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Este texto, salvo algumas modificações, integra a minha dissertação de mestrado 

defendida em fevereiro de 2003, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática da UNESP, campus de Rio Claro e intitulada A Obra “Lógica Racional, 

Geométrica e Analítica” (1744) de Manoel de Azevedo Fortes (1660-1749): um estudo 

das possíveis contribuições para o desenvolvimento educacional luso-brasileiro. Com o 

intuito de escrever um capítulo que tratasse das concepções metodológicas do trabalho, 

acabei deparando com as dificuldades em encontrar regras para a pesquisa histórica. 

Um dos pontos mais relevantes desse trabalho de dissertação é o fato dele se 

constituir da análise de um texto acadêmico original do século XVIII, destinado a servir 

de manual a um certo grupo específico, que pouco foi estudado. Sob o ponto de vista da 

pesquisa em história, o argumento anterior reforça a colocação deste texto no rol das 

fontes primárias. Mas para que a análise sobre a obra e sobre seu autor fosse mais 

profunda, foi preciso entender o contexto em que ambos estavam inseridos. Para isso, 

foi necessária a leitura de vários outros livros e de documentos que descrevessem a 

época, a vida particular do autor, os costumes dos povos, quais eram os governantes, 

quais os acontecimentos das esferas econômica e política luso-brasileira e como 

encontrava-se o campo científico, sobretudo, o modo como a matemática e a filosofia se 

encontravam difundidas. Para a explicação de tudo isso, a busca de bibliografias foi 

fundamental. Percebi que lidava com um material inanimado e simplesmente com 

fontes composta de documentos escritos. 

Na busca de informações que elucidem os fatos, é freqüente encontrar o mesmo 

assunto sendo tratado de maneiras diferentes e por diferentes autores. Muitas vezes, as 

informações são até contraditórias, em outras apenas não estão em total conformidade. 
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É nisso que reside a importância da comparação de várias fontes sobre um mesmo 

assunto. Com esse fator, também deparei-me. 

Mesmo que esteja confeccionando um texto a partir de fontes que não são 

primárias, é o historiador/pesquisador quem decide quais informações quer que nele 

conste. Mas, é ele também que, muitas vezes, se culpa por não manter um certo 

distanciamento do que analisa, por não conseguir a neutralidade em relação aos fatos, 

considerada por muitos, já como um mito. Manter esse distanciamento em relação ao 

objeto estudado foi difícil também para mim. Em alguns momentos percebi, por 

exemplo, que estava usando algumas palavras de um idioma português mais remoto, o 

que, no caso, não se fazia necessário. 

Então no capítulo II da dissertação, discute-se algumas questões pertinentes à 

pesquisa em história. Nele foi relatado sobre a possível neutralidade do pesquisador em 

relação aos fatos que estuda, a concepção de documento, a objetividade da pesquisa e a 

busca da verdade. Também são apresentadas algumas definições a respeito da história, 

destacando-se as concepções de autores que viveram em diferentes épocas e que, por 

isso defendem a história de pontos de vistas distintos. Há ainda pequenos trechos a 

respeito da classificação e organização das fontes. Baseado em leituras de autores de 

diferentes épocas e de diferentes correntes, esse texto foi escrito sem a preocupação 

constante em confrontar as opiniões defendidas pelos autores citados. É sobre essa 

temática que o texto abaixo se desenrola. 

 

Fazer pesquisa em história, ou mais precisamente, em história da matemática, é 

uma tarefa que exige um certo desprendimento. É necessário paixão e um certo grau de 

paciência. Às vezes, mesmo que já se tenha certeza do caminho a ser seguido, trilhá-lo 

vai depender da boa vontade de outras pessoas. 

A primeira barreira enfrentada pela história da matemática é a sua constituição 

como ciência. São poucos os espaços para ela em um departamento de matemática, ou 

em um departamento de história dentro das universidades brasileiras. Ela vai se 

organizando neste entremeio e ensaia alguns sinais de ocupação. Aliás, esta luta por 

espaço não acontece particularmente com a história da matemática, mas também, com 

outros campos do conhecimento. 

