
 

 



 
 

Prefácio 
 
 
 

Nos dias que se seguem, assinalados por diversos acontecimentos,         

há que registar factos e pessoas que marcaram a diferença. 

Numa ligação entre a história, a matemática e as ciências,                

num conhecimento vivo do passado, somos envolvidos numa consciência 

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

Esta tem sido, desde os encontros anteriores, a nossa meta. 

Este terceiro encontro pretende dar continuidade ao reavivar                           

do interesse pela nossa história de conquistas científicas,                                

bem como dos desenvolvimentos no âmbito da matemática,                            

promovendo a interligação de diversas áreas do conhecimento. 

Das conversas entre cientistas e historiadores,                                  

investigadores e literatos,                                                                          

surgem discursos muito ricos. 

Este é um desses momentos que devemos considerar. 

 

 

Bem-haja! 

A comissão organizadora 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A História mostra que os chefes de império que encorajaram                                                              

o culto das  Matemáticas, fonte comum de todas as Ciências Exatas,                                              

são também aqueles cujo reinado foi mais brilhante e cuja glória é mais duradoura.  

(Miches Charles) (1783-1880) 



 

Programa 

21 de outubro 

 

9h00 – Entrega das pastas – Hall de entrada do Auditório Sul da Aula Magna – U. Açores 

9h30 – Abertura Solene do Encontro 

10h00 – Maria Isabel Vicente Maroto (Universidad de Valladolid) – “La formación de los 
artilleros en el siglo XVI” 

10h50 – Intervalo/Coffee break – Hall de entrada do Auditório Sul 

11h10 – Sérgio Nobre (UNESP – Universidade Estadual Paulista) – “A investigação em 
História da Matemática no Brasil: Aspectos dos séculos XIX e XX” 

12h00 – Luís Saraiva (Universidade de Lisboa/CMAF/SNHM) – “Manuel Ferreira de 
Araújo Guimarães e a Academia Real Militar do Rio de Janeiro” 

12h45 – Almoço 

14h30 – Partida para a cidade da Ribeira Grande – Museu Vivo do Franciscanismo 

15h00 – Mariano Esteban Piñeiro (Universidad de Valladolid) – “Los instrumentos 
matemáticos encargados a João Jacinto de Magalhães por la Corte de España” 

15h50 – António Costa Canas (Escola Naval/CIUHCT/SNHM) – “Matemática e 
Navegação Astronómica” 

16h20 – Vitor Bonifácio (DF/Universidade de Aveiro) – “A vida e a obra do astrónomo 
açoriano João de Moraes Pereira (1855 – 1908)” 

16h50 – Documentário sobre os Terceiros 

17h00 – Torre dos Sinos – Vista Panorâmica da Cidade da Ribeira Grande 

17h20 – Intervalo/Coffee break – Claustro do Convento 

17h50 – Receção na Câmara Municipal da Ribeira Grande  

18h20 – Auditório da Casa do Arcano – Ribeira Grande  

18h45 – Raquel Faria e Mª Isabel L. Furtado (ES da Ribeira Grande) – “Algumas 
curiosidades do mundo da geometria e as suas histórias” 

19h15 – Foto do 1.º dia do Encontro 

19h30 – Encerramento dos trabalhos do 1.º dia 

20h00 – Jantar do Encontro na cidade da Ribeira Grande 

 



 

 

22 de outubro 

 

Auditório Sul da Aula Magna – U. Açores 

9h30 – António Manuel de Frias Martins (DB/Universidade dos Açores) – “O que Darwin 

viu e nós descobrimos” 

10h20 – Rui Sampaio da Silva (DHFCS/Universidade dos Açores) – “Valores Sociais e 

Valores Cognitivos na História da Ciência” 

10h50 – Intervalo/Coffee break – Hall de entrada do Auditório Sul 

11h10 – José Luís Brandão da Luz (DHFCS/Universidade dos Açores) – “Mateus de 

Andrade Albuquerque – O sábio solitário da casa da Glória” 

12h00 – Maria João Mocho (Universidade dos Açores) – “Mocho: história de um símbolo na 

