
 

 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÁVIO MENDES FRANÇA 
 

UM ESTUDO SOBRE COMPLEMENTARIDADES PRESENTES NA 
CONSTRUÇÃO DA TEORIA DOS NÚMEROS COMPLEXOS  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2017 



2 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÁVIO MENDES FRANÇA 
 

UM ESTUDO SOBRE COMPLEMENTARIDADES PRESENTES NA 
CONSTRUÇÃO DA TEORIA DOS NÚMEROS COMPLEXOS  

 
 
 
 

 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Educação Matemática da 
Universidade Anhanguera de São Paulo como 
parte dos requisitos para obtenção do título de 
Doutor em Educação Matemática. 

 
Orientador: Prof. Dr. Luiz Gonzaga Xavier de 
Barros 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2017 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha Catalográfica elaborada por: 

Bibliotecária Roselaine R. de Bastos Novato CRB/8 9676 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  F881e        França, Sávio Mendes  

 

        Um estudo sobre complementaridades presentes na construção da 

teoria dos números complexos. / Sávio Mendes França.  – São Paulo, 

2017.  

       181 f.: 30 cm 

  

       Tese (Programa de Pós-graduação em Educação Matemática) – 

Coordenadoria de Pós-graduação - Universidade Anhanguera de São 

Paulo, 2017. 

 

        Orientador:  Prof. Dr. Luiz Gonzaga Xavier de Barros 

        

  

 1.  Educação matemática. 2. Filosofia da matemática. 3. História da matemática. 

4. Semiótica. 5. Números complexos. 6. Complementaridade. I Título. II 

Universidade Anhanguera de São Paulo. 

  

 CDD 510 



4 

SÁVIO MENDES FRANÇA 
 

 

UM ESTUDO SOBRE COMPLEMENTARIDADES PRESENTES NA 
CONSTRUÇÃO DA TEORIA DOS NÚMEROS COMPLEXOS  

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação Matemática da 
Universidade Anhanguera de São Paulo 
como exigência parcial à obtenção do 
título de Doutor em Educação 
Matemática, sob a orientação do 
Professor Doutor Luiz Gonzaga Xavier de 
Barros. 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr. Luiz Gonzaga Xavier de Barros (orientador) - UNIAN 

 

Prof. Dr. Ubiratan D'Ambrosio - UNIAN 

 

Profa. Dra. Maria Elisa Esteves Lopes Galvão - UNIAN 

 

Prof. Dr. Marcos Antonio Santos de Jesus - FEI 

 

Prof. Dr. Alexandre Silva Abido. - UFMT 



5 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dedico este trabalho à minha Família. 

 Em especial aos meus filhos Renato e Marina. 

As maiores alegrias que Deus me deu. 



6 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Prof. Dr. Luiz Gonzaga Xavier de Barros agradeço pelos 

ensinamentos, amizade, incentivo durante esta jornada e pelo exemplo de vida 

profissional, foi uma honra ter recebido as suas orientações.  

Ao Prof. Dr. Michael Otte, agradeço pelas orientações, amizade, 

ensinamentos e pelo incentivo, foi uma honra ter recebido os seus 

ensinamentos.  

Ao Prof. Dr. Irã Assis Rocha, amigo e companheiro de estudos e de 

viagens, foi uma honra ter compartilhado a sua amizade e os seus incentivos. 

A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática da Universidade Anhanguera de São Paulo. 

Ao amigo Danilo Borges de Oliveira que colaborou com o design das 

figuras apresentadas neste trabalho. 

A todas as pessoas que de forma direta ou indireta tornaram possível o 

desenvolvimento deste trabalho.  

 

 

  



7 

RESUMO 

 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa bibliográfica de cunho 

histórico e filosófico sobre a História dos números complexos. Procurou-se 

apresentar, com o apoio do Princípio da Complementaridade na Educação 

Matemática, uma análise de aspectos epistemológicos encontrados nos 

trabalhos apresentados desde o final do século XV até o início do século XIX. 

São apresentados alguns resultados publicados por de Girolamo Cardano 

(1501 – 1576), Raphael Bombelli (1526 – 1572), René Descartes (1596 – 

1650), Abraham De Moivre (1667-1754), Leonhard Paul Euler (1707 –1783), 

Caspar Wessel (1745-1818), Jean-Robert Argand (1768–1822) e Carl Friedrich 

Gauss (1777–1855), que culminaram na obtenção da representação 

geométrica dos números complexos no plano. Para embasar este estudo, são 

apresentados alguns conceitos de Filosofia, tais como o estudo dos juízos 

analítico e sintético de Immanuel Kant (1724-1804) e o conceitualismo de 

Bernard Bolzano (1781-1848). São também apresentadas algumas ideias da 

Semiótica, principalmente no que se refere às noções de sentido e referência, 

desenvolvidas por Gottlob Frege (1848–1925), e a noção de signo, 

desenvolvida por Charles Sanders Peirce (1839–1915). Este trabalho está 

inserido na área da Educação Matemática que se estuda as interpretações 

históricas e filosóficas da construção de conceitos matemáticos sob o ponto de 

vista do Princípio da Complementaridade na Educação Matemática.  

Palavras chave: Educação Matemática. Filosofia da Matemática. História da 

Matemática. Semiótica. Números complexos. Complementaridade.  
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Abstract 

 

This work is the result of a bibliographical and documentary research 

of historical and philosophical nature on complex numbers. It was tried to 

present, whit the support of the Principle of Complementarity in Mathematics 

Education, an analysis of epistemological aspects found in the works presented 

from the end of the XV century until the beginning of the XIX century. Among 

them are some results published by Girolamo Cardano (1501 - 1576), Raphael 

Bombelli (1526 - 1572), René Descartes (1596 - 1650), Abraham De Moivre 

(1667-1754), Leonhard Paul Euler Caspar Wessel (1745-1818), Jean-Robert 

Argand (1768-1822) and Carl Friedrich Gauss (1777-1855), which culminated in 

obtaining the geometric representation of the complex numbers in the plane. To 

support this study, some concepts of Philosophy are presented, such as the 

study of the analytical and synthetic judgments of Immanuel Kant (1724-1804) 

and the conceptualism of Bernard Bolzano (1781-1848). Some ideas of 

Semiotics are also presented, especially with regard to the notions of meaning 

and reference, developed by Gottlob Frege (1848-1925), and the notion of sign, 

developed by Charles Sanders Peirce (1839-1915). This work is in the area of 

Mathematics Education that studies the historical and philosophical 

interpretations of the construction of mathematical concepts from the point of 

view of the Principle of Complementarity. 

 

Keywords: Mathematics Education. Philosophy of Mathematics. History of 

Mathematics. Semiotics. Complex numbers. Complementarity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho de pesquisa, procurou-se apresentar uma análise de 

caráter epistemológico do processo de construção da teoria dos números 

complexos, sob o ponto de vista do Princípio da Complementaridade na 

Educação Matemática. 

Este trabalho teve a sua gênese nas aulas sobre o Princípio da 

Complementaridade na Educação Matemática ministradas pelo professor 

Michael Friedrich Otte no Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática da Universidade Anhanguera de São Paulo. Ele é de cunho 

bibliográfico, tendo como apoio teórico, o Princípio da Complementaridade na 

Educação Matemática, com o auxílio da Semiótica, da História da Matemática e 

da Filosofia da Matemática e procura se inserir na área da Educação 

Matemática que se preocupa com as interpretações históricas e filosóficas da 

construção e obtenção de conceitos e teorias matemáticas sob o ponto de vista 

do Princípio da Complementaridade na Educação Matemática. 

O Princípio da Complementaridade, que é descrito no terceiro capítulo 

desta tese, trouxe à tona discussões de caráter epistemológico de grande 

importância para o desenvolvimento da atividade do profissional da área de 

Educação Matemática, e permitiu que se percebesse a possibilidade de se 

obter uma nova teoria para análise do desenvolvimento de conceitos 

matemáticos, o que pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática. Pelo estudo e interpretação de como ocorreu a construção de 

algumas das teorias da Matemática, verificou-se que, em geral, a construção 

do conhecimento não ocorreu na mesma ordem em que eles são ensinados 

nas escolas dos dias atuais e, também que, nas ideias e nos caminhos 

percorridos pelos matemáticos na busca de novos resultados, até mesmo 

naqueles resultados que são considerados mais simples, está a possibilidade 

de se adquirir conhecimento de conceitos que podem auxiliar o professor de 

Matemática no seu cotidiano em sala de aula.    
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O tema da análise da construção da teoria dos números complexos 

com o auxílio do Princípio da Complementaridade na Educação Matemática foi 

escolhido por sugestão do professor Otte, que ressaltou a riqueza de aspectos 

epistemológicos que esse assunto possui ao indicar vários obstáculos que 

foram encontrados e ultrapassados pelos matemáticos da época, tais como, os 

obstáculos relacionados à aceitação de alguns tipos de números e seus 

aspectos operacionais, ao tipo de abordagem científica que era aplicado à 

Matemática em cada período, à simbologia usada e à dificuldade de se publicar 

e comunicar novos resultados. 

Na construção da teoria dos números complexos, muitos obstáculos 

foram ultrapassados e o conhecimento das ideias e dos caminhos 

desenvolvidos pelos matemáticos para ultrapassá-los são de grande 

importância para a Educação Matemática. O interesse em se estudar alguns 

destes obstáculos, e em se conhecer algumas destas ideias e caminhos, 

estimulou a decisão de se fazer este estudo sobre as complementaridades 

identificadas no desenvolvimento da teoria dos números complexos. 

Paralelamente ao desenvolvimento da teoria dos números complexos, 

desde o final do século XV até ao início do século XIX, houve um processo 

sociocultural e de construção de conhecimento em geral, muito importante para 

a humanidade. Grandes fatos ocorreram neste período e, entre eles, 

encontram-se as grandes navegações e o descobrimento da América, a 

invenção da Imprensa, o desenvolvimento da Física Clássica e, por fim, a 

Revolução Industrial. 

Por um lado, as obras matemáticas são consideradas as principais 

fontes de consulta para uma análise histórico-filosófica da construção de 

teorias da Matemática, por outro lado, é importante atentar-se a dois fatos. O 

primeiro refere-se ao fato de que algumas teorias matemáticas, que foram 

construídas no passado, tiveram o seu desenvolvimento influenciado pelo 

contexto filosófico e sociocultural, caracterizado pela época na qual elas foram 

obtidas e, o segundo, refere-se ao fato de que o desenvolvimento de uma 

teoria matemática ocorre numa ordem cronológica dentro da própria 
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Matemática, influenciada por resultados obtidos anteriormente que lhes servem 

de base e, por resultados posteriores que surgem como consequência. 

Desta forma, com base neste contexto, entende-se que, para se fazer a 

análise proposta, é necessário o uso de várias obras multidisciplinares de 

Filosofia da Matemática e História da Matemática. A História e a Filosofia 

desempenham um papel importantíssimo na interpretação da construção e 

obtenção de uma teoria matemática, pois precisamos da utilização das duas 

concomitantemente para uma melhor compreensão de todo o processo de 

construção de teorias matemáticas. 

Imre Lakatos (1922 – 1974) na publicação “A Lógica do Descobrimento 

Matemático: Provas e Refutações”, de 1978 parafraseando Immanuel Kant 

(1724 -1804), afirma: 

“A História da Matemática, à falta da orientação da 
Filosofia tornou-se cega, ao passo que a Filosofia da 
Matemática, voltando as costas para os fenômenos mais 
curiosos da História da Matemática tornou-se vazia”. 
(Lakatos 1978, pág.15). 

Outro aspecto importante que se deve levar em conta na análise da 

obtenção de uma determinada teoria matemática é a forma como ela é 

comunicada para a comunidade à qual ela interessa. 

Ao se observar que a Matemática é uma criação da mente humana, e 

que os seus objetos são abstratos, isto é, eles somente existem no universo do 

pensamento humano, percebe-se que a comunicação desses objetos se dá por 

meio das suas possíveis representações. Essas representações podem ser 

notações simbólicas algébricas, a linguagem corrente numa determinada 

língua, sistemas axiomáticos, o uso da teoria de conjuntos ou até mesmo pelo 

uso de construções geométricas. 

As representações de objetos matemáticos evoluíram gradativamente 

através dos tempos e, o conhecimento e a comunicação de um número cada 

vez maior de representações dentro de uma mesma teoria, fez com que essa 

teoria ficasse cada vez mais rica e detalhada e, consequentemente, passou a 

ser aceita e compreendida de um modo melhor pela comunidade para a qual 

essa teoria interessa. 
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A Semiótica é a ciência que estuda os fenômenos da comunicação e 

nos apoiará na análise dos contextos histórico e filosófico que será 

desenvolvida neste trabalho. Ela nos ajudará a encontrar a ligação entre o 

mundo das ideias e o rigoroso mundo da comunicação da Matemática e 

consequentemente, na consolidação desta teoria perante a sua comunidade. 

Neste trabalho, além de uma análise histórico-filosófica, faremos uso 

da Semiótica para interpretar alguns resultados matemáticos da teoria dos 

números complexos, que julgamos importantes, anteriores à obtenção da 

representação geométrica dos números complexos feita por Wessel, Argand, 

Gauss e Hamilton na virada do século XVII para o século XIX, de modo 

independente, e que podem ter servido de inspiração para estes matemáticos. 

Além do Princípio da Complementaridade na Educação Matemática, 

das obras dos matemáticos envolvidos, quer sejam originais ou encontradas 

em artigos ou livros de História da Matemática sobre a teoria dos números 

complexos, foram apoio para este trabalho, as obras de Kant e Bolzano para a 

Filosofia da Matemática e as obras de Frege e Peirce para o estudo da 

Semiótica. 

No primeiro capítulo são apresentados tópicos sobre a Filosofia da 

Matemática através apresentação de uma interpretação de partes da obra 

“Crítica da Razão Pura” de Immanuel Kant e de partes da obra “Doutrina da 

Ciência” de Bernard Bolzano. 

No segundo capítulo são apresentados tópicos sobre a Semiótica por 

meio da apresentação de uma interpretação de partes da obra “Sobre o sentido 

e a referência” de Gottlob Frege e de partes da obra “Semiótica” de Charles 

Sanders Peirce. 

No terceiro capítulo são apresentados tópicos sobre o Princípio da 

Complementaridade aplicado na Física de Niels Bohr, descritos no artigo “As 

raízes da Complementaridade”, escrito por Gerald Holton e publicado em 1984, 

e sobre o Princípio da Complementaridade na Educação Matemática 

apresentado por Michael Friedrich Otte no artigo: “Complementarity, Sets and 

Numbers”, publicado em 2003 na revista “Educational Studies in Mathematics 
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Education”. Além disto, são apresentadas algumas complementaridades 

pertinentes à Educação Matemática que foram utilizadas na interpretação 

histórico-filosófica deste trabalho e que foram escolhidas por sua importância. 

No quarto capítulo são apresentados alguns resultados matemáticos 

sobre a teoria dos números complexos como os trabalhos e resultados de Luca 

Pacioli e de Scipione del Ferro sobre a possibilidade de se resolver equações 

algébricas do 3º grau, e as técnicas de resolução de equações de 3º grau 

publicadas por Girolamo Cardano e Niccolò Fontana. Essas técnicas trouxeram 

grandes obstáculos epistemológicos, e, por este motivo são apresentados 

resultados obtidos por Raphael Bombelli, François Viète e Albert Girard, que 

permitiram superar estes obstáculos. 

Ainda no quarto capítulo, é apresentada a Geometria Analítica de René 

Descartes devido a sua importância para a Geometria e para a Álgebra, pela 

nova forma de abordagem na resolução de problemas geométricos do 

cotidiano através de uma abordagem algébrica. A seguir é apresentada a 

tentativa de John Wallis para se obter uma representação geométrica dos 

números imaginários, juntamente com a utilização da trigonometria, por Moivre, 

na teoria dos números complexos e a representação exponencial de Euler. 

Como o processo de aceitação dos números complexos como um objeto 

matemático passou, primeiro pela aceitação de outras classes de números, são 

apresentados alguns resultados referentes à aceitação dos números irracionais 

e dos números negativos. No final do capítulo são apresentadas as 

representações geométricas dos Imaginários no plano feitas por Wessel, 

Argand, Gauss e Hamilton na virada do século XVIII para o século XIX.  