A pesquisa em história da matemática, tal como qualquer outra pesquisa 

histórica, baseia-se, fundamentalmente, na análise de documentos. Os documentos 

apresentam características variadas como: livros impressos, manuscritos, cartas, 
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bilhetes, objeto de uso pessoal ou coletivo, instrumentos de trabalho, registros de 

cartórios, atestados, documentação institucional, microfilmes e a mais nova vedete, 

livros em cd-rom ou disponíveis para leitura na internet. 

Esses materiais da memória coletiva e da história, segundo Le Goff em seu texto 

História e memória, são monumentos, herança do passado e documentos, que são da 

escolha do historiador. “Atendendo às suas origens filológicas, o monumento é tudo 

aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos 

escritos” (LE GOFF, 1996, p.535). 

Se o material escrito é considerado como monumento, o que dizer então da 

concepção de documento, que com a escola positivista ganha destaque, coincidindo com 

a noção de texto? Vários autores que escreveram sobre história acreditavam que os 

acontecimentos históricos só estariam efetivamente seguros se fossem registrados em 

documentos gravados ou escritos. Todavia a concepção de documento para Le Goff não 

se modificou, mas seu conteúdo enriqueceu-se e ampliou-se. Ele argumenta que os 

fundadores da revista Annales d’ histoire économique et sociale (1929) insistiram sobre 

a necessidade de ampliar a noção de documento e escreveram: 

 

A história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. 
Quando estes existem. Mas pode fazer-se sem documentos escritos, 
quando não existem. Com tudo o que a habilidade do historiador lhe 
permite utilizar para fabricar o seu mel, na falta de flores habituais. 
Logo, com palavras. Signos. Paisagens e telhas. Com as formas dos 
campos e as ervas daninhas. Com os eclipses da lua e a atrelagem dos 
cavalos de tiro. Com os exames de pedra feitos pelos geólogos e com 
as análises de metais feitas pelos químicos. Numa palavra, com tudo o 
que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, 
exprime o homem, demonstra a presença, a atividade, os gostos e a 
maneira de ser do homem (Apud LE GOFF, 1996, p.540). 

 

Foi realmente com os autores dos Annales que a história modernizou seus 

métodos de trabalho, rompendo a limitação que podia significar uma dedicação 

exclusiva ao documento escrito, ou seja, o texto. Foram por eles também, abertas as 

portas para o envolvimento de outras disciplinas, como: a sociologia e a antropologia. 

Aconteceu o que Fontana (1998, p.207) caracterizou como: ampliação do campo de 

trabalho e renovação dos métodos. 

Compartilhando com esta idéia, Duby em a História continua, ao mencionar que 

a Arqueologia havia ganhado novo impulso na França, faz também menção à 

importância das revelações feitas pelos objetos: 
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Recuperando-se de um longo atraso, ela ganhou impulso na 

França há vinte e cinco anos, no exato momento em que os 
historiadores, estimulados pelo desenvolvimento da semiologia a 
interpretarem corretamente as imagens e a tirarem partido de todos os 
signos, deram-se conta de que os objetos revelam tanto quanto os 
escritos, senão mais, e pelo menos sem distorções, sobre a vida das 
pessoas que outrora os utilizaram (DUBY, 1993. p.156). 

 

O material disponível para se realizar uma pesquisa em história da matemática é 

muito variado e abrangente. Isso parece ser consenso entre os historiadores, já há algum 

tempo. No entanto, não há consenso em como se fazer uma pesquisa em história da 

matemática. Cada pesquisa recebe uma abordagem diferenciada, justamente porque 

cada uma delas se ocupa de diferentes objetos. Para May, em seu trabalho Bibliograghy 

and research manual of the History of Mathematics, “dar regras para a produção da 

história é tão difícil quanto descobrir um teorema ou construir uma nova prova. É mais 

fácil sugerir algumas coisas a serem evitadas” (MAY, 1973, p.29).  