Matemática” 

12h30 – Almoço 

Auditório Sul da Aula Magna – U. Açores 

14h30 – João Tomas do Amaral (Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo) – 

“A Obra Matemática de Bento Caraça no Brasil” 

15h10 – António Félix Rodrigues (DCA/Universidade dos Açores) – “Simetria, geometria e 

música na simbologia renascentista do Castelo de São João Baptista em Angra do Heroísmo, 

ilha Terceira, Açores – Portugal”  

15h50 – Intervalo/Coffee break – Hall de entrada do Auditório Sul 

16h10 – João Gonçalves Cabral (DM/Universidade dos Açores) – “Vozes do passado, da 
história à atualidade” 

16h50 – Emanuel Oliveira Medeiros (DCE/Universidade dos Açores – “…” 

17h40 – Concerto de Música Tradicional Regional 

18h25 – Foto do 2.º dia do Encontro 

18h30 – Encerramento do Encontro 
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Del arte militar a la nueva ciencia de la artillería 
 

Maria Isabel Vicente Maroto 
Universidad de Valladolid 

 
Hasta el siglo XVI los artilleros se formaban aprendiendo durante años al lado de 

personas ya expertas. Pero se fue viendo la necesidad de que previamente adquirieran una 
formación teórica básica. El principal problema radicaba en la ausencia de instituciones capaces 
de proporcionar esos conocimientos, lo que se intentó resolver mediante la creación de diversos 
centros de enseñanza especializada. A partir de las últimas décadas de la centuria fueron 
apareciendo importantes tratados de artillería, que con frecuencia dedican las primeras 
páginas a resumir su contenido, detallando todo lo que debía saber un artillero; y tratan de 
incorporar la geometría para explicar “la nueva ciencia” de la artillería, arte que conocían por 
la práctica.  

Entre los textos de artillería más completos y rigurosos producidos en Europa 
durante los siglos XVI y XVII se encuentran los escritos por autores españoles, destacando 
especialmente las obras de Collado de Lebrija, Cristóbal Lechuga y Ufano, los tres formados 
como artilleros en las campañas militares de Italia y los Países Bajos. 
La controversia entre ciencia y experiencia se pone de manifiesto en todas las artes –militar, 
de navegar…–, que paulatinamente irían adquiriendo el carácter de lo que hoy llamaríamos 
ciencias aplicadas: 

“…que la ciencia, por grande que sea, sin la experiencia no les vale para que a sus 
obras, estimaciones y pareceres se dé crédito”. 
Discurso del capitán Cristóbal Lechuga, en que trata de la artillería y de todo lo necesario a ella con un 
tratado de fortificación y otros advertimientos, Milán, 1611 
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A investigação em História da Matemática no Brasil:             

Aspectos dos séculos XIX e XX  

Sérgio Nobre 
UNESP – Universidade Estadual Paulista 

 

Nesta apresentação serão abordados temas que foram resultados de trabalhos de 
investigação científica na área da História da Matemática no Brasil. Dentre estes temas, 
destacamos: O início do Ensino Superior em Matemática no Brasil, decorrente da vinda da 
Família Real para o Brasil em 1808 e a criação da Academia Real Militar; os primeiros 
doutorados em Matemática realizados no Brasil; a criação de Escolas Politécnicas; a 
fundação das primeiras Universidades no país; o surgimento de grupos de pesquisa em áreas 
específicas da Matemática em diferentes centros acadêmicos do país. 
 