A interpretação destes resultados dentro do contexto do Princípio da 

Complementaridade na Educação Matemática é apresentada nas 

considerações finais deste trabalho e tem como base a relação que algumas 

complementaridades, pertinentes à Educação Matemática, descritas neste 

trabalho têm com o processo de desenvolvimento da teoria dos números 

complexos.  
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CAPÍTULO 1 – NOÇÕES DE FILOSOFIA DA MATEMÁTICA 

 

A Filosofia da Matemática é um poderoso instrumento para se 

interpretar e analisar os caminhos do conhecimento matemático. Desta forma, 

também é um instrumento poderoso no auxílio do processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática. Neste capítulo serão abordadas partes da obra 

“Critica da Razão Pura” de Immanuel Kant (1724 – 1804) e de partes da obra 

“Doutrina da Ciência” de Bernard Bolzano (1781 – 1848). 

O interesse pela obra de Kant deve-se ao fato de que nela são 

desenvolvidas discussões epistemológicas de temas de grande interesse à 

Filosofia das Ciências e à Filosofia a Matemática ao se fazer uma “critica” ao 

método científico e uma análise de como é constituído o conhecimento 

científico. Kant começa com a distinção entre o conhecimento analítico e o 

conhecimento sintético, partindo da construção do conhecimento a posteriori e 

depois pela indicação da existência dos conhecimentos a priori. 

O interesse pela obra de Bolzano ocorre pelo fato de que nela são 

tratadas questões relativas ao conhecimento e às verdades científicas. Além 

disso, Bolzano é considerado o percussor da construção da Matemática Pura, 

devido à sua preocupação com a comunicação do conhecimento de forma 

clara e precisa. Bolzano começa com a distinção entre o objetivo e o subjetivo, 

e na ordem essencial das coisas da natureza e das ciências. Depois ele se 

dedica à forma como os homens descobrem e descrevem os conhecimentos 

científicos. 

Kant era o mais expressivo representante da linha filosófica moderna 

que estabelecia que, a Matemática deveria se basear no sujeito e que o 

conhecimento verdadeiro deveria ser construído pelo sujeito, ou seja, o seu 

método se baseava na epistemologia. Por outro lado, Bolzano retomou a linha 

aristotélica, onde a comunicação e o rigor na forma de escrever os conceitos 

da Matemática eram mais importantes, isto é, Bolzano tinha uma abordagem 

semântica entre o objeto do conhecimento e o rigor nas suas representações. 
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No artigo: “Bernard Bolzano: O conceitualismo e a intuição na 

Educação Matemática”, Otte e Climaco (2010) afirmam que, devido às 

características e influências das obras de Kant e Bolzano, eles são 

complementares no que se refere às suas convicções filosóficas, e é por isso 

que se tem um grande interesse pelas suas obras na construção da Teoria da 

Complementaridade na Educação Matemática. 

Kant é considerado um intuicionista, e teve muita influência na 

epistemologia, na comunicação e na construção do conhecimento. Bolzano é 

considerado um conceitualista com grande influência no estilo semântico da 

comunicação e da construção do conhecimento. 
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1.1 Juízos Analíticos e Juízos Sintéticos 

 

Immanuel Kant nasceu em 22 de abril de 1724 

na cidade de Könisberg na Alemanha e faleceu em 12 de 

fevereiro de 1804 na mesma cidade. Em 1770, tornou-se 

catedrático em Matemática e Lógica na Universidade de 

Königsberg. A partir daí, dedicou-se à História da 

Filosofia, até que, em 1781, publicou a “Critica da Razão 

Pura”, uma das obras mais importantes para a Filosofia 

da Matemática.  

Na introdução da obra “Critica da Razão Pura”, encontram-se as 

considerações de Kant relativas à origem do conhecimento em geral e, em 

particular, ele retrata o conhecimento matemático numa forma que o distingue 

dos demais conhecimentos. Kant (2001) apresenta o problema geral da razão 

pura que trata da possibilidade de juízos sintéticos a priori. Porém, para discutir 

os motivos e os objetivos da sua formulação, bem como os seus comentários, 

considerações e explicações que levaram ao desenvolvimento um caminho 

para a sua solução deste problema, ele precisou introduzir uma série de 

conceitos filosóficos que falam da natureza do conhecimento humano em geral 

e, por consequência, do conhecimento matemático, conceitos esses que muito 

interessam ao desenvolvimento desse trabalho de pesquisa. 

Na primeira seção intitulada “Da Distinção Entre o Conhecimento Puro 

e o Empírico”, Kant (2001) procurou realizar uma critica aos métodos de 

pesquisa das ciências. Ele procurou analisar as ciências empíricas, os seus 

métodos e as características dos seus conhecimentos, observando que essas 

ciências se caracterizam por estudar casos particulares dos seus fenômenos 

no intuito de encontrar regras mais gerais. Na tentativa de estender os 

conhecimentos empíricos e encontrar regras mais gerais, percebeu-se que se 

torna necessário recorrer a outro tipo de ciência com características distintas e, 

na qual as ciências empíricas devem se apoiar para a obtenção das suas 

generalizações e extensões. 
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É possível observar que a Matemática é uma ciência desse tipo, 

embora não seja a única, já que Kant (2001) considera que a Metafísica, por 

exemplo, também é. Para se entender como a Matemática se comporta 

perante as demais, ele apresenta as características dos conhecimentos das 

ciências em geral e as compara com as características do conhecimento 

matemático. Kant (2001) destaca a natureza do conhecimento de uma forma 

geral, afirmando que: 

“Não se pode duvidar de que todos os nossos 
conhecimentos começam com a experiência, porque, 
com efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade de 
se conhecer, se não fosse pelos objetos que excitando 
os nossos sentidos, de uma parte, produzem por si 
mesmos representações, e de outra parte, impulsionam 
a nossa inteligência a compará-los entre si, a reuni-los 
ou separá-los...” (KANT, 2001, p.3, par.1). 

Além disso, Kant (2001) ainda afirma que: 

“No tempo, pois nenhum conhecimento precede a 
experiência, todos começam por ela.” (KANT, 2001, p.3, 
par.2). 

Embora no início da sua discussão, Kant não apresente claramente 

que o objetivo da sua explanação é indicar os caminhos para a solução do 

problema da razão pura, dois conceitos extremamente relevantes para o 

conhecimento matemático aparecem nessas primeiras palavras de Kant. São 

eles os objetos e as representações. Estes conceitos estão dinamicamente 

ligados à distinção existente entre o conhecimento geral e o conhecimento 

matemático. Mais à frente, na seção sobre a Complementaridade, será feita 

uma abordagem sobre a relação dinâmica entre esses conceitos dentro da 

Educação Matemática. Vale a pena ressaltar que nas ciências em geral os 

objetos são concretos, enquanto que na Matemática os objetos são abstratos. 

Em ambos os casos, eles produzem representações de modos distintos. 

Com o intuito de apresentar as características intrínsecas dos 

conhecimentos, Kant (2001) introduz uma classificação para eles, passando a 

interpretá-los pela forma como eles são obtidos. Ele afirma ainda que, além dos 

conhecimentos obtidos através de um processo puramente empírico de 

experimentação de casos particulares de fenômenos, existem alguns que são 
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obtidos exclusivamente por um processo empírico, e, também, existem outros 

que independem de qualquer processo experimental. 

Para conceituar mais claramente, Kant (2001) passa a admitir que o 

conhecimento empírico deriva das impressões sensoriais obtidas pelo contato 

com o meio ou com os objetos de modo experimental e pelas impressões 

adicionadas pela faculdade intelectual, abordando assim, o primeiro e o 

segundo casos descritos anteriormente. 

Com isto em mãos, Kant (2001) classifica o conhecimento em duas 

classes, ao denominar conhecimento a priori, como sendo o conhecimento que 

é obtido absolutamente independente de qualquer processo empírico, e 

conhecimento a posteriori, como sendo o seu oposto, isto é, o conhecimento 

que depende de algum processo empírico. 

Desta forma, os conhecimentos estabelecidos como regras gerais 

obtidas indiretamente da experiência poderiam não ser taxados como 

conhecimento a priori. Para resolver este problema, Kant (2001) estabelece 

uma subdivisão para os conhecimentos a priori. Segundo ele, os 

conhecimentos a priori podem ser subdivididos em puros e impuros. Os puros 

não dependem de qualquer experiência anterior, já os impuros podem ser 

obtidos como consequência imediata de outros conceitos independentes e que 

foram originalmente obtidos pela experiência. Kant (2001) apresenta um 

exemplo de conhecimento a priori extraído da experiência: 

“Assim, p. ex., “toda mudança tem uma causa”, é um 
princípio “a priori”, mas impuro, porque o conceito de 
mudança só pode formar-se extraído da experiência.” 
(KANT, 2001. p.4, par.1). 

O conceito de conhecimento a priori puro se relaciona com todo aquele 

conhecimento que independe de qualquer experiência e se opõe totalmente ao 

conhecimento empírico.  

Na segunda seção “Achamo-nos de Posse de Certos Conhecimentos 

“A Priori” e o Próprio Senso Comum não os Dispensa”, Kant (2001) procura 

retratar a distinção exclusiva entre o conhecimento empírico e o conhecimento 

a priori puro. Nesta seção ele utiliza a palavra juízo para interpretar o 

conhecimento, uma vez que o conhecimento se expressa na forma de 
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conceitos e os conceitos podem ser descritos na forma de proposições. 

Percebe-se, assim que a princípio para ele, a palavra juízo tinha o significado 

de proposição. Ele começa a interpretar o conhecimento a priori na forma de 

juízo a priori, e afirma: 

“... se encontramos uma proposição que tem que ser 
pensada com caráter de necessidade, tal proposição é 
um juízo a priori.” (KANT 2001, p.4, par.3). 

Desta forma, um juízo a priori se faz necessário para o estabelecimento 

de outros juízos ou para o estabelecimento de outros conhecimentos, porém 

Kant (2001) expõe que se um juízo a priori é concebido como necessidade dele 

próprio, então este juízo e absolutamente a priori. 

Além disso, as experiências não estabelecem juízos com caráter 

universal e rigoroso, porém das suas extensões surgem juízos com uma 

generalidade supostamente relativa aos casos que esta experiência contempla, 

isto é, a generalização vale até que seja observada uma situação que esse 

juízo não contempla. De modo oposto, se um juízo é pensado como uma 

generalização rigorosa e universal ele não poderá ser obtido por meio de um 

método experimental, ele indica um conhecimento especial e é taxado como 

absolutamente a priori. 

A universalidade da validade de um juízo atribuído a partir de uma 

grande quantidade de casos para ser aplicado a todos os casos, obtida por um 

método empírico, é uma extensão arbitrária. Kant (2001) nos dá um exemplo 

ao indicar a proposição “todos os corpos são pesados”. É evidente que a 

propriedade do peso é uma consequência da gravidade e não uma 

característica intrinsecamente necessária dos corpos. 

Nas ciências em geral são mais comuns as generalizações arbitrárias 

de experiências empíricas devido aos seus métodos de pesquisa, porém é 

evidente a existência de juízos construídos a partir de um caráter de 

necessidade e que atinge uma rigorosa universalidade. Basta olharmos para os 

juízos puros a priori que encontramos na Matemática. 

Além dos juízos encontrados na Matemática, encontramos também 

juízos puros a priori nos argumentos usados nas construções das experiências 
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em um processo empírico e nas suas demonstrações. Isto ocorre porque as 

generalizações das experiências sempre serão limitadas se não se apoiarem 

em argumentos com juízos a priori. 

Por fim também encontramos características de conhecimento a priori 

nos conceitos, mesmos nos conceitos originados de experimentos empíricos, 

pois, se deles retiramos todas as suas propriedades oriundas das experiências, 

ainda assim, restaria a essência deste conceito por si mesmo: apenas a sua 

existência no contexto como um objeto material ou como uma ideia ligada a um 

objeto. 

Na terceira seção, “A Filosofia Necessita de Uma Ciência que 

Determine a Possibilidade, os Princípios e a Extensão de todos os 

Conhecimentos a Priori”, Kant discute a necessidade dos conhecimentos a 

priori, como o próprio título já afirma. 

Segundo Kant (2001), o fato dos conhecimentos empíricos 

necessitarem dos juízos a priori para a sua elaboração, justificativa e relativa 

extensão, já estabelece a grande importância desses juízos. Porém existem 

certos conhecimentos que são relativos a objetos que não são concretos, como 

por exemplo, os conceitos que não podem ser adquiridos por nenhum processo 

empírico. Esse tipo de conhecimento é derivado das investigações da razão da 

nossa inteligência, e jamais poderão ser adquiridos por meio de experimentos 

no universo dos fenômenos. Esses conhecimentos se mostram de extrema 

importância para a Filosofia, pela forma como são adquiridos, pois ela, a 

Filosofia, necessita de uma ciência que possibilita a existência de 

conhecimentos a priori, que indique e caracterize os princípios desses 

conhecimentos e que permita a sua extensão. 

Para a Filosofia, Kant (2001) afirma que alguns temas da Metafísica 

como Deus, liberdade, imortalidade, entre outros, não podem ser pensados 

sem o apoio dos recursos dessa ciência apriorística, que possibilite os 

conhecimentos a priori, e caminhar sem ela, revelar-se-á improdutivo, mesmo 

que com ela, seja possível de se incidir em erro. 



25 

Kant (2001) indaga até que ponto os conhecimentos dessa ciência 

pode chegar, como a inteligência e a razão podem trazer novos conhecimentos 

e qual o grau de importância e valor que eles podem ter. Uma coisa é certa, ao 

utilizar-se da Matemática como esse tipo de ciência especial, obtém-se um 

exemplo da importância e do valor dos conhecimentos a priori, pois ela se 

mostra uma fonte inesgotável de conhecimentos a priori e dá a esperança de 

que as demais ciências podem caminhar nesse sentido. 

Segundo Kant (2001) a intenção de generalizar e estender os 

conhecimentos se mostra como uma poderosa ferramenta da razão e da 

inteligência. Muitas vezes esse trabalho árduo pode ser perigosamente sem 

apoio firme, porém a razão e a inteligência se mostram tão férteis que, mesmo 

tardiamente, elas apontam os caminhos a serem percorridos, através da 

análise dos conhecimentos sobre os objetos e os conceitos adquiridos 

anteriormente. Esse processo traz um conhecimento real puro a priori, que se 

torna útil, não apenas pela sua existência, mas pelo aprendizado que se obtém, 

não só ao adquiri-lo, mas também durante o percurso do caminho até à sua 

obtenção. 

Kant (2001) afirma que todo o processo de construção dos 

conhecimentos, a priori ou não, traz à tona, duas possibilidades. Existem 

conhecimentos que apenas explicam e ordenam outros conhecimentos já 

existentes e existem conhecimentos que acrescentam novas ideias e 

características aos conhecimentos já existentes. Com base nessa diferença 

entre os juízos, Kant procura estabelecer, para os juízos, uma caracterização 

em duas classes. Os juízos analíticos e os juízos sintéticos. Esse é o tema 

tratado na quarta seção “Diferença Entre o Juízo Analítico e o Sintético”  

Segundo Kant (2001), um juízo é uma proposição afirmativa, isto é, 

estabelece uma relação entre um sujeito (objeto) e um predicado (propriedade). 

Esta relação ocorre de duas maneiras: ou o predicado apenas explica ou 

descreve algo que já está naturalmente contido no sujeito, ou o predicado 

estabelece algo novo que não havia sido percebido ou que é estranho ao 

sujeito. O primeiro caso é chamado de juízo analítico, e o segundo, de juízo 

sintético. 
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Os juízos analíticos, também chamados de juízos explicativos, 

estabelecem uma relação de identidade com o sujeito ou com parte do sujeito, 

decompondo-o em conceitos parciais. Os juízos sintéticos, também chamados 

de juízos extensivos, acrescentam ao sujeito um predicado novo que não está 

contido no sujeito. Kant exemplifica: 

“Quando digo p. ex.: “todos os corpos são extensos”, 
formulo um juízo analítico, porque não preciso sair do 
conceito de corpo para achar unida a ele a extensão e só 
tenho que decompô-lo, quer dizer, só necessito tornar-
me cônscio da diversidade que pensamos sempre em 
dito conceito para encontrar o predicado; é portanto um 
juízo analítico. Pelo contrário, quando digo “todos os 
corpos são pesados”, já o predicado é completamente 
distinto do que em geral penso no simples conceito de 
corpo. A adição de tal atributo dá, pois, um juízo 
sintético.” (KANT, 2001, p.7, par.3). 