Para a pesquisa em história da matemática o que existe são versões individuais e 

particulares, como a que é apresentada por May no texto acima referido. O que o 

historiador precisa ter sempre em mente é um olhar crítico sobre o que está 

pesquisando, saber discernir sobre o que é mais apropriado em cada caso e respeitar 

alguns pontos que são essenciais em qualquer pesquisa, independente do caráter 

histórico. Como exemplos destes pontos, cita: examinar as fontes e distingüi-las entre 

primárias, secundárias e terciárias; usar com cuidado as citações e paráfrases e dar as 

suas referências completas, evitando qualquer tipo de atitude que venha a se caracterizar 

como plágio. A obtenção e a organização do material de pesquisa, também merecem 

uma atenção especial, com a finalidade de agilizar e melhorar a qualidade do trabalho 

desenvolvido. Ainda, para este mesmo autor: 

 

É portanto, incumbência do historiador examinar tudo 
criticamente. Ele não deve acreditar em nada automaticamente, mas 
deve registrar o que ele acha e registrar também a fonte de 
informação. Existem vantagens no registro de informações sobre o 
mesmo assunto de várias fontes (MAY, 1973, p.29). 

  

Estas palavras de May foram escritas num texto exclusivo sobre pesquisa em 

história da matemática, mas podem certamente fazer parte do campo mais amplo da 

pesquisa histórica em geral. 
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Tais palavras parecem concordar com as de Edward Carr nas conferências na 

Universidade de Cambridge em 1961, ao dizer que os fatos mesmo se encontrados em 

documentos, ou não, ainda têm de ser processados pelo historiador antes que se possa 

fazer qualquer uso deles. No século XIX, os documentos eram considerados como 

sacrários dos templos dos fatos e respeitosamente, os historiadores acreditavam que, se 

estão nos documentos é porque são verdades. Para Carr, 

 

Nenhum documento pode nos dizer mais do que aquilo que o 
autor pensava – o que ele pensava que havia acontecido, o que devia 
acontecer ou o que aconteceria, ou talvez apenas o que ele queria que 
os outros pensassem que ele pensava, ou mesmo apenas o que ele 
próprio pensava pensar. Nada disso significa alguma coisa, até que o 
historiador trabalhe com esse material e decifre-o (CARR, 1982, 
p.18). 

 

Por isso, a análise em documentos deve ser feita com cuidado. É daí que surge a 

necessidade do confronto de informações entre uma fonte e outra, na qual se 

fundamentam as palavras de May, ao dizer sobre as vantagens no registro de 

informações buscadas em fontes variadas. Isso se dá com maior facilidade se tiver 

disponível um número significativo de fontes, mas se esse número não é muito vasto, 

entra em jogo o trabalho do historiador, para retirar do material disponível informações 

que se aproximam o mais possível da verdade. 

Deste último parágrafo é possível abrir dois leques de discussão. Um vai ao 

encontro da escolha que o pesquisador, neste caso o historiador, acaba realizando sobre 

as informações contidas nos documentos. O outro, sobre como capturar a verdade das 

informações contidas nestes mesmos documentos. Em certo momento, as discussões 

caminham num mesmo sentido e é desta forma que se tenta encaminhá-la. 

Mesmo que o número de fontes disponíveis seja vasto é o historiador que 

trabalha os fatos de modo apropriado. Para Carr: “É comum dizer-se que os fatos falam 

por si. Naturalmente isto não é verdade. Os fatos falam apenas quando o historiador os 

aborda: é ele quem decide quais os fatos que vêm à cena e em que ordem ou contexto” 

(CARR, 1982, p.14). 