Anotações: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manoel Ferreira de Araújo Guimarães (1777-1838) 
e a Academia Real Militar do Rio de Janeiro 

Luís Saraiva 
(CMAF/ Universidade de Lisboa, SNHM) 

 
Manoel Ferreira de Araújo Guimarães foi talvez o mais notável matemático da fase 

inicial da Academia Real Militar do Rio de Janeiro, da sua fundação à independência do 
Brasil (1810-1822). Daremos uma perspectiva sobre a sua vida e obra nesse período, 
terminando em 1821, o ano da sua reforma da Academia Real Militar. Referiremos o seu 
trajecto enquanto estudante na Academia Real de Marinha, e depois desenvolvemos em mais 
detalhe a análise da sua passagem na Academia Real dos Guardas - Marinhas, primeiro em 
Lisboa e depois no Rio de Janeiro, bem como a sua actividade na Real Academia Militar do 
Rio de Janeiro. Referiremos igualmente o seu trabalho como editor da Gazeta do Rio de 
Janeiro e nos jornais O Patriota, o primeiro jornal publicado no Brasil em que havia um 
lugar para a disseminação da cultura científica, e O Espelho (ambos por si fundados).  
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Los Instrumentos Matemáticos encargado a                                    

João Jacinto de Magalhães por la corte de España 

Mariano. Esteban Piñeiro 
Instituto de Historia Simancas. Universidad de Valladolid 

 
 A partir de la segunda mitad del siglo XVIII florece en Inglaterra una muy importante 
industria de instrumentos científicos impulsada por la Revolución Industrial. La calidad y 
precisión de los diferentes tipos de instrumentos construidos fundamentalmente en Londres 
obligó a los españoles, y también al resto de Europa, a acudir a los artífices londinenses 
cuando se necesitaban instrumentos de precisión, especialmente para la investigación, la 
cartografía, la geodesia, la astronomía y la navegación. 

Posiblemente la mayor compra de material científico realizada por la Corte de España, 
más de de dos toneladas y media de peso, fue la que se encargó al matemático portugués y 
miembro de la Royal Society Joâo Jacinto de Magalhaes (más conocido como J. H. 
Magellan): Seis colecciones de veinte instrumentos, empleados en cartografía y topografía 
especialmente, cada una con todos sus accesorios.  
Magalhaes dispuso el contenido de las colecciones de instrumentos, decidió a qué 
constructores londinenses se encargaban, vigiló su confección y diseñó las cajas en que debían 
guardarse no sólo hasta su entrega sino durante toda su vida útil. Además, elaboró un 
detallado informe en el que se explicaba el uso de cada uno de los instrumentos y su 
fundamento matemático y físico: Sur les collections d´instruments ordonnés par la Cour 
d´Espagne. Este trabajo lo entregó junto con las colecciones y también lo publicó como 
sección V de la Parte 2ª de su Collection de Différens traités sur des Instruments 
d´Astronomie, Physique…, Londres  1775 y 1780. 

Las cuatro primeras colecciones fueron empleadas desde 1783 por los miembros de las 
Comisiones de Límites, creadas a raíz del Tratado de San Ildefonso entre España y Portugal 
para trazar la línea fronteriza entre los territorios de ambos países en la América 
Meridional, y en las distintas expediciones hidrográficas realizadas por la armada española 
hasta los años iniciales del siglo XIX, como la Expedición del Estrecho de Magallanes de 
Cosme de Churruca, 1788-1789, la dirigida por Barcáiztegui para el Reconocimiento de la 
Costa de la isla de Cuba con sus puertos, 1790-1793, la Expedición Malaspina, entre 1789 y 
1794, la Expedición del Atlas Marítimo de la América Septentrional, comandada por 
Churruca de 1792 a 1795, o la Expedición al seno Mexicano de 1802. Los instrumentos de la 
quinta y la sexta colección se distribuyeron entre Cádiz, El Ferrol y Cartagena, 
fundamentalmente  para la enseñanza de los Guardias Marinas  
  Muchos de ellos se deterioraron o perdieron parte de sus piezas con el uso, otros 
desaparecieron durante los trabajos cartográficos, algunos se hundieron en el mar en el 
desastre de la Mercedes. El resto se conservan en distintos museos españoles, como el de San 
Fernando o el Naval de Madrid.           
 