Resumidamente, o que se pode analisar nestes exemplos é que ao 

olharmos para um corpo (um objeto ou um ser) qualquer, veremos nítida e 

imediatamente a sua extensão, as suas medidas (altura, largura e 

comprimento), mas ao observarmos um corpo qualquer, não vemos 

diretamente o seu peso, pois o seu peso é uma propriedade da gravidade e 

não do corpo propriamente dito. 

Kant (2001) afirma que os juízos provenientes da experiência são todos 

sintéticos, e acrescenta que eles não poderiam ser juízos analíticos, pois para 

se estabelecer um juízo analítico não é necessário sair do próprio conceito para 

se estabelecer o seu predicado. 

Por exemplo, a proposição “um corpo é extenso” é um juízo a priori não 

oriundo da experiência, pois basta observar o corpo em questão para ver a sua 

extensão. Desta forma não é necessário experiência, pois o predicado de 

extensão está dentro do conceito de corpo. Ao se pensar no conceito de corpo, 

logo vem à mente as suas propriedades imediatas, como a extensão, a forma, 

a dureza, a flexibilidade, entre outras, neste caso trata-se de um juízo analítico. 

Porém quando pensamos, por exemplo, “um corpo é pesado”, é preciso utilizar 

uma experiência para adicionar esse predicado ao conceito de corpo, pois 

como se sabe, o peso é uma propriedade da gravidade, neste caso é um juízo 

sintético. 
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Na quinta seção “Os Juízos da Matemática são Todos Sintéticos”, Kant 

se dedica exclusivamente à natureza dos aos juízos da Matemática, 

preocupado com a sua importância e com as consequências que deles 

resultam. 

O que se pode observar é que uma das ferramentas mais poderosas 

para a obtenção do conhecimento matemático é o princípio da contradição. 

Kant (2001) afirma que uma proposição sintética pode ser obtida a partir desse 

princípio ou ser deduzida por meio de outra proposição sintética. Desta forma, 

ele observa que os juízos da Matemática também são sempre a priori, porque a 

sua obtenção se faz por necessidade e não pela experimentação. Sendo assim 

os juízos da Matemática são sintéticos a priori. 

Kant (2001) descreve dois exemplos para elucidar esse fato. O primeiro 

é a proposição da Aritmética: “7 + 5 = 12”, e o segundo é a proposição da 

Geometria: “a linha reta entre dois pontos é a mais curta”. É fácil perceber que 

ambos os exemplos representam juízos a priori, pois não é necessário recorrer 

a experiências para se obter os conceitos matemáticos de adição e de reta. 

O primeiro é de fato sintético porque toda vez que se recorre a um 

cálculo aritmético, precisamos da nossa intuição e do nosso raciocínio para 

efetivamente realizar essa operação e não da experiência. O resultado do 

cálculo, não importa qual valor ele tenha, é algo que não está contido dentro do 

conceito da operação de adição. Observa-se que o segundo exemplo, também 

é de fato sintético, pois o conceito de reta é estabelecido primitivamente por 

qualidades e não está ligado ao conceito de extensão (medida). 

Desta forma, encontram-se na Matemática Pura exemplos da 

existência dos juízos sintéticos a priori. Essa existência é de vital importância 

para as outras ciências, pois, por meio do emprego dos princípios que 

estabelecem os juízos sintéticos a priori, encontra-se apoio para a fundação, a 

construção e a generalização de grande parte dos conhecimentos das demais 

ciências. 

 A sexta seção, “Problema Geral da Razão Pura”, é a última que 

abordaremos neste trabalho. Nesta seção é abordado o problema que Kant 
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descreve como o verdadeiro problema da razão pura: “Existem juízos sintéticos 

a priori?” 

A proposição deste problema traz à tona uma infinidade de questões 

relacionadas às ciências em geral, como a Física e a Metafísica. Os conceitos 

principais da Metafísica, por exemplo, dependem da resolução desse 

problema, ou até mesmo, a obtenção de indícios da sua solução. A solução 

desse problema, que antes passava apenas pelo uso do princípio da 

contradição, depois, com Kant, teve o apoio da diferenciação entre os juízos 

analítico e sintético. 

Ao afirmar, interpretar e exemplificar que na Matemática os juízos são 

sintéticos a priori, Kant (2001) apresenta o indício de que a solução do 

problema da razão pura se encontra no uso de uma metodologia semelhante à 

encontrada na Matemática, pois a Matemática é o terreno fértil da razão e da 

inteligência humana e onde encontramos os exemplos de existência de 

conhecimentos, conceitos e juízos sintéticos a priori. 

O uso dos juízos analíticos se mostrou ineficaz na solução do problema 

da razão pura, pois, com eles, é apenas possível mostrar uma simples 

decomposição do conhecimento, conceito ou juízo ou, até mesmo, mostrar 

apenas aquilo que está contido como parte ou propriedade intrínseca nos 

fenômenos das demais ciências e, que não são capazes nem de informar como 

um conhecimento a priori é obtido, nem de generalizar e estender os 

conhecimentos científicos a priori. 

Para finalizar, Kant (2001) para dar ênfase ás suas afirmações, 

acrescenta: 

“Por isso será mister muita firmeza para que a 
dificuldade intrínseca e a oposição externa não nos 
afastem de uma ciência tão indispensável para a razão 
humana, cuja raiz não poderia estragar-se ainda que se 
cortassem todos os seus ramos exteriores, e que, 
mediante um método diferente e oposto ao que até hoje 
tem sido empregado, pode adquirir um útil e fecundo 
desenvolvimento”. (KANT, 2001, p.9, par.8). 
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1.2 Conceitualismo 

 

Bernard Placidus Johann Nepomuk Bolzano 

nasceu em de outubro de 1781 em Praga na República 

Tcheca (antiga Boêmia, Império Austro-Húngaro) e 

faleceu em 18 de dezembro de 1848 na mesma cidade. 

Estudou Matemática, Filosofia e Teologia na 

Universidade Carl-Ferdinand de Praga. Foi padre e 

professor de religião católica na mesma universidade onde se formou. A obra 

de Bolzano é de grande importância para a Filosofia e para a Matemática, entre 

outras ciências. Foi considerado o primeiro filósofo a utilizar a abordagem 

semântica na Filosofia e pai da Aritmetização da Análise. Entre as suas obras 

encontra-se a “Doutrina das Ciências” publicada em 1837.  

Os ideais de Bolzano estão sempre ligados à comunicação do 

conhecimento de forma clara e precisa. Além de demonstrar o Teorema do 

Valor Intermediário, também conhecido como Teorema de Bolzano, ele 

também é responsável pela demonstração rigorosa de outros teoremas 

famosos na Matemática ligados à continuidade e ao infinito. 

Na sua obra “Doutrina das Ciências”, Bolzano se dedica no início à 

relação objetivo e subjetivo, destacando que o pensamento é baseado na 

forma pela qual representamos os objetos. Dessa forma, considera-se que 

Bolzano utiliza uma abordagem semântica na Filosofia. A relação entre 

representação e objeto, que recebe o nome de Semântica, vem da Semiótica e 

uma explanação sobre esse assunto será feita na próxima seção. 

A preocupação com a transmissão do conhecimento levou Bolzano ao 

início do que hoje chamamos de Matemática Pura, devido aos seus métodos 

de construção do conhecimento matemático. Ele foi considerado um crítico das 

obras de Kant, mas, na verdade, Kant serviu de grande influência para ele ao 

contrapô-lo nas suas ideias. Enquanto o primeiro era um intuicionista e tinha 

uma abordagem epistemológica, o segundo se dedicou ao conceitualismo e 

tinha uma abordagem semântica.  
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Bolzano seguia uma metodologia aristotélica, centrada na estrutura 

objetiva do conhecimento, enquanto Kant seguia uma linha mais moderna para 

a sua época, onde o conhecimento era centrado no indivíduo. Os princípios 

conceitualistas de Bolzano podem ser relacionados aos avanços da 

comunicação humana ocorridos de sua época, com a Revolução Industrial. 

Nesse período um número maior de pessoas passou a se interessar pelas 

ciências e pela engenharia e também começou a ter um maior acesso à 

Matemática. 

Bolzano foi um defensor do rigor nos conceitos e na apresentação da 

Matemática. Na sua obra a “Doutrina das Ciências”, ele tinha a preocupação de 

fazer com que o conhecimento científico fosse claramente compreendido. 

Assim, ele dividiu essa obra em cinco partes: 

A primeira, a Doutrina das Premissas ou fundamentação, tinha como 

objetivo expressar a existência de conhecimentos a priori (conceitos 

elementares), e também, na capacidade das pessoas em reconhecê-los a 

priori. 

A segunda, a Doutrina das Representações, tinha como objetivo 

organizar uma estrutura para a construção do conhecimento Matemático e 

científico e da sua comunicação através de conceitos criados por meio de 

proposições e suas provas, além das respectivas conclusões. 

 A terceira, a Epistemologia, apresentava o seu ponto de vista sobre a 

forma cognitiva com que as pessoas compreendiam o conhecimento científico. 

A quarta parte, a Arte da Invenção, estabelecia uma metodologia de 

regras e formas pelas quais se devem buscar construir um novo conhecimento. 

A quinta, a Doutrina das Ciências, onde estabelecia regras para a 

construção e comunicação das ciências em geral, de forma mais objetiva 

possível, fazendo com que a transmissão e a compreensão do conhecimento 

científico pudessem ocorrer da melhor forma possível.  

a “Doutrina das Ciências” tinha como objetivo encontrar um caminho 

para tornar explícito, e com uma escrita rigorosa, o conhecimento já adquirido e 



31 

que até a sua época ainda não estava escrito formalmente de forma rigorosa. 

Desta forma o objeto do conhecimento passaria por uma formalização 

conceitual por intermédio de representações mais rigorosas. 

Conforme as cinco partes da “Doutrina das Ciências”, Bolzano passou 

a perceber que a concepção, a compreensão e a comunicação do 

conhecimento científico se dariam por uma espécie de estrutura composta por 

proposições e conclusões, que apresentavam clareza e coerência, atrelando 

assim, as ciências experimentais à sua teoria. 

O resultado do esforço de Bolzano foi que o conhecimento das 

ciências, tanto da prática como da teoria, passou a ser de grande importância 

e, a comunicação científica deveria ter uma argumentação com clareza nas 

ideias e com provas formais mais rigorosas. Este foi o embrião da estrutura da 

escrita Matemática que é utilizada até os dias atuais. 

Desta forma, ele procurou separar o objetivo do subjetivo, dando 

ênfase ao primeiro, no processo de compreensão do conhecimento e este 

processo é possível por meio da comunicação formal do conteúdo, por 

conceitos e proposições e representações. 

Otte e Climaco (2010), no artigo “Bernard Bolzano: O conceitualismo e 

a intuição na Educação Matemática” afirmam que:  

“A partir daí, prevaleceu a ideia de Bolzano de que era 
necessário rigor e abstração na Matemática e que com a 
sua expansão e seu ensino, é necessário que as provas 
matemáticas cumpram um papel de mostrar a ordem dos 
conceitos”. (OTTE e CLIMACO, 2010, p.177). 

Neste mesmo artigo, eles acrescentam: 

“O desenvolvimento da Matemática pode ser visto como 
resultado de uma complexa relação entre intuição e 
conceito, e como um esforço por evitar o uso de 
intuições ao formalizar um conceito, no qual a 
representação desempenha um papel importante e que 
as noções elementares (os axiomas) são aceitos de 
forma que permitam a construção de novos conceitos e o 
desenvolvimento da Matemática”. (OTTE e CLIMACO, 
2010, p.177). 

Desta forma pode-se perceber a grande importância que o trabalho de 

Bolzano representa para a Educação Matemática, pois está estritamente ligado 
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ao desenvolvimento da Matemática e da sua comunicação. A influência de 

Bolzano no desenvolvimento da Matemática permitiu compreender que o 

conhecimento matemático não é simplesmente sintético a priori como defendia 

Kant, mas, sim, que a necessidade de provas passou a ser de extrema 

importância para a sua construção. 

Desta forma a Matemática, segundo Bolzano, tinha também um 

aspecto analítico na construção do seu conhecimento e, isto implicaria também 

na transmissão do conhecimento matemático de forma clara e coerente, 

embora, devido às características da própria estrutura da Matemática, alguns 

dos seus conceitos elementares tenham um aspecto sintético. 
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CAPÍTULO 2 – NOÇÕES DE SEMIÓTICA 

 

A Semiótica é uma ciência extremamente abrangente, pois ela se 

refere à comunicação por meio de linguagens, porém não se pode 

simplesmente reduzir a Semiótica a uma definição, sem antes entender o 

conceito de linguagem. Neste caminho, observa-se que existem dois tipos de 

linguagens: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. 

A linguagem verbal vem imediatamente à nossa mente como a 

linguagem realizada efetivamente através de uma língua específica, linguagem 

esta utilizada pelos agentes da comunicação. A linguagem verbal pode ser 

efetivamente realizada de forma oral ou escrita. 

As linguagens verbais não são as únicas formas de comunicação que 

se tem conhecimento. Existem muitas outras formas de comunição entre os 

elementos do nosso mundo, algumas ocorrem até sem a participação humana, 

podendo ocorrer entre animais ou até mesmo máquinas. Essas formas de 

comunicação compõem as linguagens não verbais. 

A gama de linguagens não verbais que existem é extremamente 

grande. Desenhos artísticos ou não, gráficos, sinais da natureza, sinais 

luminosos, gestos, sons, aromas, símbolos matemáticos, entre outros, são 

exemplos de linguagens não verbais que podem ocorrer com a participação 

humana, ou seja, tudo que se pode tocar, ver, sentir, cheirar ou ouvir com 

exceção da linguagem oral ou escrita através de uma língua específica, podem 

se transformar em linguagem não verbal humana. 

Porém ainda existem outras linguagens não verbais que não 

dependem da participação humana e que podem ocorrer entre os demais seres 

vivos ou até mesmo entre máquinas. A importância do olfato e da visão para a 

sobrevivência dos animais em geral ou até mesmo a linguagem computacional 

que ocorre entre as máquinas modernas numa linha de produção 

automatizada, são mais alguns exemplos de linguagens não verbais sem a 

participação humana.  
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 Desta forma percebe-se a grande abrangência da Semiótica e a 

dificuldade de se obter uma definição autoexplicativa para ela. Santaella 

(1995), ao afirmar que as linguagens estão no mundo e nós estamos na 

linguagem, define Semiótica da seguinte forma: 

 “A Semiótica é a ciência que tem por objeto de 
investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que 
tem por objetivo o exame dos modos de constituição de 
todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção 
de significação e de sentido.” (SANTAELLA, 1983, p.13) 

Assim, a Semiótica tem grande relevância para a Educação 

Matemática e para a Matemática, pois as representações são as formas de 

comunicação que revelam a natureza de um objeto matemático. O conjunto de 

todas as representações matemáticas fazem parte da linguagem matemática 

que pode ser interpretada como uma linguagem não verbal e humana quando 

se aplica ao aprendizado ou à comunicação científica, mas que também pode 

ser utilizada para a comunicação entre máquinas com o objetivo de realizar 

funções específicas.  

Sendo assim, segundo a Semiótica, a Matemática possui uma 

linguagem não verbal, que propicia a comunicação humana entre os 

pesquisadores e o público interessado em Matemática, fazendo fluir a 

comunicação dos conhecimentos obtidos pelos pesquisadores da Matemática 

para os educadores de Matemática e destes para os seus aprendizes ou, até 

mesmo, diretamente dos pesquisadores para os aprendizes. 

A seguir, serão apresentados nas duas subseções que compõem esta 

seção, um pouco da obra “Sobre o sentido e a referência” de Gottlob Frege 

(1848 – 1925) e da obra “Semiótica” de Charles Sanders Peirce (1839 – 1915) 

cujos conteúdos são de grande interesse para este trabalho. 