No senso comum a história é vista como um conjunto de fatos verificados e, os 

positivistas na ânsia de afirmar a história como uma ciência, contribuíram para que 

houvesse este culto aos fatos, segundo informações de Carr (1982, p.13). Os fatos estão 

disponíveis. Ao historiador cabe interpretá-los.  
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Alguns estudiosos da história social não concordam com os autores que 

defendem o ponto de vista de que é o historiador quem escolhe nos documentos, que 

estão à sua espera, os fatos que quer revelar ao público, depois, é claro, de os terem 

lapidados. Aos que pensam desta forma, 

 

nem sequer se lhes ocorre pensar que a sua concepção da 
sociedade condiciona a sua prática de historiadores, desde a escolha 
dos ‘fatos relevantes’, até a forma de apresentá-los, encadeando-os de 
modo que conduzam ‘espontaneamente’à ordem social presente, 
legitimada pela história (FONTANA, 1998, p.121). 

 

Quanto ao ponto de que é o historiador que seleciona nos documentos as 

informações que quer revelar, posso dizer que isso aconteceu durante todo o processo 

de análise da obra propriamente dita, apesar de considerar que o trabalho do historiador 

está associado “à ordem social presente”. Todas as citações que se vê no capítulo V da 

dissertação foram frutos de escolhas particulares. Busquei citar os resultados mais 

importantes de cada um dos capítulos dos livros que a obra apresenta, um ou outro 

comentário do próprio autor a respeito do que escreveu, etc. Mas o fato de estabelecer o 

que é mais importante ou mais significativo, já é uma interpretação pessoal. Uma outra 

pessoa que lesse a Lógica de Fortes, talvez tivesse escolhido outras citações ou feito 

outros comentários.  

O sentido histórico é perspectivo, segundo a concepção de Nietzsche. Esse 

sentido em vez de fingir um discreto aniquilamento diante do que ele olha, mantém um 

olhar que sabe tanto de onde, quanto o que olha. 

À história, Foucault considera que cabe um papel muito mais importante do que 

ser meramente serva da filosofia e narra o nascimento necessário da verdade e do valor. 

Ela não teme ser um saber perspectivo. Para ele: “Os historiadores procuram, na medida 

do possível, apagar o que pode revelar, em seu saber, o lugar e onde eles olham, o 

momento em que eles estão, o partido que eles tomam – o incontrolável de sua paixão” 

(FOUCAULT, 1990, p.30). 

Tal como o etnólogo que interroga um informante, o historiador, ao perscrutar 

suas fontes, deve apagar-se o quanto puder, não passando de um olhar neutro. Parece 

consensual também que o historiador mantenha uma certa neutralidade a respeito dos 

fatos que estuda, mas essa é talvez, uma missão inatingível, até porque é ele que precisa 

manter vivo o hálito capaz de animar a narrativa, como salienta Duby (1997, p.57). 
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 O historiador deve sim manter um distanciamento crítico em relação ao seu 

objeto de estudo, mas nem por isso, consegue ser neutro. Para Bédarida (2000, p.227), é 

mais que uma renuncia, pois a consciência do historiador é também a sua consciência 

de homem. 

No capítulo sobre a contextualização histórica que escrevi na dissertação tento 

buscar informações e fatos que possam revelar que Portugal não se encontrava tão 

atrasado científica e filosoficamente, em relação aos outros países europeus. Este 

exemplo pode ilustrar a dificuldade que tive para manter um certo distanciamento do 

objeto de estudo, uma certa “neutralidade”. A própria decisão que tomei em citar 

autores que defendiam que Portugal não estava tão atrasado, já mostra a minha 

influência. De certa maneira, estava deixando a neutralidade, mas foi-me possível 

manter o distanciamento necessário para não comprometer a pesquisa, permitindo uma 

análise crítica. 