Anotações: 
 

 



Matemática e Navegação Astronómica  

António Costa Canas  
 Escola Naval/CIUHCT/SNHM) 

 

Começando na Idade Média, podemos considerar a existência de três momentos 
distintos na ciência náutica. O primeiro corresponde à chamada navegação por rumo e 
estima. A matemática a bordo é praticamente inexistente. Segue-se a determinação da 
latitude a bordo, a partir de finais do século xv usando navegação astronómica. É 
introduzida a matemática a bordo, mas que se resume a operações aritméticas simples. 
Finalmente, no século xviii passa a determinar-se a longitude. A matemática usada é muito 
mais complexa, implicando a resolução de problemas de trigonometria esférica.  
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A vida e a obra do astrónomo açoriano                                                   

João de Moraes Pereira (1855 – 1908) 

Vitor Bonifácio 
Departamento de Física da Universidade de Aveiro, 

Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores”  
vitor.bonifacio@ua.pt 

 
Ao contrário do que se verificava noutras nações europeias, não existia em Portugal, 

no final do século XIX, uma comunidade de astrónomos amadores. No entanto, encontramos 
na última década desse século um pequeno núcleo de entusiastas na ilha de São Miguel. De 
facto, em 1895, dos oito portugueses identificados como membros da Société Astronomique 
de France, quatro eram açorianos e três destes residiam em Ponta Delgada.  

Neste pequeno núcleo destaca-se o professor de inglês do liceu de Ponta Delgada, 
João de Moraes Pereira que, a partir de 1892, publicou artigos e/ou observações em várias 
revistas internacionais entre as quais se salientam L'Astronomie, o Journal e as Memoirs da 
British Astronomical Association (BAA) e os Annals do Harvard College Observatory. 
Moraes Pereira não só foi o primeiro membro português da BAA, como também foi, durante 
alguns anos, um dos mais activos colaboradores das secções de estrelas variáveis e solar da 
sociedade. Apesar da variabilidade fotométrica de estrelas ter sido aparentemente a sua área 
preferida de investigação, Moraes Pereira dedicou-se, também, com o seu modesto 
equipamento instrumental, a observar as superfícies de vários corpos do sistema solar e 
interessou-se pelo estudo da mecânica celeste calculando órbitas de cometas por divertimento. 
Possuidor de uma notável biblioteca astronómica pessoal, cujo paradeiro é actualmente 
desconhecido, Moraes Pereira, de 1892 a pelo menos 1905, foi um industrioso participante 
na comunidade astronómica internacional.  
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Algumas curiosidades do mundo da geometria e as suas histórias  

Mª Isabel L. Furtado e Raquel Faria  
ES da Ribeira Grande  

 
A ciclóide, a quadratura do círculo, o problema de Malfatti e os cristais da natureza 

são os temas escolhidos para uma breve viagem pelo mundo da Geometria. Serão 
apresentadas algumas das suas curiosidades históricas relacionadas, de alguma forma, com 
questões atuais. 
 
Anotações: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O que Darwin viu e nós descobrimos 

António Manuel de Frias Martins  
CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos,  

InBIO Laboratório Associado, Pólo dos Açores, Universidade dos Açores  
 

As ilhas exerceram sempre um fascínio especial sobre a mente humana. Prisão para 
alguns e rocha de salvação para outros, o seu isolamento confere-lhes o estatuto paradoxal de 
lugar de condenação e paraíso redescoberto. Lineu colocou o trabalho do Criador numa ilha 
tropical do mar primordial, que Haeckel identificou como Lemuria, algures no Oceano 
Índico. As “Ilhas Afortunadas” dos Gregos Antigos, casa dos heróis, foram visualizadas por 
Platão como “Atlantis”, reino de felicidade e sabedoria, algures no mar do Ocidente. Camões, 
na epopeia Lusíada, colocou na “Ilha dos Amores” a fonte de todos os prazeres e descanso 
apetecido para marinheiros cansados. As ilhas eram lugares perfeitos porque o isolamento 
guardava os seus habitantes a salvo de intrusos.  