O interesse na obra de Frege está na ligação dinâmica existente entre 

os entes filosóficos sentido e referência no contexto das teorias matemáticas, 

além do fato que ele desenvolve um estudo sobre a igualdade. Nota-se que a 

igualdade é uma das relações que mais trazem à tona discussões de caráter 

filosófico. A igualdade de fato existe? Ou será ela relativa a uma referência e o 

seu respectivo sentido? 
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O interesse na obra de Peirce está no desenvolvimento da noção de 

signo através da tríade: objeto, representação e interpretante. Na linguagem da 

Matemática, os objetos são abstratos e são conhecidos através das suas 

representações, quer sejam algébricas ou geométricas, e também através das 

suas propriedades. Desta forma existe uma relação dinâmica entre objeto e 

representação no contexto das teorias matemáticas. 

  



36 

2.1 Sentido e Referência 

 

Friedrich Ludwig Gottlob Frege nasceu em Wismar, 

Alemanha em 8 de novembro de 1848 e faleceu em Bad 

Kleinen, Alemanha em 26 de julho de 1925. Em 1869, 

ingressou na Universidade de Jena. Em 1871, dirigiu-se 

para Gõttingen, onde permaneceu por cinco semestres de 

1871 a 1873 estudando Filosofia e Matemática.  Um de 

seus maiores interesses quando estudante foi a teoria das 

funções de variáveis complexas. Em 1873, Frege apresenta sua tese de 

doutorado, “Sobre uma Representação Geométrica de Figuras Imaginárias no 

Plano”, com a qual obteve o grau de doutor em Filosofia pela Universidade de 

Gõttingen, publicou vários artigos sobre Filosofia e Linguagem, entre eles: 

“Sobre o sentido e a referência” em 1892. 

Nesta seção será apresentada uma discussão sobre parte da obra 

“Sobre o Sentido e a Referência” de Frege, onde ele faz uma análise, sobre as 

questões que emergem quando se deseja interpretar a relação de igualdade. A 

igualdade na Matemática é, sem dúvida, um dos temas mais ricos para a 

Filosofia da Matemática, isto ocorre devido à natureza dos objetos da 

Matemática. 

Um estudo preliminar desta obra de Frege é de grande importância 

para a interpretação de questões mais profundas que emergem quando se fala 

ou quando se usa a igualdade. Para justificar as suas considerações, Frege 

utiliza os recursos da Filosofia da Linguagem, em outras palavras, ele já 

utilizava, em sua época, os recursos da ciência que, posteriormente, viria a se 

chamar Semiótica, para interpretar filosoficamente as possíveis interpretações 

de um juízo (proposição assertiva entre um sujeito e um predicado segundo 

Kant) que pode ser apresentado na forma de uma igualdade. Frege (2009) 

questiona que:  

“A igualdade desafia a reflexão, dando origem a 
questões que não são fáceis de responder. Ela é uma 
relação? Uma relação entre objetos? Ou entre nomes ou 
sinais de objetos?” (FREGE, 2009, p.129). 
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Antes de avançar na discussão sobre esse artigo de Frege, é 

interessante ressaltar que pode se entender como sinal de um objeto, um 

nome, uma propriedade ou regra algébrica que indique esse objeto ou a 

maneira ou construção geométrica utilizada para se construir esse objeto.  

Em um artigo anterior, ele afirma que a igualdade é uma relação entre 

nomes e sinais de objetos e, as suas razões se baseiam no fato de que     e 

    são juízos que possuem valores cognitivos distintos. Uma vez que     

é, segundo Kant, um juízo a priori analítico, pois o predicado esta contido no 

sujeito, isto é, o predicado   (que esta no primeiro membro da igualdade) está 

contido no sujeito   (que esta no segundo membro da igualdade), mas     é 

um juízo que atribui ao sujeito   um predicado   que, em geral, é uma extensão 

do conhecimento que se tem sobre o sujeito  , e que nem sempre podem ser 

estabelecidas a priori. 

Se por hipótese, fosse escolhido que a igualdade é uma relação entre 

objetos de nomes   e  , então, se for considerado que      seja um juízo 

verdadeiro, isto não iria diferir de      Desse modo a igualdade apenas 

representaria a igualdade de um objeto consigo mesmo, desde que   e   

fossem os nomes de um mesmo objeto, e isto não iria representar um 

conhecimento novo. 

Porém, interpretando a igualdade como uma relação entre sinais ou 

nomes de objetos, então os sinais ou nomes   e   referem-se a um mesmo 

objeto e desta forma a igualdade     não seria tão imediata quanto    , 

pois seria necessária uma interpretação sobre as ligações entre os sinais ou 

nomes que   e   possuem com os seus respectivos objetos. Assim 

dependendo da ligação que um sinal ou nome tem, com o seu respectivo 

objeto, a igualdade     não está relacionando os objetos, mas sim aqueles 

sinais que se identificam tanto em   quanto em  . Neste caso,     sendo um 

juízo verdadeiro, apesar de apenas estar ligando nomes ou sinais diferentes 

para um mesmo objeto, está apresentando um conhecimento de fato. Um 

exemplo deste fato é apresentado por Frege (2009) na sua obra “Sobre o 

sentido e a referência”.  
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“Sejam  ,  ,   as linhas que ligam os vértices de um 
triângulo com os pontos médios dos lados opostos. O 
ponto de interseção de   e   é o mesmo que o ponto de 

interseção de   e  . Temos assim diferentes designações 
para o mesmo ponto, e estes nomes (“ponto de 
interseção de   e  ” e “ponto de interseção de   e  ”) 
indicam também os modos pelos quais esses pontos são 
apresentados. E, em consequência, a sentença tem um 
genuíno conhecimento” (FREGE, 2009, p.130) 

Frege acrescenta que uma discussão sobre o entendimento desse tipo 

de sentença está relacionada ao fato de que existe uma referência unida ao 

nome ou sinal de um objeto e existe um sentido que está unido ao modo de 

apresentação do próprio objeto. Assim no exemplo acima, a referência dos 

nomes o ponto de interseção de   e   e o ponto de interseção de   e   seria a 

mesma, mas pelo fato deles serem encontrados de modo diferente, o sentido 

não é o mesmo. Frege (2009) apresenta outro exemplo sobre a relação entre 

referência e o sentido: 

“A referência de “estrela da tarde” e “estrela da manhã” é 
a mesma, mas não o sentido” (FREGE, 2009, p.131). 

Frege então acrescenta que sinal ou nome de um objeto é qualquer 

designação que tenha o papel de um nome próprio, cuja referência seja um 

objeto, mas não um conceito ou uma designação, pois um conceito ou uma 

designação pode ser constituído de vários sinais ou nomes. 

Por outro lado o sentido de um sinal pode ser entendido na sua 

totalidade por todos aqueles que compreendem a linguagem envolvida e as 

designações que este objeto possa ter, mas isto apenas pode trazer um 

conhecimento parcial da referência, pois para um conhecimento total de uma 

referência seria necessário conhecer todos os sentidos que ela possa ter. 

Porém conhecer todos os sentidos de uma referência é impossível, 

pois cada pessoa pode dar um sentido novo a um mesmo sinal de uma 

referência ou até mesmo existem expressões que possuem sentido sem ter 

uma referência. Para isto, basta que o objeto em questão não exista ou a 

expressão não represente algo real. 

Desta forma, a relação normal que se obtém entre um sinal, o seu 

sentido e a sua referência, é que um sinal corresponde a um determinado 
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sentido e, este por sua vez, pode corresponder a uma referência determinada 

se ela existir. 

 

Figura 1: Relação entre sinal, sentido e referência. 

 

Fonte: autor 2017 

 

Seria muito importante e satisfatório que uma expressão 

correspondente a um mesmo sinal devesse corresponder a um mesmo sentido. 

Porém isto não é comum, pois nos sistemas de linguagem, em geral, pessoas 

distintas que estejam interpretando um mesmo sinal podem dar sentidos 

diferentes a este sinal. Além disso, uma única referência pode ser proveniente 

de mais de um sinal e também, um determinado sentido pode ser obtido por 

meio de sinais distintos. 

Sendo assim, pode-se afirmar que um sinal, nome ou expressão tem 

sempre um sentido, mas não se pode garantir que se tenha uma referência. 

Frege (2009) nos dá dois exemplos de que, se um sinal tem um sentido, isto 

não assegura a existência de uma referência para este sinal. 

“As palavras “o corpo celeste mais distante da terra” têm 
sentido, mas é muito duvidoso que também tenha uma 
referência. A expressão “a série que converge menos 
rapidamente” tem um sentido, mas provavelmente não 
tem referência, já que para cada série convergente dada, 
uma outra série que converge menos rapidamente pode 
sempre ser encontrada”. (FREGE, 2009, p.133). 

É preciso destacar que a referência e o sentido de um sinal não devem 

ser misturados à ideia associada a este sinal, por exemplo, se a referência de 
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um sinal é um objeto concreto ou perceptível, então a ideia que dele tenho são 

imagens internas da lembrança de tê-lo visto ou percebido. A ideia é algo 

subjetivo e cada indivíduo tem uma ideia diferente de um determinado sinal, e 

por este motivo, uma ideia nem sempre esta associada a um mesmo sentido. 

Não seria incomum que pessoas de origens diferentes que falam, por 

exemplo, a língua portuguesa, possuíssem ideias diferentes ao ouvirem a 

palavra manga e, o motivo pelo qual isto ocorre, é que pessoas diferentes 

podem atribuir sentidos diferentes a um sinal. As ideias são coisas pessoais e 

subjetivas. Frege (2009) afirma: 

“A referência de um nome próprio é o próprio objeto que 
por seu intermédio designamos; a ideia que dele temos é 
inteiramente subjetiva; entre uma e outra esta o sentido 
que, na verdade, não é subjetivo como a ideia, mas que 
também não é o próprio objeto” (FREGE, 2009, p. 135). 

 

Figura 2: Sentidos de um sinal 

 

Fonte: autor 2017 

 

Além disso, o sentido de um sinal pode ser modificado através dos 

tempos. Imaginemos as ideias que poderiam ser formadas por pessoas que 

nasceram no século XVIII e por pessoas que nasceram no século XXI, ao ouvir 

a palavra carro. 
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2.2 Os Signos 

 

Charles Sanders Peirce nasceu em Cambridge, 

nos Estados Unidos em 10 de setembro de 1839 e faleceu 

em Milford, também nos Estados Unidos em 19 de abril de 

1914. Formou-se na Universidade de Harvard em Química 

e em Matemática. Além de outras áreas das ciências 

exatas, interessou-se também, durante toda sua vida, por 

assuntos relativos à Educação e à Filosofia. Peirce deixou 

contribuições em múltiplas áreas do conhecimento entre elas a Lógica, a 

Semiótica, a Matemática, a História e a Filosofia. 

A palavra Semiótica tem origem na palavra semeion que, em grego, 

significa signo. Um signo, por sua vez, é um ente que tem por função 

representar um objeto para alguém no processo de comunicação, quer seja um 

objeto concreto, fictício ou imaginado. Peirce tinha o interesse em estudar a 

ação promovida por um signo no processo de comunicação. Esta ação é 

chamada semiose. 

Assim nasce a Semiótica de Peirce, que representou um grande passo 

no entendimento e compreensão de todos os processos de comunicação, quer 

seja entre humanos, entre animais ou até mesmo entre máquinas. Em outras 

palavras, em qualquer meio onde possa ocorrer um processo de comunicação.  

No início de seu trabalho Peirce se dedicou à fenomenologia, isto é, ao 

estudo dos fenômenos que para ele poderiam ser qualquer coisa que, de 

alguma forma, aparece à mente. Peirce agrupou os fenômenos em três 

classes: A primeiridade, a secundidade e a terceiridade. Surgindo assim a 

primeira tríade de Peirce. 

A primeiridade representa a primeira ideia que vem à mente quando se 

pensa em alguma coisa, ela é atemporal e encontra-se nos sentimento que 

ocorrem antes da reflexão. 
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A secundidade representa a ação provocada pela ideia que veio à 

mente, as ações do cotidiano, como abrir uma porta, levantar-se da cama, etc. 

A terceiridade engloba as duas anteriores, é o conjunto dos 

sentimentos provocados por uma ideia e pelas respectivas ações, porem dando 

explicações racionais e reflexões de toda a atividade fenomenológica. 

A primeiridade precede a secundidade, a secundidade precede a 

terceiridade que, por sua vez engloba as duas anteriores e dando a elas um 

aspecto de generalidade. Com isso, Peirce posiciona a Semiótica como uma 

teoria que se encontra na terceiridade.   

A partir destes princípios universais dos fenômenos, Peirce mergulha 

no estudo dos signos. Em linhas gerais, já foi descrito acima o que é um signo, 

mas é de grande interesse para esse trabalho, descrever mais detalhadamente 

o que é um signo e a sua função. Pode-se analisar que um signo tem que 

representar algo que possui uma existência relativa, um objeto que pode ser 

real ou fictício e esse objeto, por sua vez, tem que estar em ligação com outros 

objetos do mesmo tipo existentes. 

Em sua obra, Peirce tenta por várias vezes definir ou conceituar o que 

é um signo na tentativa de deixar o seu interesse de modo claro o objetivo, pois 

o mais importante não é a sua definição ou conceito, mas sim entender que um 

signo é a função que um objeto tem num processo comunicativo. Encontra-se 

em Santaella (1995): 

“...para funcionar como signo, algo tem que estar 
materializado numa existência singular, que tem um 
lugar no mundo (real ou fictício) e reage em relação a 
outros existentes em seu universo” (SANTAELLA, 1995, 
p.77). 

E encontra-se também: 

 “Um signo intenta representar, em parte (pelo menos), 
um objeto que é, portanto, num certo sentido, a causa ou 
determinante do signo, mesmo que o signo represente o 
objeto falsamente...” (SANTAELLA, 1995, p.189). 

Por fim, Peirce concluiu que um signo é constituído por três entes, 

sendo o primeiro o representamen, ou representação que se relaciona com o 
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segundo que é o objeto em si, que por sua vez se relaciona com um terceiro: o 

interpretante. Em Santaella (1995), encontramos: 

“Um signo ou representamen, é aquilo que, sob um certo 
aspecto ou modo, representa algo para alguém. Dirige-
se para alguém, isto é, cria na mente dessa pessoa, um 
signo equivalente ou talvez, um signo mais desenvolvido. 
Ao signo assim criado, interpretante do primeiro signo”. 
(SANTAELLA, 1995, p.189). 

Desta forma, um signo sempre representa algum objeto em todos os 

seus aspectos, não necessariamente por uma representação ou 

representamen apenas, criando um signo equivalente ou mais desenvolvido em 

relação ao primeiro durante o processo de comunicação o qual é chamado de 

interpretante. Costuma-se apresentar a noção de signo por meio da tríade: 

objeto, representação e interpretante, da seguinte forma: 

 

Figura 3: Tríade de Peirce 

 

Fonte: autor 2017 

 

De acordo com Peirce, a semiose, a atividade do signo, caracteriza-se 

como uma atividade eminentemente evolutiva. A definição de signo feita por 

Peirce conduz ao centro das discussões os argumentos das relações lógicas 

existentes e inter-relacionadas dos três elementos sígnicos: a representação o 

objeto e o interpretante. 
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Segundo Peirce, essa tríade pode ser estudada de três modos 

diferentes: 

1) O modo sintático, ou a sintaxe do signo, que estuda as relações 

entre a representação e o interpretante. 

2) O modo semântico, ou a semântica do signo, que estuda as relações 

entre a representação e o objeto. 

3) O modo pragmático, ou a pragmática do signo, que estuda as 

relações entre o interpretante e o objeto. 

Nesta pesquisa, tem-se grande interesse nas relações dinâmicas 

existentes na semântica do signo, isto é, as relações dinâmicas entre a 

representação e objeto, uma vez que a sua iteração induz a criação de um 

interpretante, que é um signo equivalente ou mais desenvolvido que o primeiro. 

Posteriormente vamos interpretar essas relações dentro da Educação 

Matemática por meio da teoria da Complementaridade. Segundo Peirce, no 

modo semântico, existem três tipos de signos: os ícones, os índices e os 

símbolos. 

Um ícone é um signo que tem alguma semelhança com o objeto 

representado, por exemplo, uma escultura ou uma fotografia de um objeto. 

Um índice é um signo que tem uma relação causal de contingência 

física com o signo que ele representa. Eles indicam alguma coisa. É o caso dos 

signos ditos naturais, como a palidez que indica cansaço, a fumaça que indica 

fogo, a nuvem escura que indica chuva, as pegadas na areia que indicam a 

presença de uma pessoa ou um animal. 

