Delgada da Universidade do Açores. Hoje temos o legado de mais um encontro.  

Com o mesmo espírito do primeiro encontro que se realizou a                                                                 

2 de dezembro de 2011, continuamos a registar factos e pessoas que marcam a diferença. 

Numa ligação entre a história, a matemática e as ciências, num conhecimento vivo do passado,            

envolvendo vários locais deste gigantesco planeta Terra, somos abarcados numa consciência de eventos      

que podem inspirar-nos, ou alertar-nos, para o futuro. 

Das conversas entre cientistas e historiadores, investigadores e literatos, surgem discursos muito ricos. 

 Este é mais um desses momentos que devemos considerar. 

O 2º Encontro de História da Matemática e das Ciências, que assume um perfil internacional,                 

conta com dois ilustres conferencistas convidados: o Prof. Ubiratan D'Ambrósio, antigo Professor de várias 

Universidades brasileiras, e o Prof. Luís Saraiva, da Universidade de Lisboa. 

O Prof. Ubiratan D'Ambrósio fez o seu doutoramento em Matemática e é um dos pioneiros no estudo da 

Etnomatemática. Foi galardoado em 2001 com a medalha Kenneth O'May, da Comissão Internacional de 

História da Matemática, por seus contributos na área de História da Matemática.  

Em 2005 ganhou a medalha Felix Klein, da Comissão Internacional de Instrução Matemática,                   

em reconhecimento de seus feitos na área da Educação Matemática.  

O Prof. Luís Saraiva é fundador e coordenador desde 1988 do Seminário Nacional de História da 

Matemática, co-fundador da Sociedade Brasileira de História da Matemática,                                               

e é o representante de Portugal na International Commission on the History of Mathematics. 

Para além das duas conferências serão apresentadas comunicações de docentes                                              

do Departamento de Matemática da Universidade dos Açores.  

Bem-haja! 

A comissão organizadora 
Helena Melo, Isaura Ribeiro, 

João Cabral, Luís Saraiva, 
Mª Carmo Martins, Margarida Sá Nogueira 

 



PROGRAMA 

 

9h00 – Sessão de Abertura 

9h30 – Conferência: 

As relações matemática entre Portugal e Brasil,                                                                            
com destaque para o período após a Segunda Guerra Mundial 

Orador: Professor Doutor Ubiratan D’Ambrósio (Brasil) 

10h30 – Intervalo 

11h00 – Conferência: 

A Matemática no Brasil de D. João VI e                                                                                 
a criação da Academia Real Militar do Rio de Janeiro (1808-1822) 

 Orador: Professor Doutor Luís Saraiva (CMAF/MCUL/Universidade de Lisboa) 

12h00 – Questões 

 

12h30 – Almoço  

 

14h00 – Comunicação: 

Um pouco de história da visualização de dados 

Oradores: Professores Doutores Osvaldo Silva e Áurea Sousa (Universidade dos Açores) 

14h30 – Comunicação: 

Estratégias para o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem 

Orador: Professora Doutora Isaura do Carmo Pereira Ribeiro (Universidade dos Açores) 

15h00 – Comunicação: 

Uma breve história sobre o Departamento de Matemática da Universidade dos Açores 

Oradores: Professoras Doutoras Mª Carmo Martins e Helena Melo (Universidade dos Açores) 

15h30 – Questões 

16h00 – Encerramento  

 



As relações matemáticas entre Portugal e Brasil,                                                          
com destaque para o período após a Segunda Guerra Mundial 

Ubiratan D’Ambrosio 

A História da Matemática no Brasil reflete a complexidade da era colonial. Essa complexidade estimula uma 
historiografia mais ampla, buscando fontes desprezadas e mesmo ignoradas por historiadores da Matemática. Um dos 
problemas difíceis ao fazer história refere-se à dinâmica cultural dos encontros de tradições diversas. Os modos de fazer 
e de saber originários dos grandes impérios europeus dos séculos XVI, XVII e XVIII foram transmitidos, absorvidos e 
transformados nas colônias e nos novos países independentes, procurando caminhos diferentes do que vinha 
acontecendo nas metrópoles. Ao se analisar o período colonial, as populações indígenas, em grande parte dizimadas, os 
imigrantes da África [forçados] e da Europa [voluntários] trouxeram conhecimentos matemáticos praticados pelo povo, 
muito não acadêmicos, próprios de sua cultura, e que se associaram, num processo de dinâmica cultural, para produzir 
uma Matemática brasileira, não necessariamente acompanhando a matemática acadêmica dos centros europeus. Após a 
independência, que no Brasil deu-se de uma forma muito peculiar, a matemática passou a ser praticada em sintonia 
com a que se praticava em Portugal e nos demais países da Europa. Portanto, para se fazer História da Matemática no 
Brasil é necessário reformular os atuais parâmetros historiográficos, particularmente a cronologia e o conceito de 
fontes. 

Essas considerações levam-me a uma proposta de periodização: Pré-Colombo/Cabral: os primeiros 
povoamentos, a partir da pré-história; Conquista e colônia (1500-1822); Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves 
(1808-1821); Independência e Império (1822-1889); Primeira República (1889-1916) e a entrada na modernidade 
(1916-1933); Tempos Modernos (1933-1957); Desenvolvimentos Contemporâneos (a partir de 1957). 