Então Darwin estragou o sonho ao perguntar: Como chegaram ali? Para exprimir 
mais claramente as suas ideias sobre evolução, Darwin centrou as suas investigações em 
ilhas oceânicas, as mais famosas das quais foras as ilhas Galápagos. A caminho de casa 
quando da sua viagem a bordo do Beagle, Darwin fez escala nos Açores; nada ali chamou a 
sua atenção excepto a natureza europeia do seu biota. Os Açores, porém, foram 
frequentemente objecto da curiosidade de Darwin no que se refere a colonização e evolução. 
Alfred Russel Wallace, co-autor da teoria da evolução, incluiu um capítulo sobre os Açores 
no seu livro “Island Life” e trocou pontos de vista com Darwin a esse respeito. 

Os Açores ainda guardam segredos para serem descobertos e questões para serem 
respondidas. Quão “macaronésios” são eles? Por que razão são os Açores tão “europeus” se os 
ventos e as correntes conspiram o contrário? Poderemos nós encontrar aqui o que Darwin 
andava à procura? 

Escolhendo os moluscos terrestres como modelo, tentarei responder a algumas dessas 
perguntas e mostrarei que os Açores são um laboratório natural onde teorias podem ser 
testadas e a evolução pode ser apanhada em flagrante. 
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Valores Sociais e Valores Cognitivos na História da Ciência 

Rui Sampaio da Silva  
DHFCS/Universidade dos Açores  

rsilva@uac.pt 
 

 A história da ciência revela-nos inúmeros casos de contaminação da investigação 
científica por valores sociais e políticos, o que suscita naturalmente receios sobre a 
objetividade do conhecimento científico. Uma resposta possível ao problema criado pela 
presença de valores na ciência consiste em distinguir (seguindo Reichenbach) entre contexto 
de descoberta e contexto de justificação. De acordo com esta distinção famosa, fatores 
sociais, políticos e históricos poderiam intervir no processo de produção de teorias científicas 
(contexto de descoberta), mas seriam irrelevantes do ponto de vista da justificação de uma 
teoria, na medida em que a avaliação de teorias científicas se basearia na observação e em 
princípios lógico-metodológicos.  
 Para se avaliar esta tentativa de imunizar a ciência contra a contaminação por 
valores, deve ser feita uma distinção fundamental entre valores sociais e valores cognitivos. 
Estes últimos, ao contrário dos primeiros, não põem seriamente em causa a objetividade da 
ciência. Exemplos típicos de valores cognitivos seriam a exatidão, a simplicidade (não 
postular entidades ou processos desnecessários), a consistência (coerência interna e 
compatibilidade com teorias bem estabelecidas) o alcance (ou grau de generalidade de uma 
teoria), a refutabilidade e a fecundidade. Todavia, importa sublinhar que os valores 
cognitivos podem ter uma dimensão subjetiva; tal como Kuhn alertou, tomados isoladamente 
são imprecisos (uma teoria pode ser mais exata do que outra num certo domínio e não noutro; 
a noção de simplicidade é vaga) e tomados conjuntamente podem entrar em conflito 
(compare-se, a este respeito, os valores da exatidão e do alcance). 
 Em todo caso, o principal desafio para a objetividade da ciência provém dos valores 
não-cognitivos. Dois argumentos em defesa do papel dos valores na ciência ilustram os 
perigos em questão. O assim chamado argumento da subdeterminação (da teoria pelos dados) 
parte da premissa de que os dados não determinam de forma unívoca as teorias, no sentido 
em que existe sempre, em princípio, a possibilidade de o mesmo conjunto de dados ser 
explicado por teorias rivais. Uma das defensoras deste argumento, Longino, conclui que este 
hiato entre teoria e dados, não podendo ser superado apenas com base em considerações 
lógico-metodológicas, envolve necessariamente “pressuposições contextuais”, uma noção que 
inclui valores de vária ordem. Outro argumento fundamental é aquele que se pode 
desenvolver a partir do carácter seletivo dos juízos causais, os quais destacam como causas 
de um fenómeno aqueles fatores causais considerados relevantes para a sua produção, 
negligenciando outros fatores sem os quais o fenómeno não ocorreria, e nestas considerações 
de relevância os valores podem desempenhar um papel-chave, especialmente no domínio das 
ciências humanas. 
 O receio de que o papel dos valores na ciência possa ameaçar a objetividade da ciência 
pode ser atendido de três formas: através da abertura a um diálogo crítico e autocrítico que 
permita explicitar os preconceitos e valores subjacentes à investigação científica; através de 
uma multiplicação de linhas de investigação de modo a evitar que a comunidade científica 
fique refém dos valores subjacentes a uma linha de investigação dominante; e, por último, 