O símbolo é um signo ligado ao objeto em virtude de uma associação 

de ideias produzidas por uma convenção. É o caso de uma bandeira 

representar, ou simbolizar, a Pátria, uma pomba branca simbolizar a Paz, a cor 

verde simbolizar a Esperança. 
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CAPÍTULO 3 – O CONCEITO DE COMPLEMENTARIDADE 

 

Neste capítulo, será apresentado o Princípio da Complementaridade na 

Educação Matemática. Esse princípio foi baseado no conceito original da 

Complementaridade apresentado pelo físico Niels Bohr na primeira metade do 

século XX. O objetivo é mostrar, com o auxílio da Semiótica, a importância que 

a História da Matemática e a Filosofia da Matemática têm para a Educação 

Matemática por meio das interpretações histórico-filosóficas do 

desenvolvimento de conteúdos da Matemática. 

Michael Friedrich Otte encontrou inspiração no princípio da 

complementaridade apresentado por Niels Bohr e apresentou em 2003 o 

Princípio da Complementaridade na Educação Matemática no artigo: 

“Complementarity, Sets and Numbers”, publicado na revista “Educational 

Studies in Mathematics Education”. Neste trabalho, por questão de praticidade, 

O Princípio da Complementaridade na educação Matemática será indicado por 

PCEM.  

Desde então, o PCEM tem se mostrado como uma teoria científica e 

filosófica muito eficaz para a interpretação de fatos ou conceitos da 

Matemática, da História da Matemática ou da Filosofia da Matemática. Além 

disto, por meio do PCEM é possível encontrar explicações para aspectos 

epistemológicos e cognitivos da construção ou do aprendizado do 

conhecimento matemático. 

Este capítulo será dividido em duas seções. Na primeira será 

apresentada, em linhas gerais, uma introdução sobre o Princípio da 

Complementaridade de Niels Bohr e na segunda será apresentado o PCEM 

através da discussão de seis tipos de complementaridades gerais encontradas 

na Matemática e na Educação Matemática e, que possuem origem na Filosofia 

e na Semiótica e, que podem auxiliar na interpretação da construção histórica 

de teorias da Matemática.  
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3.1 A Origem da Complementaridade 

 

Niels Henrik David Bohr nasceu em 7 de outubro 

de 1885 em Copenhague na Dinamarca e faleceu em 18 

de novembro de 1962, também em Copenhague. Foi um 

físico cujos trabalhos trouxeram um aspecto conciliador 

entre a tradicional Física Newtoniana e a moderna Física 

Quântica auxiliando assim na explicação e compreensão 

dos fenômenos atômicos estudados no início do século 

XX. Formulou o Princípio da Correspondência em 1923 e, em 1927, o Princípio 

da Complementaridade. Entre ao vários prêmios que Niels Bohr recebeu ao 

longo de sua vida, está o Nobel de Física em 1922. 

Em 1927, no Congresso Internacional de Física em memória do 

centenário da morte de Alessandro Volta, realizado na cidade de Como, na 

Itália, Niels Bohr apresentou pela primeira vez a sua concepção filosófica sobre 

as formas distintas de interpretação dos fenômenos físicos, por meio da Física 

Clássica e da Física Quântica. A concepção de Bohr tinha como objetivo 

observar a complementaridade existente entre estes dois ramos da Física. 

Posteriormente, essa concepção se mostrou mais abrangente do que sua 

própria intensão inicial, atingindo os campos da Biologia, da Psicologia, da 

Educação entre outros. 

Ao apresentar a sua concepção de complementaridade, Niels Bohr 

usou apenas ideias simples para descrever o seu ponto de vista metodológico, 

sem apelar a aspectos teóricos e matemáticos, mas que tinham como 

finalidade dar consenso à controvérsia existente entre os pontos de vista de 

diversos cientistas renomados da época. Essa controvérsia se dava, 

principalmente, pelo fato de existir naquela época, uma dicotomia no estudo de 

alguns fenômenos físicos que podiam ser descritos, concomitantemente e de 

forma distinta, através da Física Clássica e através da Física Quântica. 

O principal exemplo da dicotomia existente entre a Física Clássica e a 

Física Quântica, e que foi usado por Bohr em sua apresentação de 1927, se 

https://www.google.com.br/search?q=Valby&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLWsNFDiBLEsjHLL0rTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwC5_rClOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjDtZCb3YLVAhWCvZAKHSPGBQgQmxMIqwEoATAX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_da_correspond%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_da_complementaridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_F%C3%ADsica
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refere à interpretação da propagação da luz dada na época. Tanto a Física 

Clássica quanto a Física Quântica apresentavam formas distintas de descrição 

da propagação da luz no espaço. Na interpretação da Física Clássica, dada 

pelo cientista escocês James Clerk Maxwell (1831 - 1879), o estudo da 

propagação da luz é realizado através da teoria das ondas eletromagnéticas. 

Já na interpretação da Física Quântica, o estudo da propagação da luz é feito 

por meio da teoria da radiação de matéria, mais especificamente pela radiação 

de partículas fotoelétricas, chamadas na época de quantum e hoje conhecidas 

como fótons, seguindo o princípio fundamental da Física Quântica do físico e 

matemático alemão Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858 - 1947). 

Havia desta forma, duas teorias distintas para o estudo da propagação 

da luz e também existia, na época, a necessidade de contornar essa dicotomia, 

procurando-se encontrar fatos que levassem à imersão de uma teoria dentro da 

outra. No artigo “As raízes da Complementaridade”, de Holton (1984), para 

ilustrar a controvérsia existente entre a Física Clássica e a Quântica naquela 

época, encontra-se uma citação feita por Albert Einstein (1879 – 1955) em 

1924: 

“Agora temos duas teorias da luz, ambas indispensáveis, 
porém admitamos, sem nenhuma conexão lógica entre 
si, apesar de vinte anos de enorme esforço dos físicos 
teóricos.” (HOLTON, 1984, p.50). 

Na impossibilidade de uma imersão de uma teoria na outra, Bohr 

propôs que não devíamos evidenciar a dicotomia existente entre as duas 

teorias, como no exemplo da propagação da luz, mas que devíamos nos 

atentar à complementaridade das possíveis interpretações de um fenômeno 

tanto da Física Clássica quanto da Física Quântica. Em suma, Bohr propôs 

que, quando é possível, o entendimento dos resultados de um fenômeno pode 

ser apresentado por meio de um modelo complementar de descrição. Ou seja, 

ele propôs que existe uma Complementaridade entre as representações da 

Física Clássica e da Física Quântica. 

Outro exemplo que também pode ser interpretado pela proposta de 

Bohr, é obtido na análise da interferência do observador ou dos instrumentos 

utilizados na observação de um fenômeno, no próprio fenômeno. Por um lado, 

enquanto que na Física Clássica a descrição de um fenômeno sofre pequena 
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interferência do observador ou dos instrumentos utilizados, motivo pelo qual 

essa interferência é desprezada. Por outro lado, na Física Quântica, tal 

interferência é relevante e um fenômeno não pode ser interpretado sem que 

sejam levados em conta a participação do observador ou os instrumentos 

utilizados, isto é, o observador e seus instrumentos fazem parte do 

experimento. 

Existe também o problema das interferências externas de outros 

fenômenos num fenômeno que esta sendo estudado, como por exemplo, a 

interferência da luz no estudo do movimento de grandes objetos. Na descrição 

deste tipo de fenômeno pela Física Clássica, embora exista uma pequena 

interferência externa, essa interferência não é levada em conta, fazendo com 

que o sistema observado seja considerado fechado, a interferência da luz neste 

tipo de movimento, em geral, tão pequena que é desprezada. 

Na descrição de um fenômeno pela Física Quântica, as interferências 

externas são extremamente importantes e a interpretação de um fenômeno não 

pode ser feita sem se levar em conta essa interferência, por exemplo, a 

interferência da luz no estudo do movimento dos elétrons de um átomo, torna 

esse movimento arbitrariamente impreciso e, portanto, a sua participação é 

extremamente relevante. 

Segundo Bohr, ambas as descrições (clássica ou quântica) devem ser 

consideradas verdadeiras apesar de não poderem ser utilizadas ao mesmo 

tempo. Na Física Clássica a separação de um fenômeno estudado das 

interferências externas ou do observador, ocorre naturalmente e o mesmo já 

não pode ser dito sobre a Física Quântica. Holton (1984) ainda descreve que 

posteriormente, em 1949, Bohr acrescenta sobre a palestra que havia dado em 

1927: 

“Numa palestra naquela ocasião, defendi um ponto de vista 
convenientemente denominado complementaridade, adequado 
para abarcar os aspectos característicos da individualidade dos 
fenômenos quânticos e, ao mesmo tempo, esclarecer aspectos 
peculiares observáveis neste campo de experiência. Por esta 
razão, é decisivo reconhecer que, embora os fenômenos 
transcendam em muito à abrangência da explicação da Física 
Clássica, a representação de toda evidência deve ser expressa 
em termos clássicos.” (HOLTON, 1984, p.51) 
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Resumidamente, muito embora um fenômeno apresente diversas 

características, muitas delas podem não ser observadas num experimento 

específico e devemos, então, nos atentar ao fato de que todo experimento é 

individual e único. As interferências ao qual está sujeito, quer sejam do 

observador e seus instrumentos, quer sejam externas, são os motivos pelos 

quais, um experimento deve ser descrito de forma clássica, com o objetivo de 

uma explicação geral e conciliadora. 

Para esclarecer ainda mais a participação do observador e seus 

instrumentos no estudo de um determinado fenômeno, por meio de um 

experimento, realizado sobre determinadas condições, Holton (1984) então 

resume em seu artigo o seguinte: 

“O que Bohr estava mostrando, em 1927, era a 
descoberta curiosa de que no domínio atômico, a única 
maneira pela qual o observador (incluindo seu 
equipamento) podia não ser envolvido era se ele não 
observasse nada. Tão logo monta seu equipamento de 
observação, o sistema que escolheu para a observação 
e os instrumentos de medida para realizar o trabalho, 
formam um todo inseparável.” (HOLTON, 1984, p.51) 

Além disso, um único experimento não é capaz de mostrar 

simultaneamente aspectos da Física Clássica e da Física Quântica. Ele 

mostrará somente uma das duas possibilidades, como por exemplo, um 

experimento sobre a propagação da luz não é capaz de mostrar 

simultaneamente aspectos de onda eletromagnética e de radiação de 

partículas. Desta forma, somente a totalidade das diferentes condições 

experimentais que um fenômeno pode ter e a sua representação nas duas 

correntes da Física, é que podem caracterizar de fato o fenômeno estudado, ou 

seja, através da Complementaridade entre a Física Clássica e a Física 

Quântica.  
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3.2 O Princípio da Complementaridade na Educação Matemática  

 

Como já foi dito, Michael Friedrich Otte apresentou o Princípio da 

Complementaridade na Educação Matemática no artigo: “Complementarity, 

Sets and Numbers”, publicado em “Educational Studies in Mathematics 

Education”, o qual tem se mostrado como uma metodologia científica e 

filosófica muito eficaz para a interpretação de fatos ou conceitos da 

Matemática, da História da Matemática ou da Filosofia da Matemática por meio 

da interpretação de aspectos epistemológicos e cognitivos da construção ou 

aprendizado do conhecimento matemático. 

Descrever a o PCEM como uma metodologia científica e filosófica, não 

é um trabalho fácil pelo fato de relacionar a Filosofia e a História da Matemática 

com a Educação Matemática e consequentemente com a Matemática e suas 

aplicações (ciências humanas com ciências exatas), por meio de processos 

semióticos. O PCEM não possui uma definição, mas sim um conceito.  

Neste momento, pode-se observar apenas que existe uma sutil 

diferença entre definição e conceito. No meio científico filosófico é preciso 

trabalhar muito bem com as ideias, conceitos são criados a partir da interação 

entre as ideias e se caracterizam por possuírem um aspecto de constante 

construção ao invés das definições, que estão mais presentes no meio 

científico matemático, elas, por sua vez, devem ser claras, precisas e concisas, 

por possuírem um aspecto mais estático. Existe uma relação dinâmica 

complementar entre definição e conceito que também é caracterizada pelo 

PCEM e, esta relação, também tem uma grande importância para a Educação 

Matemática. 

Além disso, existem muitos detalhes e nuances importantes de caráter 

epistemológico e cognitivo que podem ser encontrados no PCEM e que 

passariam despercebidos, através de apenas uma simples tentativa de reduzi-

lo a uma descrição lógica. Otte (2003B) descreve uma caracterização do 

PCEM a partir da descrição de aspectos complementares obtidos pelo estudo 
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da relação dinâmica entre sentido e referência na Matemática, usando como 

exemplo particular, o estudo das noções de conjuntos e de números. 

Uma abordagem sobre sentido e referência através da Semiótica e sua 

aplicação na Educação Matemática e na Matemática, será feita logo adiante 

sob o ponto de vista do PCEM. Porém cabe ressaltar que através da análise da 

relação dinâmica entre esses dois elementos complementares, quando 

relacionados a um fato, situação ou contexto da Matemática, pode-se 

interpretar varias características epistemológicas e cognitivas da construção ou 

aprendizado da Matemática que podem resultar em novas 

complementaridades. 

Neste momento, ainda que superficialmente, foi apresentada uma 

primeira caracterização do PCEM, porém cientes da dificuldade de se entender 

esse conceito, será apresentada uma abordagem análoga à feita por Otte no 

artigo citado acima. Para isto, serão descritas relações dinâmicas existentes 

entre alguns pares de entes, sob os aspectos do PCEM e que podem ser 

aplicados em determinados contextos da Matemática. Neste trabalho optou-se 

pela descrição de seis pares de entes complementares que podem nos ajudar 

a compreender melhor os detalhes da PCEM. 

Esses pares, em geral, são usados com grande frequência e são 

encontrados na Filosofia, na História da Matemática, na Semiótica, na 

Educação Matemática e na própria Matemática. Além disso, considera-se que 

eles estão entre os mais importantes exemplos de complementaridade. Após 

uma reflexão sobre os exemplos que serão apresentados mais adiante e 

munidos das ideias cognitivas que podem ser formadas sobre 

complementaridade, será apresentada uma conclusão, no qual será possível 

compreender melhor o conceito do PCEM. 

A interpretação começará em termos de semiótica e, ao se interpretar 

os significados que o sentido e a referência possuem em cada exemplo, será 

possível observar a relação dinâmica que ocorre entre eles e sua importância 

na Educação Matemática. 
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Neste contexto, a Matemática passa a se caracterizar como uma 

atividade semiótica, devido o fato de apresentar ao mesmo tempo, na sua 

estrutura, características de objeto e de linguagem, além disso, esta relação 

dinâmica entre objeto e linguagem que ocorre na Matemática, também pode 

ser epistemologicamente caracterizada pelo PCEM. 

No artigo “Matemática e Linguagem”, Otte e Barros (2015) procuram 

discutir, com o apoio da História, da Semiótica e da Filosofia, se a Matemática 

é uma linguagem ou se Matemática é uma ciência. Na introdução deste artigo, 

encontra-se como primeira hipótese: 

“A Matemática é considerada uma linguagem, não pelos 
matemáticos de criação, mas nos contextos de suas 
aplicações nas ciências, na tecnologia, na Filosofia, na 
Lógica e na Educação Matemática.” (OTTE e BARROS, 
2015, p.1). 

Como segunda hipótese: 

 “A Revolução Industrial causou uma enorme 
transformação no sentido de quase todos os nossos 
conceitos e palavras, e, por consequência, houve uma 
profunda mudança do status dos conhecimentos 
humanos e, em particular, das ciências.” (OTTE e 
BARROS, 2015, p.1). 

E, como terceira hipótese: 

“A própria Matemática se desenvolveu como ciência, 
instrumento e campo de aplicação.” (OTTE e BARROS, 
2015, p.1). 

Todas as três hipóteses são discutidas tendo como base os contextos 

histórico, semiótico e filosófico. Desta discussão, os autores concluem: 

“Temos então, uma complementaridade entre objeto e 
instrumento ou método. Cada um dos dois influencia o 
outro. Com cada uso, um conceito, ou uma palavra, 
ganha novo sentido. Cada ampliação do sentido poderia 
facilitar novas aplicações, como aconteceu na interação 
entre geometria e aritmética. Dessa maneira, significado 
e uso são complementares. A linguagem poderia ser 
aplicada em novos campos e em novas aplicações, 
levando a novos significados.” (OTTE e BARROS, 2015, 
p.13) 
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Percebe-se que, de fato, a Matemática é uma linguagem e é uma 

ciência, pois nos seus processos de construção e de comunicação, ela 

apresenta essas duas características, as quais são complementares. Com tudo 

isto, a Matemática, quando é usada como linguagem, apresenta duas formas 

de linguagem, a Geométrica e a Algébrica e como na Matemática, também 

existe uma relação dinâmica entre a Álgebra e a Geometria, tem-se que a 

linguagem Matemática também pode ser caracterizada pelo PCEM. 