Torna-se claro que, o que vai ser extraído de uma fonte de pesquisa é aquilo que 

o historiador decide, à luz de sua interpretação. A busca pela verdade histórica passa 

pela interpretação, mas essa verdade depende tanto de como os fatos do passado 

chegaram até nós, como do trabalho do historiador, além de outros interesses externos. 

Depois de um certo tempo em que os fatos selecionados são preparados e trabalhados a 

contento do pesquisador e satisfazem a comunidade científica, eles podem vir a se 

constituir como verdades. Chegar à verdade da história é uma busca sem fim. Para 

Nobre: 

 

De tempos em tempos, as verdades se modificam e se 
atualizam. Coisas que eram assumidas como verdade absoluta, 
transformam-se em verdades relativas, o que leva historiadores a 
realizarem análises críticas em obras escritas no passado, com o 
intuito de efetivarem as necessárias correções (NOBRE, 2000, p.1). 

 

Mas, ele também salienta que a verdade histórica depende de interesses, que a 

interpretação histórica sobre a realidade está subordinada a diversos fatores, como 

espaço e tempo, relações de poder entre povos e vontades de determinados grupos. Isto 

está de acordo com as palavras de Foucault em A ordem do discurso, quando menciona 

sobre a vontade da verdade, 

 

E, contudo, é dela sem dúvida que menos se fala. Como se para 
nós a vontade de verdade e sua peripécias fossem mascaradas pela 
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própria verdade em seu desenrolar necessário. E a razão disso é, 
talvez, esta: é que o discurso verdadeiro não é mais, com efeito, desde 
os gregos, aquele que responde ao desejo ou aquele que exerce o 
poder, na vontade de verdade, na vontade de dizer esse discurso 
verdadeiro, o que está em jogo, se não o desejo e o poder? O discurso 
verdadeiro, que a necessidade de sua forma liberta do desejo e liberta 
do poder, não pode reconhecer a vontade de verdade que o atravessa; e 
a vontade de verdade, essa que se impõe a nós há bastante tempo, é tal 
que a verdade que ela quer não pode deixá-la de mascará-la 
(FOUCAULT, 2000, p.19).  

 

 Duby dizendo sobre a sua mudança na escolha dos materiais de pesquisa com 

que trabalhava, também remete-se à aquisição da verdade: 

 

Até então eu esperava dos documentos que me ensinassem, a 
verdade dos fatos, cuja lembrança tinham por missão preservar. Logo 
verifiquei que esta verdade é inacessível e que o historiador só tem 
oportunidade de aproximar-se dela em nível intermediário, ao nível da 
testemunha, questionando-se não sobre os fatos que relata, mas sobre 
a maneira como os relatou (DUBY, 1993, p. 99). 

  

A busca da verdade deve constituir a regra “de ouro”1 do trabalho do historiador. 

Mas, é preciso que se tenha bem claro que dominar esta verdade é tarefa impossível, 

consegue-se apenas aproximar-se dela. “De fato, a verdade da história provém da 

interface entre os componentes do passado, tal como ele nos chega através dos seus 

vestígios documentais, e o espírito do historiador que o reconstrói, buscando conferir-

lhe inteligibilidade” (BÉDARIDA, 2000, p.222). 

Argumentar que Portugal não se encontrava tão atrasado em relação aos outros 

países europeus nos âmbitos científicos e filosóficos, análise esta que apresento na 

contextualização histórica (capítulo III da dissertação), é tentar mostrar um ponto de 

vista diferente do que tem sido defendido por inúmeros historiadores. Isso pode mostrar 

que as verdades históricas nunca estão prontas e acabadas. Elas se constituem como 

verdades num determinado período, sob determinados interesses.  

Parece que a busca da verdade ou a escolha realizada pelo historiador passa 

sempre pela sua interpretação. Mas entre o historiador e os fatos, mais do que uma 

relação de confronto ou oposição há uma relação de troca, de reciprocidade. 