confiando na resistência que a realidade oferece às construções teóricas dos cientistas, 
resistência esta que está na base de uma aceção da objetividade imune à ação dos valores, por 
vezes designada “objetividade manipulável”, e que repousa na existência de correlações reais 
entre variáveis, a que o cientista tem de submeter-se nas suas intervenções na realidade. 
 A análise do problema em questão será ilustrada por dois estudos de caso onde é 
visível a interação entre investigação científica e fatores sociais ou não-empíricos: o debate 
histórico em torno do darwinismo e a revolução geológica ocorrida nos anos 60 do séc. XX, 
que confirmou a hipótese de Wegener da deriva dos continentes através da descoberta da 
expansão do fundo oceânico e da tectónica de placas. 
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Mateus de Andrade Albuquerque                                                          

O sábio solitário da casa da Glória  

José Luís Brandão da Luz  
DHFCS/Universidade dos Açores  

 
Mateus de Andrade Albuquerque foi um caso atípico de intelectual do século XX, que viveu 
na ilha de S. Miguel, nos arredores de Ponta Delgada, isolado do convívio social e 
inteiramente dedicado às suas rotinas domésticas, às leituras, ao estudo, à escrita e às 
experiências no “laboratório”, em que se refugiava, localizado no interior dos arvoredos do 
seu prédio da Glória, no Livramento. 
Descendente duma família com origem nos Açores desde o século XVI, nasceu em S. Pedro de 
Ponta Delgada, no dia 9 de fevereiro de 1890, e faleceu nesta mesma cidade, no antigo 
Hospital de S. José, no dia 10 de agosto de 1974, com 84 anos de idade. Da sua vida pouco 
ou mais nada se conhece para além do que sobre ele escreveram o Dr. Aníbal Cymbron 
Barbosa, na revista Insulana, em 1977, e João Carlos Tavares, num vasto artigo de teor 
memorialista do Atlântico Expresso, de 9 de agosto de 1999. Da sua obra, pelo contrário, 
conhecemos as publicações que nos deixou, quase todas em revistas científicas de Coimbra e 
Porto. Trata-se de um conjunto de trabalhos, não muito numerosos nem extensos, mas muito 
concisos e densos, que se distribuem por três categorias, a saber: 2 de filosofia da ciência, que 
publicou na revista O Instituto, em 1933, com o título «O que é a Epistemologia?» e 
«Infinito e transfinito (análise e crítica)»; 4 trabalhos que publicou, 3 na Revista de Química 
Pura e Aplicada, do Porto, entre 1916 e 1920, e 1, edição sua, todos pertencentes ao domínio 
das ciências físico-químicas e apoiados em práticas laboratoriais que teria realizado; 2 
pequenos ensaios de filosofia da religião, um publicado no Instituto, em 1933, com o título 
«Milagres, a sua possibilidade de existência e o seu significado», e outro, escrito em francês, 
publicado em 1918, edição do autor, com o título Les bases nouvelles de la croyance. 
Compreendem-se ambos dentro dos princípios da teosofia e procuram a conciliação entre 
ciência e religião. Neles é patente a inspiração da «Christian Science», doutrina elaborada 
por Mary Baker, a quem, num deles, o autor alude de forma direta. 
Pretendemos, nesta intervenção, dispensar particular atenção aos trabalhos mencionados no 
primeiro grupo, que apresentam, muito em consonância com o espírito da época, em que o 
neopositivismo havia instaurado uma nova atitude e exigência de encarar a filosofia das 
ciências, uma conceção de epistemologia fora da influência do kantismo e muito dependente 
da valorização que é concedida à disciplina da Lógica. Para o autor, a epistemologia, 
enquanto análise teórica dos procedimentos que asseguram a inteligibilidade do domínio das 
ciências, debate-se com a espinhosa dificuldade de assegurar a certificação dos seus 
procedimentos racionais para exprimirem adequadamente, isto é, com verdade, a realidade ou 
o domínio a que se referem. Na sua expressão, há que esclarecer, relativamente a qualquer 
construção ou explicação científica, «qual o campo em que o objeto a que deve ser 
racionalmente aplicada e o que é verdade e como formamos e selecionamos uma verdade 
pretendendo ser a Verdade» («O que é a epistemologia?», p. 95). O autor descrê das respostas 
tradicionais dadas pelas diferentes formas de realismo e idealismo e parece encaminhar-se 
para uma conceção de epistemologia próxima da que inspirou o Círculo de Viena, em que a 