A seguir serão apresentadas introduções sobre as seis 

complementaridades elegidas neste trabalho para a interpretação dos fatos 

históricos sobre a construção da Teoria dos Números Complexos. 

 

I. Sentido x Referência  

 

Neste tópico, serão apresentadas, em linhas gerais, algumas ideias 

sobre a complementaridade entre sentido e referência na Matemática e na 

Educação Matemática, baseadas no artigo “Sobre o Sentido e a Referência” de 

Gottlob Frege (1848 – 1925). Neste artigo, ele nos dá indicações sobre a 

importância destes entes filosóficos na Matemática e por consequência na 

Educação Matemática. 

Este é sem dúvidas, o principal exemplo de Complementaridade na 

Educação Matemática. Esta afirmação decorre simplesmente do fato que Otte 

(2003B) introduziu o PCEM no artigo: “Complementarity, Sets and Numbers”, 

no qual ele faz uma interpretação da relação dinâmica entre sentido e 

referência, dentro do contexto epistemológico e cognitivo da teoria dos 

conjuntos e dos números. 

Tomaremos por hábito, neste e em todos os demais exemplos de 

complementaridade que virão a seguir, a apresentação do significado, obtido 

no Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, de cada um dos aspectos que 

estão sendo analisados. 
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Na língua portuguesa, muitas palavras podem ser usadas como 

sinônimos dentro de um determinado contexto, mas em outros não. Este 

detalhe poderia atrapalhar a nossa análise comparativa se não deixarmos claro 

qual é o contexto que usamos durante a análise. Desta forma, por meio do 

significado atribuído a cada ente representa dentro do contexto filosófico, 

tentaremos deixar mais claro qual é o objetivo da comparação que resultará na 

complementaridade. 

A palavra sentido tem o seguinte significado no Dicionário de Filosofia 

de Abbagnano (2000): Faculdade de sentir, de sofrer alterações por obra de 

objetos exteriores ou interiores. Essa foi a definição dada por Aristóteles que 

permaneceu na tradição filosófica. Nesta acepção, o sentido compreende tanto 

a capacidade de receber sensações quanto a consciência que se tem das 

sensações e, em geral, das próprias ações: capacidade que na filosofia 

moderna é chamada mais frequentemente de sentido interno ou reflexão e, às 

vezes, de sentido íntimo ou consciência.  

No mesmo dicionário, segundo Abbagnano (2000), a palavra 

referência, tem o seguinte significado: Em geral, o ato de pôr um objeto 

qualquer em qualquer relação com outro objeto. Neste sentido, esse termo tem 

um significado bastante amplo: um mesmo objeto (p. ex., um comportamento) 

pode referir-se ao seu autor, aos seus efeitos, aos seus fins, às suas intenções, 

às suas condições, etc. O sentido específico da referência, ou seja, a relação 

que ela estabelece, é esclarecido ou sugerido em cada caso pelo contexto. 

Mais particularmente, chama-se de referência o ato que estabelece uma 

relação entre o símbolo e o seu objeto, ou seja, o ato de interpretação. 

Frege (2009) começa o seu artigo fazendo um estudo sobre a 

igualdade, questionando se ela é uma relação, uma relação entre objetos ou 

entre nomes ou sinais de objetos. Devido aos caminhos teóricos e conceituais 

que a Álgebra tomou após a publicação deste artigo de Frege, sabe-se 

atualmente que a igualdade é uma relação, em particular, ela é uma relação de 

equivalência, mas na época de Frege isto poderia não ser tão claro assim. 

Mas assumindo que a igualdade é uma relação ficaram as duas 

questões posteriores em aberto: ela uma relação entre objetos ou entre nomes 
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ou sinais de objetos. Frege (2009) assumiu a última. As suas razões decorre do 

fato que se ele assumisse a outra, as igualdades do tipo     e     que 

deveriam ter valores cognitivos diferentes, não teriam e     teria o mesmo 

valor de     caso a segunda fosse verdadeira. 

Frege (2009) percebeu que não se podem igualar objetos, mas sim os 

nomes ou sinais (propriedades ou características entre outros) dos objetos   e 

  em questão. Mesmo que dois objetos semelhantes sejam fabricados por uma 

fábrica, numa mesma linha de produção, num mesmo horário e tenham todas 

as características em comum, ainda assim, cada um desses objetos seria 

formado por átomos distintos de um mesmo elemento químico. Sendo assim 

eles não seriam totalmente iguais. 

Por exemplo, duas cadeiras de madeira fabricadas por uma mesma 

empresa, do mesmo modelo e cor e que tenham sido fabricadas num mesmo 

dia, possuem estes sinais (características) iguais, mas não se pode afirmar que 

a madeira de ambas tenha vindo da mesma árvore e, mesmo que tivessem 

vindo da mesma árvore foram feitas por pedaços diferentes de um mesmo 

tronco de madeira. Desta forma as cadeiras não são iguais de fato, mas os 

seus sinais (características) é que são iguais.  

Outro exemplo que se pode dar sobre a igualdade é o fato de que uma 

pessoa, neste instante, não é a mesma pessoa de ontem, pois no decorrer de 

um dia essa pessoa foi capaz de vivenciar novas experiências e aprendizados. 

A igualdade entre objetos só é possível se um objeto for igualado a ele 

próprio no mesmo instante de tempo, isto é tem o valor de     e se   for 

apenas outro nome que o objeto   possui, então     teria o mesmo valor 

cognitivo. Desta forma Frege passou a interpretar a igualdade como uma 

relação entre os sinais de um objeto, objeto esse que pode estar presente no 

mundo físico ou no mundo das ideias. 

Obviamente, os objetos abstratos, são de grande interesse deste 

trabalho, pois são assim, os objetos da Matemática. Pelo fato dos objetos da 

Matemática existirem apenas no universo do pensamento humano, somente 

podem ser compreendidos por meio de suas representações e quanto maior a 
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riqueza de representações de um mesmo objeto maior será a sua 

compreensão e por consequência ele se torna mais concreto no aspecto 

cognitivo. Frege (2009) então, parte para identificar as propriedades dos sinais 

de um objeto. 

“É, pois, plausível pensar que exista, unido a um sinal 
(nome, combinação de palavras, letras), além daquilo por 
ele designado, que pode ser chamado de sua referência, 
ainda o que eu gostaria de chamar de o sentido do sinal, 
onde está contido o modo de apresentação do objeto.” 
(FREGE, 2009, p.131). 

Ele ainda acrescenta aos seus conceitos de sentido e referência um 

exemplo, que em outras palavras pode ser descrito como: Sejam “a, b, c” as 

linhas que ligam os vértices de um triângulo com os pontos médios dos lados 

opostos. O ponto de interseção de “a e b” é o mesmo que o ponto de 

interseção de “b e c” Tem-se, assim diferentes designações para o mesmo 

ponto. A referência das expressões “ponto de interseção de a e b” e “ponto de 

interseção de b e c” é a mesma, mas não os seus sentidos. (FREGE, 2009). 

Outro exemplo dado por ele é o seguinte: A referência de “estrela da tarde” e 

“estrela da manhã” é a mesma, mas não o sentido. (FREGE, 2009). 

Assim a referência é o objeto designado pelo sinal e o sentido de um 

sinal é a designação cognitiva ao qual o sinal está associado. Frege (2009) 

também observa que em um sistema perfeito, existe uma ligação entre sinal, 

sentido e referência, sendo que para cada sinal (propriedade, característica, 

etc..) está associado um sentido determinado e a este, esta associada uma 

referência, porém exceções podem ocorrer. 

Uma referência pode esta associada a mais de um sinal, ou seja, pode 

estar associada a varias propriedades ou características diferentes. Por 

exemplo, a referência número “dois”, pode estar associada ao sinal “menor 

número primo”, ao sinal “número par entre   e  ” ou ser o “resultado da divisão 

   ”. Obviamente, nestes exemplos, os sentidos também são diferentes. 

Existem casos em que um mesmo sinal pode ter sentidos diferentes e, 

isto, pode ocorrer, pois pessoas diferentes interpretam um mesmo sinal de 

modo diferente e, até mesmo, uma mesma palavra pode ter significado 

diferente numa mesma língua. Por exemplo, na língua portuguesa, a palavra 
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manga pode ser uma fruta que é um substantivo, pode ser a parte de uma 

camisa que envolve o braço, que é outro substantivo e, pode ser a conjugação 

da terceira pessoa do singular no presente do indicativo do verbo mangar (que 

significa caçoar ou ridicularizar). Para que o sentido de um sinal seja único é 

preciso deixar bem claro qual o contexto em que este sinal esta inserido. 

Existem sinais que possuem sentido, mas não possuem referência, 

como por exemplo, “o maior número existente” ou “o número mais próximo de 

4”. Como consequência destes exemplos, também se tem que a existência de 

um sentido não significa a existência de uma referência. 

O que Frege (2009) afirma é que, se um sinal for descrito ou formulado 

por uma expressão linguística de forma correta, então ele sempre terá um 

sentido. 

Resumindo uma referência pode possuir vários sinais, mas existem 

sinais sem referência. Um sentido sempre esta associado a um sinal e um sinal 

sempre tem algum sentido. Um sentido não garante a existência de uma 

referência, mas uma referência esta associada a pelo menos um sentido. 

 

Figura 4: A relação entre sinal, sentido e referência. 

 

Fonte: autor 2017 
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Como o objeto ao qual se refere o sinal, se existir, é a referência e o 

próprio sinal pode estar associado a vários sentidos, porém ele será único, 

desde que seja fixado o contexto. Assim uma referência pode corresponder a 

vários sentidos, mas um sentido pode corresponder, ou não, a uma única 

referência, desde que o contexto esteja claramente caracterizado. Esta relação 

dinâmica entre sentido e referência tem um grande valor cognitivo, tanto na 

compreensão dos objetos quanto na construção de novos objetos. (do mundo 

físico ou do mundo das ideias). 

 

Figura 5: A relação entre sentido e referência. 

 

Fonte: Autor 2017 

 

De certa forma, a Matemática é extremamente rica em contextos que 

podem ser interpretados por meio da relação dinâmica entre estes dois entes, 

sentido e referência, como foi visto em alguns exemplos. Esta relação dinâmica 

é caracterizada pelo PCEM e, através dela, pode-se interpretar a referência de 

um objeto qualquer da Matemática quando se procura analisar o sentido pelo 

qual ele é obtido num determinado contexto. 

 



59 

II. Representação x Objeto 

 

Como foi visto no capítulo 2 destinado à Semiótica, na construção do 

signo de Peirce, observou-se que um signo sempre representa algum objeto 

em todos os seus aspectos para alguém, não necessariamente por uma 

representação apenas, mas criando um signo equivalente ou mais 

desenvolvido em relação ao primeiro durante o processo de comunicação o 

qual é chamado de interpretante. Peirce apresentou a noção de signo por meio 

da tríade: objeto, representação e interpretante, da seguinte forma: 

 

Figura 6: Tríade de Peirce 

 

Fonte: autor 2017 

 

As relações que ocorrem entre cada par de entes pertencentes a um 

signo, foram apresentadas por Peirce, sendo chamado por ele de modo 

semântico, ou a semântica do signo, as relações entre a representação e o 

objeto. 

No capítulo 1, destinado à Filosofia, também foi visto que a abordagem 

de Bolzano era considerada do tipo semântica na Filosofia, pois na sua obra 

“Doutrina das Ciências”, Bolzano se dedica, no início, à relação objetivo e 

subjetivo, destacando que o pensamento é baseado na forma pela qual 
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representamos os objetos. Bolzano foi um defensor no rigor na Matemática e, 

com o objetivo de fazer com que o conhecimento científico fosse claramente 

compreendido, ele a dividiu a sua obra em cinco partes, sendo a segunda 

parte, claramente destinada à relação objeto representação. 

A segunda parte trata da doutrina das representações e tinha como 

objetivo organizar uma estrutura para a construção e a comunicação do 

conhecimento Matemático e científico. Ele acreditava que através do rigor que 

ocorria compreensão dos objetos matemáticos, conceitos criados por meio de 

proposições que, de início se apresentam de forma abstrata, mas através das 

suas representações e das suas provas, que estes objetos passavam a ter 

cognitivamente um caráter mais concreto. 

Segundo Abbagnano (2000), o conceito objeto tem o seguinte 

significado: Termo de qualquer operação, ativa, passiva, prática, cognoscitiva, 

ou linguística. O significado dessa palavra é generalíssimo e corresponde ao 

significado de coisa. Objeto é o fim a que se tende, a coisa que se deseja, a 

qualidade ou a realidade percebida, a imagem da fantasia, o significado 

expresso ou o conceito pensado. A pessoa é objeto de amor ou de ódio, de 

estima, de consideração ou de estudo; neste sentido, o próprio eu é ou pode 

ser objeto. Toda atividade ou passividade tem como termo ou limite um objeto, 

qualificado em correspondência com o caráter específico de atividade ou de 

passividade. Ao lado deste significado genérico e fundamental, em que esse 

termo é insubstituível, encontra-se algumas vezes na linguagem filosófica e na 

comum um significado mais restrito ou específico, segundo o qual o objeto só é 

objeto se tiver alguma validade. p. ex. se é "real", "externo", independente", etc. 

No entanto, este segundo significado não elimina o primeiro, mas o pressupõe.  

Assim, pode-se considerar objeto do conhecimento uma ideia (como 

queria Berkeley), uma representação (como queria Schopenhauer), uma coisa 

material (como queria a escola escocesa do senso comum) ou um fenômeno 

(como queria Kant), mas como objeto é sempre o termo ou limite da operação 

cognoscitiva.  

Segundo Abbagnano (2000), o conceito representação tem o seguinte 

significado: Vocábulo de origem medieval que indica imagem, ideia ou ambas 
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as coisas. O uso desse termo foi sugerido aos escolásticos pelo conceito de 

conhecimento como "semelhança" do objeto. "Representar algo" — dizia S. 

Tomás de Aquino — "significa conter a semelhança da coisa" Mas foi 

principalmente no fim da escolástica que esse termo passou a ser mais usado, 

às vezes para indicar o significado das palavras. Ockham distinguia três 

significados fundamentais: "Representar tem vários sentidos. Em primeiro 

lugar, designa-se com este termo aquilo por meio do qual se conhece algo; 

nesse sentido, o conhecimento é representativo, e representar significa ser 

aquilo com que se conhece alguma coisa. Em segundo lugar, por representar 

entende- se conhecer alguma coisa, após cujo conhecimento conhece-se outra 

coisa; nesse sentido, a imagem representa aquilo de que é imagem, no ato de 

lembrar. Em terceiro lugar, por representar entende-se causar o conhecimento 

do mesmo modo como o objeto causa o conhecimento". No primeiro caso, a 

representação é a ideia no sentido mais geral; no segundo, é a imagem; no 

terceiro, é o próprio objeto. Esses são, na realidade, todos os possíveis 

significados do termo, que voltou a ter importância com a noção cartesiana de 

ideia como "quadro" ou "imagem" da coisa e foi difundido, sobretudo por 

Leibniz, para quem a mônada era uma representação do universo. 

Antes da discussão proposta, torna-se importante ressaltar que, é 

necessário acreditar que a Matemática possui objetos, porém esses objetos 

são abstratos e existem somente no pensamento humano, sua construção, 

obtenção e entendimento ocorrem na mente por meio de processos ou 

atividades cognitivas relacionadas ao pensamento. 

Definições, propriedades, proposições, teoremas, corolários, lemas, 

axiomas, conjuntos, números, gráficos, representações algébricas ou 

geométricas, operações, entre outros, são exemplos de objetos matemáticos. 

Pode-se ainda justificar a existência dos objetos da Matemática, pelo 

fato que a Matemática, para os seus pesquisadores, é uma ciência completa e, 

para ser uma ciência tem que ser concebida com os seus próprios objetos. No 

artigo “Matemática e Linguagem” Otte e Barros (2015) apresentam como 

terceira hipótese: 
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 “A própria Matemática se desenvolveu como ciência, 
instrumento e campo de aplicação.” (OTTE e BARROS, 
2015, p.1). 