 

O historiador não é um escravo humilde nem um senhor tirano 
de seus fatos. A relação entre o historiador e os seus fatos é de 

                                                 
1 Termo usado por François Bédarida 
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igualdade e reciprocidade. Como qualquer historiador ativo sabe, se 
ele pára para avaliar o que está fazendo enquanto pensa e escreve, o 
historiador entra em um processo contínuo de moldar seus fatos 
segundo sua interpretação e sua interpretação segundo seus fatos. É 
impossível determinar a primazia de um sobre o outro (CARR, 1982, 
p.28). 

 

E tentando formular uma primeira resposta à pergunta “Que é História?”, que é 

o título do seu livro, o autor assegura que ela: “se constitui de um processo contínuo de 

interação entre o historiador e os seus fatos, um diálogo interminável entre o presente e 

o passado” (CARR, 1982, p.29). Mais adiante, quando já se refere à história 

significando tanto o exame conduzido pelo historiador, quanto os fatos do passado que 

ele examina, a história para o autor passa a ser “um processo social em que os 

indivíduos estão engajados como seres sociais; (...). O processo recíproco de interação 

entre o historiador e os seus fatos, o que denominei diálogo entre presente e passado, é 

um diálogo não entre indivíduos abstratos e isolados, mas entre a sociedade de hoje e a 

sociedade de ontem” (CARR, 1982, p. 49). 

Interminável entre o presente e o passado, talvez ecoe com uma certa agudeza, 

mas se a história é essa relação entre o passado e o presente, a ação do historiador está a 

todo o momento, confinada a julgar um ato do passado sob o olhar do presente. É isso 

que as palavras de Duby dizem com clareza: “Inelutavelmente, as agitações e 

inquietações do presente repercutem no trabalho do historiador. Por mais indiferente 

que ele seja, por mais decidido a se fechar em suas papeladas e em sua torre de marfim, 

o presente o sacode e acaba por tragá-lo” (DUBY, 1993, p.143). 

 May diz que a tendência em julgar os eventos históricos como se eles estivessem 

acontecendo hoje, é um dos pontos fracos dos cientistas que se dedicam à história. 

 

O historiador amador examina um trabalho matemático do 
passado como se seu autor estivesse prestando um exame de 
matemática hoje e se diverte achando “erros”. Muitas vezes ele olha 
para os eventos passados em termos da dimensão a qual eles parecem 
conduzir a matemática de hoje, como se esta fosse a forma final e dos 
critérios pelos quais tudo deva ser avaliado” (MAY, 1973, p.30). 

 

 Desta forma, acabam distorcendo as idéias de um período dentro de uma 

estrutura inadequada de outro. O olhar para a pesquisa histórica não pode ser o olhar 

hoje, mas sim, o olhar de quando o fato aconteceu, segundo May (1973, p.30). 

 Já Carr parece concordar mais com Duby do que com May. Para ele: 



Anais do VIII ENEM – Comunicação Científica 
GT 5 – História da Matemática e Cultura 10 

 

(...) nós podemos visualizar o passado e atingir nossa 
compreensão do passado somente através dos olhos do presente. O 
historiador pertence a sua época e a ela se liga pelas condições de 
existência humana. As próprias palavras que usa – tais como 
democracia, império, guerra, revolução – têm conotações presentes 
das quais ele não se pode divorciar (CARR, 1982, p. 25). 

 

Mesmo que não haja uma total incompatibilidade entre as palavras de May e dos 

outros autores citados, parece que ele se encontra sozinho na defesa deste ponto de 

vista. Até mesmo, autores modernos que escrevem sobre história social, como Fontana 

(1998, p.267) defendem que é inevitável a contaminação dos dados que se maneja com 

a experiência vivida e que o historiador reflete o tempo em que vive, ainda que nem 

sempre se dê conta disso. Talvez essa diferença de pontos de vista seja devida a 

formação que cada um desses autores recebeu. Dos autores citados, May se diferencia 

por ser o único historiador da matemática. 