lógica desempenha o papel nuclear de clarificação do conhecimento científico: «ciência 
abstrata das ciências em tanto que expressão da Unidade espiritual, superior e anterior a 
estas e delas explicação crítica e norma» (Ibidem, p. 98). Todavia, ao contrário dos 
neopositivistas, mas mais próximo de Wittgenstein, parece pretender abrir a epistemologia ao 
domínio duma reflexão de teor metafísico. 

 
Anotações: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mocho: história de um símbolo na Matemática  
 

Maria João Mocho  
Universidade dos Açores  

 
  A Matemática é a linguagem do Universo, o mocho é um símbolo global – símbolo da 
Sabedoria, símbolo da Matemática, e da Matemática como expressão primeira da mesma, 
porque o mocho consegue ver, na escuridão, o que os outros animais não veem, consegue 
decifrar o vulgarmente impenetrável - tal como a Matemática - na constante procura do 
Conhecimento. Assim, o mocho está em particular associado à Educação, ao Ensino, aos 
Valores, ao mundo académico.  

É este percurso, da Terra ao Cosmos, do material ao espiritual, da natureza à história 
da humanidade, da Antiguidade ao século XXI, da mitologia, numerologia e astrologia, a 
todas as esferas da vida quotidiana, artes e letras, em que o mocho e/ou coruja estão 
presentes, nos cinco continentes, que se pretende dar a conhecer. Como o mocho, apesar de 
animal de pequeno porte, pelas suas características, quer físicas, quer comportamentais, em 
todo o planeta, diferentes culturas e ao longo dos séculos, até à actualidade – e hoje com 
grande destaque – tem exercido um tão grande fascínio.   

O mocho é um símbolo animal, a Matemática uma linguagem simbólica. Por 
conseguinte, constata-se o lugar central do simbolismo na vida do Homem. E o mocho, o 
“Senhor da Noite”, é o mais enigmático dos símbolos…  
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A Obra Matemática de Bento Caraça no Brasil  

João Tomas do Amaral  
Faculdade de Educação  

Universidade de São Paulo  
 

Bento Caraça e sua obra matemática, indiscutivelmente, possuem uma trajetória em 
território brasileiro. Essa trajetória envolve as obras – Interpolação e Integração Numérica, 
Lições de Álgebra e Análise (volume I e II), Cálculo Vetorial e Conceitos Fundamentais da 
Matemática. Certamente são obras que significativamente influenciaram e têm influenciado 
o ensino de matemática no Brasil. Esta influência é marcadamente notada por intermédio de 
seu principal livro “Conceitos Fundamentais da Matemática”, pois constatamos a sua 
vocação como fonte inspiradora na produção de livros – didáticos (ensino fundamental, 
médio e superior), paradidáticos, formação de professores, e de divulgação científica –, na 
motivação de estudos acadêmicos no âmbito da Educação Matemática, na construção de 
propostas curriculares de vários estados brasileiros, na definição de nova abordagem de 
ensino e na sua utilização em ações metodológicas e pedagógicas. A trajetória deste livro 
envolve três fases distintas de edição – em 1941 e 1942, na Biblioteca Cosmos, volumes 1 e 2 
separados; em 1951, na Sá da Costa, volume único com três partes, e a partir de 1998, na 
Gradiva, volume único e “As Sementes Que Vingaram”.  