É interessante observar que, sob a ótica do PCEM, a percepção de 

objetos matemáticos ocorre dinamicamente entre o abstrato e o concreto no 

mundo das ideias, no pensamento humano. No início ocorre de forma abstrata 

e intuitiva e, com o tempo, são estabelecidas relações formais para esses 

objetos e depois da construção e compreensão de uma boa quantidade de 

representações, quer sejam algébricas ou geométricas é que os objetos 

matemáticos começam a tomar um caráter mais concreto. 

Em alguns casos, quando é possível encontrar aplicações em 

fenômenos da natureza, essa concretização se torna ainda mais objetiva e 

quando isto ocorre, os objetos da Matemática podem ser utilizados como 

linguagem para as outras ciências. Linguagem essa rica em sintaxe através da 

sua estrutura algébrica formal e em semântica através das suas 

representações geométricas e aplicações.  

Assim, pelo fato dos objetos da Matemática se apresentarem, a 

principio, de forma abstrata, percebe-se que esses objetos são conhecidos 

apenas pelas suas representações e quanto mais rica for a quantidade de 

representações que este objeto possui, ele passa a ser compreendido com 

mais clareza e precisão e assim, apresenta um caráter mais concreto. 

 

Figura 7: A relação entre representação e objeto na Matemática. 

 

Fonte: Autor 2017 
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Desta forma, quanto mais rico em representações um objeto 

matemático, mais próximo do concreto ele se encontra e, isso só é possível 

devido a essa relação dinâmica entre o objeto e as suas representações. Essa 

relação faz com que os entes, objeto e representação, sejam interpretados pelo 

PCEM e formem uma complementaridade.  

 

III. Intensão x Extensão 

 

Neste tópico será feita uma interpretação da complementaridade entre 

os entes intensão e extensão na Educação Matemática. Por esta razão é de 

grande interesse entender o significado destes dois entes.  

Segundo Abbagnano (2000) os termos intensão e extensão são 

apresentados juntos e possuem o seguinte significado: Hamilton: "A quantidade 

interna de uma noção, sua Intensão ou compreensão, é constituída por 

diferentes atributos cuja soma é o conceito, no sentido de que este reúne os 

vários caracteres conexos num todo pensado. A quantidade externa de uma 

noção, ou a sua extensão, é constituída pelo número de objetos que são 

pensados imediatamente através do conceito".  

Além disso, em Abbagnano (2000) encontra-se também: O uso desses 

dois termos ainda prevalece na lógica contemporânea, que os associou à 

distinção estabelecida por Frege entre sentido e significado. Frege disse: "Ao 

pensarmos num signo, deveremos ligar a ele duas coisas distintas: não só o 

objeto designado, que será denominado significado daquele signo, mas 

também o sentido ao signo, que denota a maneira como esse objeto nos é 

dado". Obviamente, o objeto é a extensão; o sentido é a intensão. Essa 

distinção é repetida ou pressuposta por quase toda lógica contemporânea.  

E ainda Abbagnano (2000) acrescenta: A Intensão de um termo é 

definida por Lewis como "a conjunção de todos os outros termos, cada um dos 

quais deve ser aplicável àquilo a que o termo é corretamente aplicável". Nesse 

sentido, a intensão (ou conotação) é delimitada por toda definição correta do 
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termo e representa a intenção de quem o emprega por isso, tem o significado 

primeiro de "significado". A extensão ou denotação de um termo, porém, é a 

classe das coisas reais às quais o termo se aplica. As mesmas determinações 

são feitas por Quine: a intensão é o significado; a extensão é a classe das 

entidades às quais o termo pode ser atribuído com verdade. 

Para interpretarmos a intensão e a extensão nas expressões 

linguísticas, é preciso primeiro entender que um juízo pode ser interpretado 

como uma proposição, e, por sua vez, uma proposição é uma relação entre um 

sujeito e um predicado. Sujeito e predicado são expressões linguísticas. Em 

Semiótica as expressões linguísticas podem ser classificadas em dois tipos, 

com características diferentes quanto ao número de elementos que ela 

representa. Elas podem representar termos singulares ou podem representar 

termos gerais. 

Em geral, os sujeitos estão associados a um único elemento ou a um 

único conjunto de seres ou objetos, concretos ou abstratos. Desta forma, o 

sujeito de uma proposição, em geral, esta associado uma expressão linguística 

que é um termo singular. Por outro lado, os predicados indicam uma 

propriedade ou uma característica que o sujeito (termo singular) pode ter. 

Desta forma, o predicado de uma proposição, em geral, está associado a uma 

expressão linguística que é um termo geral. 

Os termos gerais que estão associados a um predicado, podem ser 

interpretados de duas maneiras distintas. A primeira se refere à característica 

ou propriedade que o predicado estabelece e a segunda se refere ao conjunto 

de todos os indivíduos (seres ou objetos, concretos ou abstratos) que estão 

associados à característica ou propriedade que o predicado estabelece. 

O conjunto de todos os indivíduos ao qual a expressão linguística do 

predicado se aplica, isto é, que faz com que a proposição como um todo seja 

verdadeira, é chamado de extensão da expressão linguística do predicado. Por 

outro lado, a propriedade ou característica à qual o predicado se refere, é um 

conceito que possui um significado cognitivo e, por este motivo, é chamado de 

intensão da expressão linguística do predicado. 
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Por exemplo, na proposição “O Brasil é um país da América do Sul”. 

Brasil é o sujeito da proposição e, portanto, é um termo singular. País da 

América do Sul é o predicado. O predicado indica a característica de algum 

país estar geograficamente na América do Sul e esta é a sua intensão, mas a 

sua extensão é o conjunto de todos os países que pertencem à América do 

Sul. Pode-se perceber, por este exemplo, que um predicado está associado a 

uma intensão e cada intensão determina uma única extensão. 

Porém existem situações em que uma mesma extensão pode ser 

determinada por intensões diferentes. Por exemplo, pode-se perceber este fato 

através das proposições: “O número   é um número primo maior que   e 

menor que   ” e “O número   é um número ímpar maior que   e menor que  ”. 

Na primeira proposição o sujeito é o “número  ” e o predicado é um 

“número primo maior que   e menor que   ”. Este predicado indica a 

propriedade de um número ser primo e ao mesmo tempo é maior que 2 e 

menor que    e esta é a intensão deste predicado, mas a extensão deste 

predicado é o conjunto         que é o conjunto de todos os números que 

satisfazem a propriedade associada à intensão.  

Na segunda proposição o sujeito é o “número  " e o predicado é 

“número ímpar maior que   e menor que  ”. Este predicado indica a 

propriedade de um número ser ímpar e ao mesmo tempo ser maior que   e 

menor que   e esta é a intensão deste predicado, mas a extensão deste 

predicado é o conjunto         que é o conjunto de todos os números que 

satisfazem a propriedade associada à intensão. 

Observa-se que a intensão da primeira proposição é diferente da 

intensão da segunda proposição, pois o conceito de número primo maior que   

e menor que    é diferente do conceito de número ímpar maior que   e menor 

que  . Porém observa-se que a extensão do predicado da primeira proposição 

é a mesma extensão do predicado da segunda extensão, o conjunto        . 

A extensão de um predicado de uma proposição pode ser um conjunto 

infinito, um conjunto finito ou o conjunto vazio. Exemplos para tais afirmações 

são: 
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Para a primeira “O número   é um número par”, pois a extensão do 

predicado “número par” é um conjunto com infinitos elementos. 

Para a segunda “O Brasil é um país da América do Sul”, pois a 

extensão do predicado “país da América do Sul” é, obviamente um conjunto 

com uma quantidade finita de elementos.  

Para a terceira “A representa um número primo e par maior que  ”, pois 

a extensão do predicado “número primo e par maior que  ” é o conjunto vazio, 

pois não existe nenhum número primo par que seja maior que  . 

Assim, se for dada uma extensão, é possível encontrar para ela uma 

intensão (que não precisa ser única) que está associada a essa extensão dada. 

Por outro lado, dada um intensão, como foi visto acima, existe uma única 

extensão associada a essa intensão dada, pois a extensão é um conjunto. 

 

Figura 8: A relação entre intensão e extensão 

 

Fonte: Autor 2017 

 

Essa relação dinâmica entre intensão e extensão, caracteriza uma 

complementaridade entre esses dois entes filosóficos, caracterizada pelo 

PCEM e tem um grande valor no processo cognitivo de construção ou de 

aprendizado dos conceitos, em particular, dos conceitos da Matemática e, por 

este motivo, para a Educação Matemática. 
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IV. Analítico x Sintético 

 

Neste tópico será feita uma interpretação da complementaridade entre 

os entes, juízo analítico e juízo sintético na Educação Matemática. Desta forma 

é de grande interesse relembrar o significado de juízo, juízo analítico e juízo 

sintético no Dicionário de Filosofia. 

Segundo Abbagnano (2000) para a palavra juízo encontra-se o 

seguinte significado: Este termo, oriundo da linguagem jurídica, possui quatro 

significados principais: 1º) a faculdade de distinguir e avaliar ou o produto ou o 

ato desta faculdade, bem como sua expressão; 2º) uma parte da lógica; 3º) em 

relação a uma proposição, ato de assentir, discordar, afirmar ou negar; 4º) 

operação intelectual de síntese que se expressa na proposição. Com esta 

expressão entende-se comumente a classificação das proposições, ou seja, 

sua divisão em afirmativas e negativas, universais e particulares, categóricas e 

hipotéticas e etc. 

Em outras palavras, um juízo tem como função, ações da inteligência 

como julgar, entender, perceber, compreender fatos ou relações entre seres ou 

objetos. Neste trabalho, a palavra juízo terá o mesmo significado utilizado por 

Kant, que utiliza juízo como uma proposição entre duas ideias ou conceitos, 

sendo um deles o sujeito e o outro o predicado. 

Segundo Abbagnano (2000), para os termos juízo analítico e juízo 

sintético, encontra-se o seguinte significado: Kant, a quem se deve a 

introdução dos termos analítico e sintético, empregou-os para distinguir os 

juízos explicativos e os juízos extensivos. Os primeiros nada acrescentam, por 

meio do predicado, ao conceito do sujeito, mas limitam-se a dividir por meio da 

análise o conceito em seus conceitos parciais, que nele já eram pensados, 

ainda que confusamente; os segundos, pelo contrário, acrescentam ao 

conceito do sujeito um predicado que não estava contido nele nem podia ser 

dele deduzido por análise" (Crit. R. Pura, Intr., § IV). Mas, segundo Kant, os 

juízos sintéticos são, não apenas os que se referem a coisas de fato, mas 

também os da matemática e da física pura, porquanto baseados na intuição a 
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priori do espaço e do tempo e nas categorias, sendo por isso chamados de 

"juízos sintéticos a priori". 

Os juízos analíticos segundo Kant são proposições nas quais o 

predicado já se encontra contido no conceito do sujeito e nada acrescenta ao 

sujeito. Por exemplo, ao se escrever “todo quadrilátero tem quatro lados”, se 

obtém um juízo analítico, pois o conceito de quadrilátero já garante que ele tem 

quatro lados. Numa proposição onde não é preciso sair do conceito do sujeito 

para se reconhecer propriedades do conceito que se encontra na função de 

sujeito, estamos lidando com juízos analíticos. 

Os juízos sintéticos segundo Kant são proposições nas quais o 

predicado acrescenta algo novo ao sujeito, algo que não se percebe 

imediatamente ou não está incluído no seu conceito de original. Por exemplo, 

ao se escrever que “O quadrilátero tem área pequena” se obtém um juízo 

sintético, pois a noção de pequeno ou grande depende da interpretação de 

uma comparação de um número (medida) em relação a outro número e, desta 

forma, não será todo quadrilátero que terá área pequena e esta informação é 

algo novo que não se encontra contido na definição ou conceito de 

quadrilátero. Numa proposição onde é preciso recorrer à experiência, a 

comparações, ou uma interpretação cognitiva e sair do conceito do sujeito para 

se estender ou acrescentar propriedades ao conceito que se encontra na 

função de sujeito, estamos lidando com juízos sintéticos. 

Um exemplo de juízo analítico Kant (2001) nos dá quando escreve 

“Todo corpo possui massa”. Esse é de fato um juízo analítico, pois a massa é 

uma propriedade inerente a qualquer objeto concreto. 

Um exemplo de juízo sintético Kant (2001) nos dá quando escreve 

“Todo corpo é pesado”. Nesse caso ele apresenta um juízo sintético, pois o 

peso é uma característica da gravidade e não do corpo. Se um corpo for 

abandonado no vácuo, ele permanecera com a sua massa, mas não terá peso, 

pois sobre ele não estará sendo exercida a força da gravidade. 

Em alguns casos nas Ciências e, em particular, na Matemática, é 

preciso recorrer a um estudo aprofundado de todas as propriedades de um 
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objeto para que, com eles possamos fazer extensões dos conceitos já 

existentes, isto é, com o aprofundamento do conhecimento das propriedades 

de uma determinada teoria é possível abstrair cognitivamente novos conceitos 

ou novos objetos.  

A Matemática, em geral, possui a característica de se estar sempre 

buscando a criação de novos conceitos e da descoberta de suas propriedades. 

Propriedades são conhecimentos que estão contidos na própria estrutura de 

um objeto matemático e, portanto formam conceitos analíticos, por outro lado 

quando se obtém um novo conceito criado como extensão de conceitos já 

existentes, estamos acrescentando a uma determinada teoria um novo 

conhecimento que não havia sido pensado antes e, portanto formam conceitos 

sintéticos. 

Um exemplo deste fato, na Matemática, pode ser observado através da 

construção da seguinte extensão do conjunto dos números inteiros, o conjunto 

“                      ”. Para tal foi necessário primeiro conhecer 

analiticamente as propriedades do conjunto dos números inteiros e também as 

propriedades das raízes quadradas. A partir desse conhecimento foi possível 

se obter sinteticamente um novo conceito que é uma extensão e que 

acrescentam um novo conhecimento a teoria dos números. Esse novo conjunto 

possui as suas próprias características e propriedades que, ao serem 

identificadas, dão origem a conhecimentos analíticos. 

Desta forma, na Matemática, a partir da exploração de um ou mais 

juízos analíticos é possível construir um novo juízo sintético. Posteriormente 

esse juízo sintético necessita ser explorado para a identificação das suas 

propriedades criando assim juízos analíticos para ele. Munido desses juízos 

analíticos e de outros, se necessário, novamente pode-se criar um novo juízo 

sintético e, assim sucessivamente, formando uma alternância entre o analítico 

e o sintético na construção ou aprendizado do conhecimento matemático. 
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Figura 9: A relação entre juízo analítico e juízo sintético 

 

Fonte: Autor 2017 

 

Esta relação dinâmica que ocorre entre os juízos analíticos e os juízos 

sintéticos forma uma complementaridade, caracterizada pelo PCEM, de grande 

importância quando se deseja estudar o processo de construção do 

conhecimento matemático ou o processo cognitivo de aprendizado do 

conhecimento matemático. 

 

V. Descoberta x Criação 

 

Manuel Amoroso Costa nasceu em 13 de janeiro 

de 1885 na cidade do Rio de Janeiro e faleceu em 3 de 

dezembro de 1928 também na cidade do Rio de Janeiro na 

Brasil. Estudou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro 

engenharia civil e o bacharelado em Ciências Físicas e 

Matemáticas. Foi professor desta mesma Escola 

Politécnica a partir de 1912 onde recebeu o título de livre docente em 1913 e 

escreveu diversas obras sobre Filosofia, Física e Matemática, sendo a sua 

principal obra “As ideias fundamentais da Matemática”. Faleceu na queda de 

um avião que, em dezembro de 1928, fez um voo sobre a Baía de Guanabara, 
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no Rio de Janeiro, para homenagear o pai da aviação, que regressava ao 

Brasil depois de anos de refúgio na Suíça. 

Quando se estuda o processo da construção do conhecimento 

matemático, nos deparamos com uma questão que, a primeira vista, pode 

parecer pouco relevante, mas que tem grande importância na caracterização 

do aspecto epistemológico da Matemática. Essa questão encontra-se a seguir: 

Um determinado objeto da matemática foi construído através de um processo 

de descoberta ou de criação?  