Nesta palestra vou tecer algumas considerações sobre o período o período colonial, com uma breve referência 
aos desenvolvimento a partir do Reino Unido até a década de 1950. Darei especial atenção à presença de 
matemáticos portugueses após o término da Segunda Guerra Mundial, com especial destaque para a ida de António 
Aniceto Monteiro para o Rio de Janeiro e de Alfredo Pereira Gomes, Manuel Zaluar Nunes, Ruy Luís Gomes e José 
Morgado para o Recife. Farei também uns comentários sobre a recepção de Bento de Jesus Caraça no Brasil a partir 
da influência de seu discípulo João Remy Freire. 

Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Matemática no Brasil de D. João VI                                                                 
e a criação da  Academia Real Militar do Rio de Janeiro (1808-1822) 

Luís Manuel Ribeiro Saraiva – CMAF/MCUL  
Departamento de Matemática 

Universidade de Lisboa 

A Academia Real Militar do Rio de Janeiro foi fundada em 1810, no seguimento da vinda para o Brasil da 
Corte Portuguesa, consequência da invasão de Portugal pelos exércitos de Napoleão. No seu curso matemático foram 
ensinados, pela primeira vez no mundo português, a matemática de Lacroix, Legendre, Francoeur e outros, em 
traduções para português de obras destes e outros autores feitas pelos docentes da Academia essencialmente entre 
1808 e 1814. 

Nesta conferência falaremos do panorama matemático em Portugal no fim do século XVIII, referindo a 
reforma da Universidade de 1772, e acentuando a importância das escolas militares. Daremos uma visão global sobre 
o Brasil antes de 1808 e sobre as grandes transformações sofridas em consequência da ida da Família Real para o Rio 
de Janeiro. Referiremos o contexto em que foi criada a Academia, a sua estrutura e o seu corpo docente, dando ênfase 
à importantíssima actividade de tradução de obras científicas, única na história da Matemática em Portugal, 
nomeando os autores dessas traduções. 

Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Um pouco de história da visualização de dados 

Osvaldo Silva  
osilva@uac.pt  

CMATI 
Departamento de Matemática 

Universidade dos Açores 
 

Áurea Sousa  
aurea@uac.pt  

CMATI/CEEAplA 
Departamento de Matemática 

Universidade dos Açores 

O ser humano, desde os primórdios, tem tido a necessidade de dispor de informações, pelo que têm sido 
desenvolvidos esforços a nível do tratamento e organização dos dados recolhidos, para que as informações obtidas 
sejam apresentadas de modo sugestivo e de fácil compreensão. Nesse contexto, é de primordial importância a 
utilização de gráficos, no âmbito da análise exploratória de dados, a nível unidimensional, bidimensional, 
tridimensional e n-dimensional. 

As técnicas de visualização têm a sua origem nos diagramas geométricos, nas tabelas de posição das 
estrelas e nos mapas. No século XVI, com a expansão marítima da Europa, foram desenvolvidos novos instrumentos e 
técnicas, que estão na génese de novas e mais precisas formas de apresentação visual do conhecimento. Mais 
recentemente, os avanços computacionais ocorridos a partir da década de setenta do século XX permitiram o 
desenvolvimento de software altamente interativo e de fácil manipulação, que possibilitou o desenvolvimento e a 
aplicação de novas técnicas gráficas e de novos métodos de análise de dados. 

Nesta comunicação, são referidos os principais marcos históricos da visualização no âmbito da análise de 
dados, enfatizando-se as principais técnicas de visualização e as influências de algumas personalidades, que 
contribuíram para o seu desenvolvimento.  

Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratégias para o Desenvolvimento de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

A história da utilização da tecnologia na aprendizagem está repleta de 
promessas e desilusões.  

Mark J. Rosenberg, 2001 

Isaura Ribeiro  
isaura@uac.pt  

CMATI 
Departamento de Matemática 

Universidade dos Açores 

A evolução histórica da formação à distância está directamente relacionada com as sucessivas evoluções 
tecnológicas. Actualmente, as tecnologias de informação e comunicação permitem criar novos ambientes de 
ensino/aprendizagem, no contexto da sociedade da informação que se pretende sociedade do conhecimento. Utilizar 
Sistemas de Gestão de Aprendizagem (SGAs), como o Moodle, para implementar Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVAs) tornou-se uma necessidade e, talvez, uma exigência no Ensino Superior. Este trabalho 
apresenta a evolução das tecnologias, a sua aplicação ao ensino/aprendizagem e os fracassos e sucessos registados. 
Apresentam-se ainda, em função das tecnologias actuais, estratégias para o desenvolvimento de ambientes virtuais de 
aprendizagem (concepção, desenho e implementação) através da análise dos conteúdos educativos, conteúdos 
multimédia, tecnologias, sistemas tutorias de apoio aos alunos e usabilidade dos ambientes digitais especialmente 
construídos para optimizar a aprendizagem em contextos de ensino/aprendizagem diversos. 

Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uma breve história sobre o Departamento de Matemática da Universidade dos Açores 

Mª Carmo Martins  
mika@uac.pt  

CMATI 
Departamento de Matemática 

Universidade dos Açores 
 

Helena Melo  
hmelo@uac.pt  

CMATI 
Departamento de Matemática 

Universidade dos Açores 

O Departamento de Matemática da Universidade dos Açores ao longo de toda a sua existência reuniu, 
para além da história da sua própria criação, inúmeras histórias, quer dos seus docentes e funcionários, quer dos seus 
alunos. Assim, serão abordados alguns factos da sua constituição e desenvolvimento ao longo dos seus 36 anos, bem 
como de personalidades que por ele passaram. 

Notas: 

 