Caraça ao projetar e escrever a obra “Conceitos Fundamentais da Matemática” tinha 
como pressuposto a divulgação matemática, mas em terras brasileiras passou a ser uma obra 
necessária na formação do professor de Matemática por seus aspectos teóricos, filosóficos e 
históricos em sua área. Adentra e permanece no Brasil, desde o seu lançamento em Portugal, 
utilizando duas portas de acesso – a comercial e a acadêmica. A comercial com a Livraria e 
Editora Sá da Costa e o próprio autor, e atualmente a Gradiva Editora.  O acesso 
acadêmico, tanto da obra quanto de seu autor, envolve amigos e admiradores – Fidelino de 
Figueiredo, António Lobo Vilela, Aniceto Monteiro, Nuno Fidelino de Figueiredo, João 
Remy Teixeira Freire, Alfredo Pereira Gomes, Manuel Zaluar Nunes, José Cardoso Morgado 
Junior e sua esposa Maria Helena Novais, e ainda Ruy Luis Gomes.  

Assim, Bento de Jesus Caraça e sua obra matemática possuem estreito vinculo com o 
ensino de matemática em território brasileiro. Porém, a sua principal obra “Conceitos 
Fundamentais da Matemática”, que continua no auge e esbanjando vigor com os seus atuais 
73 anos, iniciados oficialmente em 1941, comprovam sua importância, qualidade e 
atualidade. Este livro inspirador e motivador instigou o ódio, a polêmica, o descaso e a 
paixão, constituindo-se numa obra definitiva e de leitura obrigatória para todo professor 
consciente de sua importante atuação na construção da pessoalidade e da cidadania por 
intermédio do ensino da Matemática como importante e imprescindível elemento da cultura 
geral das pessoas.  
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Simetria, geometria e música na simbologia renascentista do 

Castelo de São João Baptista em Angra do Heroísmo, ilha 

Terceira, Açores – Portugal 

 
António Félix Flores Rodrigues 
 Campus de Angra do Heroísmo  

Departamento de Ciências Agrárias 
Universidade dos Açores 

  
A matemática e música ficaram inequivocamente ligadas a Pitágoras de Samos, pois 

foi ele que, a partir da divisão das dimensões de uma corda vibrante, definiu pela primeira 
vez a série harmónica. Assim sendo, Pitágoras descobriu as proporções em que uma corda 
deve ser dividida, para a obtenção de notas musicais sem altura definida. Quando uma é 
tomada como fundamental, pode-se gerar a partir dela a quinta e a terça, numa reverberação 
harmónica.  

De acordo com a tradição pitagórica foi também Pitágoras o primeiro a ouvir a 
música das esferas, ou a música dos planetas, porque estabeleceu comparações entre as razões 
matemáticas dos intervalos musicais e as razões matemáticas entre os raios das órbitas dos 
astros. 

De acordo com Tymoczko, (2010), um dos autores da atual teoria da música 
geométrica, o aspeto mais gratificante do seu trabalho foi poder identificar a estrutura lógica 
que liga os diferentes conceitos musicais. Também de acordo com esse autor, é possível, até 
certo ponto, poder representar a história da música como o “longo processo de exploração de 
diferentes simetrias e geometrias”. 

Neste trabalho, usando os símbolos renascentistas inscritos nos blocos da muralha do 
Castelo de São João Baptista exploram-se as suas simetrias, os seus significados geométricos, 
musicais e esotéricos. 
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Vozes do passado, da história à atualidade  
 

João Gonçalves Cabral  
DM/Universidade dos Açores  

 

Este trabalho pretende contribuir para uma maior clarificação de certas ligações que 
foram surgindo ao longo do tempo. São aspetos importantes que se encontram presentes no 
dia a dia, dos que trabalham  na área, e que surgiram devido ao trabalho dos historiadores e 
investigadores em Matemática, que viveram e desenvolveram trabalho nos Açores. 
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…  

Emanuel Oliveira Madeiros  
DCE/Universidade dos Açores  
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