E ainda fazendo uso das palavras de Carr (1982, p.22), “a história consiste 

essencialmente em ver o passado através dos olhos do presente e à luz de seus 

problemas”, querendo assim dizer, tal como Croce em History as the story of liberty, 

que toda história é “história contemporânea”2, porque é constituída em função das 

necessidades e problemas atuais. Para ele não há história, mas apenas tantas histórias 

como pontos de vista. Popper defende que não há uma história do passado, mas sim 

distintas interpretações históricas, nenhuma das quais é definitiva, pois cada geração 

escreve a sua própria visão da história. Essa definição da história é característica de 

historiadores do início do século XX. 

Que não se pode julgar um acontecimento passado como se estivesse 

acontecendo hoje, é uma verdade, mas também de nada adiantaria usar as vestimentas 

do povo grego, ou indígena, ou reproduzir as palavras e as frases usadas em uma 

determinada época, só para ficar mais próximo dos acontecimentos passados desse 

povo. É esta talvez, a tarefa mais difícil do historiador, ou do historiador da matemática: 

verificar os acontecimentos do passado sem que prevaleça a ótica do presente, apesar do 

trabalho do historiador estar a ele impregnado. 

                                                 
2 “As exigências práticas que suportam todo julgamento histórico dá a toda história o caráter de ‘história 
contemporânea’, porque, mesmo que os eventos assim recontados possam parecer remotos no tempo, a 
história na verdade refere-se a necessidades presentes e situações presentes, onde aqueles acontecimentos 
vibram” (CARR, 1982, p.22. Apud Croce, B. History as the story of liberty, 1941, p.19). 
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Neste texto, discutiu-se questões pertinentes a qualquer pesquisa histórica, 

apesar de existir, em alguns momentos, referência particular à pesquisa em história da 

matemática, como nos trechos em que é citada a obra de May. E, até o momento foram 

apresentadas três definições de história a de Carr, a de Croce e a de Popper. No entanto, 

autores que trabalham no campo social definem a história de maneira um pouco 

diferente, como Foucault e Fontana. Para o primeiro, “A História, como se sabe, é 

efetivamente a região mais erudita, mais informada, mais desperta, mais atravancada 

talvez da nossa memória; mas é igualmente a base a partir da qual todos os seres 

ganham existência e chegam à sua cintilação precária” (FOUCAULT, 1992, p.233). E 

segundo Fontana “A história de um grupo humano é a sua memória coletiva e cumpre a 

respeito dele a mesma função que a memória pessoal num indivíduo: a de dar-lhe um 

sentido de identidade que o faz ser ele mesmo e não outro” (FONTANA, 1998, p.267). 

 A história é vista muitas vezes como um meio de controlar o futuro. Será que 

ainda há campo para a história realizar suas atividades ou ela está perto de ter um fim? 

Certamente pode-se acreditar que ela ainda tem um longo caminho para exercer suas 

atividades, “Porque nunca é o fim da história, somente que sempre nos encontramos no 

fim de uma história e no começo de outra” (FONTANA, 1998, p.279). 

Particularmente, definir história é fazer um misto entre essas definições 

apresentadas. A história de um grupo humano é sim a sua memória coletiva. É também 

o meio pelo qual o ser humano ganha existência, mas não deixa de ser constituída em 

função das necessidades e problemas atuais, por isso, ela é passiva de interpretações e 

nunca é definitiva. Eu acredito que haverá tantas histórias, quantas forem as distintas 

interpretações. 

Tive vontade de escrever já no início do texto, que quem se embrenhasse a ler, 

não encontraria nele nenhuma receita de como fazer pesquisa em história, ou em 

história da matemática, que simplesmente, era um texto para satisfazer questões 

particulares. Mas, terminada a leitura, espero que tenha sido útil também para responder 

às indagações mais gerais. 

 

PALAVRAS CHAVES 

• Pesquisa histórica 

• História da matemática luso-brasileira 
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