É possível reescrever essa mesma questão em outras palavras, de 

uma maneira que se pode expressar, mais claramente, o grau de importância 

de uma discussão filosófica sobre o assunto e o quão é importante, 

epistemologicamente, esse assunto para a Educação Matemática: Os objetos 

matemáticos são invenções da mente humana ou já existem a priori? 

É importante ressaltar que neste tópico investigaremos a construção do 

conhecimento matemático obtido, por meio do trabalho dos pesquisadores da 

área de Matemática. Não será abordado o processo de aprendizado do 

conhecimento matemático, muito embora a discussão que será feita nesse 

tópico muito acrescenta e é de grande importância para o entendimento do 

processo de aprendizado matemático, por causa da afinidade entre construir 

conhecimento e aprender conhecimento. 

Como já foi comentado anteriormente, neste momento desta discussão 

torna-se interessante entender o significado dos entes, criação e descoberta 

dentro da Filosofia. 

Segundo Abbagnano (2000) existe uma gama muito grande de 

explicações para a palavra criação, principalmente no que se refere à criação 

de Deus, porém na parte que mais interessa a este trabalho a palavra criação 

tem o seguinte significado: “Em todas as línguas, essa palavra tem sentido 

muito genérico, indicando qualquer forma de causalidade produtiva: do artífice, 

do artista ou de Deus. Seu significado específico, porém, como forma particular 

de causação, é caracterizado: 1º pela ausência de necessidade do efeito em 

relação à causa que o produz; 2º pela ausência de realidade pressuposta no 
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efeito criado, além da realidade da causa criadora (e nesse sentido diz-se que 

a criação é "do nada"); 3º pelo menor valor do efeito em relação à causa; e 

eventualmente 4º pela possibilidade de que um dos termos da relação, ou 

ambos, estejam fora do tempo. A 1ª e a 2ª características diferenciam a criação 

da emanação, além de diferenciá-la das formas ordinárias de causação. A 3ª 

característica é comum à criação e à emanação e diferencia ambas das formas 

ordinárias da causação. A 4ª característica, quando se verifica, aproxima a 

criação da emanação (que é eterna porque necessária), mas nem sempre se 

verifica”. 

Segundo Abbagnano (2000) a palavra descoberta tem o seguinte 

significado: Segundo Heidegger, "a possibilidade do ser de todos os entes não 

dotados do caráter do ser-aí" (isto é, de todas as coisas do mundo) de ser 

procurado e determinado "através de um processo particular que o descobre 

partindo do ente que pela primeira vez se encontra no mundo". É, segundo 

Heidegger, um dos caracteres fundamentais das coisas, enquanto utilizáveis e, 

portanto, da mundanidade em geral.  

Na própria língua portuguesa já existe uma relação entre essas duas 

palavras. Em determinadas situações, criação e descoberta podem até ser 

usadas como palavras sinônimas, porém essa discussão quer evidenciar a 

relação dinâmica que esses entes possuem no processo de construção do 

conhecimento matemático. A construção do conhecimento matemático muitas 

vezes apresenta características se assemelham com as de criação nas Artes e, 

muitas vezes com as de descoberta nas Ciências Naturais.  

No livro “As ideias fundamentais da Matemática e outros ensaios”, de 

Amoroso (1981), cita uma frase de Weierstrass sobre a Matemática e a Arte, 

afirmando que: 

“Nunca será um matemático completo aquele que não for 
um pouco poeta”. (AMOROSO, 1981, p.183). 

E acrescenta a esta frase, os seguintes dizeres: 

“A criação científica assemelha-se à criação artística 
muito mais do que em geral se pensa, sobretudo nas 
ciências abstratas...”. (AMOROSO, 1981, p.183). 
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Para comparar a Matemática com as Ciências Naturais, no mesmo 

livro, Amoroso (1981) afirma: 

“Se a Matemática construída é o tipo da ciência racional, 
a Matemática em construção singularmente se 
assemelha às ciências experimentais. A pesquisa 
matemática faz constante apelo à imaginação 
geométrica, mecânica ou física, ao senso estético e, a 
analogias e induções de toda ordem”. (AMOROSO, 
1981, p.182). 

Estas características fazem com que a Matemática, no seu processo 

construtivo, tenha sempre uma característica diferente quando comparada a 

cada uma delas, as Artes e as Ciências Naturais, pois a Matemática sempre 

tem as duas características que, individualmente, cada uma delas tem.  

Qualquer que seja a discussão sobre esse tema, sob qualquer ponto 

de vista filosófico, deve se preocupar em trazer à tona os aspectos que dão 

origem ao pensamento matemático que, por sua vez, poderão possibilitar uma 

maior clareza da essência da Matemática. É possível encontrar muitas pistas 

interessantes sobre a origem do pensamento matemático na História da 

Matemática quando se estuda as teorias já construídas, ou aquelas que estão 

em processo de construção. 

A construção de um novo conhecimento matemático é, em geral, muito 

complexa, ela pode envolver muitos estágios distintos que não estão sujeitos a 

regras previamente fixadas. Para facilitar a análise do tema, opta-se neste 

trabalho, pela divisão do processo que envolve o pensamento construtivo 

matemático em três estágios que se relacionam dinamicamente entre si, são 

eles: a intuição, a reflexão e a formalização. 

Devido à relação existente entre esses três estágios, a construção do 

conhecimento matemático, não segue um roteiro rígido, nem tão pouco uma 

ordem precisa. Um esforço para se estabelecer regras fechadas para este 

processo seria inútil, porém os três estágios escolhidos se relacionam 

dinamicamente entre si de forma cíclica e, por este motivo, podemos 

representá-los através da seguinte tríade. 
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Figura 10: Tríade do pensamento matemático 

 

Fonte: autor 2017 

 

Segundo Amoroso (1981), apesar de não existirem regras fixas, a 

intuição, em geral, vem em primeiro lugar, ela é a semente do conhecimento 

novo que germina na mente, não é possível precisar quando ou como ela se 

apresenta, mas ela surge de modo imprevisível e nem sempre uma intuição 

levará a mente humana a um novo conhecimento de fato. Amoroso (1981) 

ainda afirma: 

“Porque a intuição é maravilhoso guia, mas um guia que 
se engana frequentemente”. (AMOROSO, 1981, p.184). 

Mesmo sabendo da possibilidade do insucesso através da intuição, 

muitas vezes é conveniente mergulhar novamente no mundo da intuição, 

qualquer que seja o momento do processo construtivo do conhecimento 

matemático, sem que haja algum tipo de conflito com qualquer outra etapa do 

raciocínio. 

A reflexão é uma espécie de filtro da intuição, ela tenta dar ordem ao 

caos que a intuição pode levar. Os primeiros passos da reflexão devem ser 

acompanhados de uma lógica racional ou de pequenos experimentos mentais, 

por mais simples que eles sejam, eles guiarão o pensamento na investigação 

das intuições, dando sentido às ideias e estabelecendo os caminhos a serem 

percorridos. 

Em geral, durante o momento de reflexão existirá uma relação 

dinâmica entre experimento mental e lógica racional, isto nos induz a pensar na 
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possibilidade de uma discussão sobre relações dinâmicas entre empirismo e 

racionalismo na Matemática, que será realizada no próximo tópico. 

Além disso, na investigação de uma intuição durante o processo de 

reflexão, certas doses de abstração e de persistência são sempre encontradas. 

A abstração encaminha a mente a estágios mais elevados da imaginação 

enquanto que a persistência alimenta o pensamento humano, mantendo-o no 

caminho, ou até mesmo, estimulando-o quando ajustes forem necessários. 

A compreensão do conhecimento novo pode acontecer a qualquer 

momento do processo de pensamento matemático, percebe-se que a 

construção do conhecimento matemático depende de ideias que podem surgir 

na mente em momentos inusitados. Por este motivo, por muitas vezes, a 

compreensão de um objeto matemático pode aparecer repentinamente na 

mente do pesquisador ou até em momentos nos quais o pesquisador deixara 

de lado o seu trabalho. 

Embora a compreensão possa acontecer aleatoriamente, em geral, ela 

ocorre nos momentos finais do processo de reflexão. A compreensão traz 

clareza para o espírito e iluminação para a mente do pesquisador, além de 

trazer o sentimento de alegria em relação conhecimento novo em construção. 

Com certeza compreensão não ocorre no estágio inicial, ela vem sempre 

depois da intuição, Amoroso afirma: 

“Sem pretender que haja uma oposição de fundo entre a 
ordem intuitiva e a ordem racional, de cuja harmonia 
nasce a obra de ciência, pode-se dizer que o espírito vê 
antes de compreender”. (AMOROSO, 1981, p.181). 

No que se refere à construção e à evolução da teoria dos Números 

Complexos, por exemplo, percebe-se que a sua compreensão ocorreu muitos 

anos depois do início da sua construção, pois foi somente após municiar toda 

essa teoria de definições formais, de propriedades operatórias devidamente 

demonstradas e de uma representação geométrica que evidenciasse todas as 

suas propriedades que ela se tornou mais acessível e compreensível para a 

comunidade matemática de sua época. 

Por outro lado, no período atual, essa teoria tem seu conteúdo 

introduzido no sistema educativo brasileiro, nos livros escolares escritos para 
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jovens alunos do ensino médio. Isto corrobora com o fato de que, atualmente, a 

sua compreensão já se encontra bem avançada. 

Existem objetos da Matemática que são aceitos através de analogias, 

comparações ou induções, porém existem outros que dependem de uma 

dedução racional, de uma construção que o defina ou, até mesmo, de uma 

demonstração que prove a sua veracidade. Em ambos os casos, esses 

objetos, precisam passar um processo que impõe um senso de rigor à 

Matemática: a formalização. 

Durante a formalização do conhecimento matemático é dedicado um 

grande esforço na busca do rigor matemático. A escrita das definições e 

representações algébricas ou geométricas, as demonstrações de regras e 

propriedades, entre outros fazem parte deste estágio. Como já foi visto, 

Bolzano foi um dos principais matemáticos que defendiam a formalização 

rigorosa do conhecimento matemático.  

A Geometria Euclidiana, por exemplo, para a sua formalização, recorre 

a objetos geométricos elementares o ponto, a reta e o plano, apresentados de 

um modo que faz apelo à intuição através de analogias ou comparações. Após 

a aceitação intuitiva desses objetos elementares, um conjunto inicial de 

axiomas e postulados pode ser construído. 

Por outro lado, na formalização dos demais conteúdos de Geometria 

que se apoiam na Geometria Euclidiana, ocorre a utilização do conjunto de 

informações iniciais da Geometria Euclidiana para definir racionalmente os 

seus objetos e demonstrar suas regras e propriedades.  

Percebe-se que, munido de definições simbólicas que fazem apelo à 

intuição, através de analogias, de comparações ou de induções, o pesquisador 

escreve novas definições e representações e, vai ordenando as sua ideias, 

constrói um conjunto regras e propriedades demonstradas harmoniosamente a 

partir das definições dadas inicialmente, constituindo assim, uma estrutura 

onde prevalece um rigor estético e formal que é característico e incomparável: 

o rigor matemático. Amoroso (1981) afirma: 
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“Ora, examinando o conceito de rigor matemático – 
questão de primordial importância em uma critica do 
valor da ciência – nós chegaremos à conclusão de que 
nunca se atinge senão um rigor relativo”. (AMOROSO, 
1981, p.184). 

Decorre da discussão realizada até o momento, que na construção do 

conhecimento matemático a intuição simboliza o início de um processo 

enquanto que a formalização simboliza o seu completamento.  

Enquanto que na intuição e em grande parte da reflexão a Matemática 

pode apresentar características das Ciências da Natureza quando existe uma 

utilização maior da contemplação, da imaginação e da abstração, é na 

formalização e no final da reflexão a Matemática se assemelha mais á Arte, 

pois existe uma beleza intrínseca na forma com que as definições são 

apresentadas, as demonstrações de regras e propriedades apresentam uma 

estética geniosamente organizada e, além disso, toda essa estrutura 

construída deve ser harmoniosamente apresentada. 

É importante salientar que o processo de construção do conhecimento 

matemático não possui regras rígidas podendo ocorrer a cada instante e 

repetidamente, novos momentos de intuição, reflexão e formalização, pois a 

cada momento uma nova intuição pode surgir e um novo processo construtivo 

pode ser desencadeado, gerando subprocessos dentro de um grande evento. 

A História mostra que a Matemática acumulou o seu conhecimento, 

aos poucos e geralmente, pequenos resultados de cada vez. É um processo 

dinâmico onde um pequeno resultado pode influenciar e motivar a construção 

de outro resultado maior que o primeiro e assim por diante, novos resultados 

podem ser encontrados, criando toda uma teoria, porém isto pode demorar 

anos, décadas ou até séculos. 

O entendimento que os entes descoberta e criação adquirem dentro de 

cada um dos estágios do pensamento matemático: intuição, reflexão e 

formalização, exemplificará essa relação dinâmica existente entre criação e 

descoberta. 

A palavra descoberta está ligada à ideia de buscar, procurar e 

encontrar. Além disso, a descoberta é uma característica intrínseca das 
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Ciências da Natureza. Observa-se que existe uma ligação entre a intuição e o 

aspecto contemplativo e empírico encontrado nas Ciências da Natureza.  

Os objetos da Matemática afloram na mente de um modo diferente de 

quando se impõe a eles uma lógica dedutiva. A intuição é o primeiro passo, ela 

pode acontecer espontaneamente na mente através da contemplação de fatos 

ou como consequência de pequenos experimentos mentais feitos com auxílio 

de conhecimentos já adquiridos anteriormente. 

Desta forma, é como se a intuição encontrasse algo, que já existia a 

priori e, que simplesmente, ninguém havia pensado nesse assunto. Com 

frequência, no estágio da intuição a mente busca, procura e encontra, às vezes 

até sem querer, evidências de novos fatos. 

Percebe-se que na construção do conhecimento matemático, quando 

se tem como referência a intuição, encontra-se com maior ênfase o sentido de 

descoberta. 

Por outro lado, a palavra criação está ligada ao sentido de invenção, de 

ineditismo. As Artes, em particular, pelo seu aspecto criativo, apresentam 

essas características. 

No estágio da formalização, o objeto matemático passa por um 

tratamento lógico racional com o objetivo de apresentar um aspecto mais 

concreto. A sua estrutura passa a ser constituída por um grande número de 

definições formais, por regras e propriedades rigorosamente demonstradas e 

por uma boa quantidade representações algébricas e geométricas, 

apresentando uma bela harmonia entre todos os seus elementos. 

Observa-se que o estágio da formalização possui uma grande ligação 

com as Artes devido à beleza existente na forma esteticamente rigorosa de 

suas definições e demonstrações e, ainda, no formalismo da Matemática, o 

pesquisador inventa definições e escreve demonstrações inéditas.  

Desta forma, percebe-se que na construção do conhecimento 

matemático, quando se tem como referência a formalização, encontra-se com 

maior ênfase o sentido de criação. 
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No estágio da reflexão podem-se encontrar características comuns a 

ambas, descoberta e criação. 

Observamos, também, que durante a reflexão de uma intuição, o 

pesquisador pode descobrir resultados através de experimentações mentais 

(descobertas) ou pode inventar soluções por meio de um raciocínio lógico 

(criação), tudo isto ainda sem dar um aspecto formal ao objeto matemático.  

Além disto, tanto pela experimentação quanto pelo uso de uma lógica 

racional, o pesquisador pode, a qualquer instante, ser levado à compreensão 

de um determinado objeto matemático em processo de construção. 

Neste momento, é como se o pesquisador, alternasse entre o processo 

de descoberta e o de criação. Percebe-se então que, se toma como referência 

o estágio de reflexão na construção de objetos da Matemática, encontra-se 

tanto sentido de descoberta como de criação. 

Essa alternância entre as características de descoberta e criação no 

processo de construção do conhecimento matemático, por muitas vezes, torna 

difícil uma caracterização ou distinção entre elas no contexto como um todo. 

Percebe-se com isto, que descoberta e criação são características intrínsecas 

que coexistem simultaneamente neste processo. 

 

Figura 11: A relação entre descoberta e criação na Matemática 

 

Fonte: Autor 2017 
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Obviamente, a construção de conhecimento matemático, pode 

apresentar separadamente características de descoberta e criação, quando as 

referências são os três estágios do conhecimento, porém descoberta e criação 

se relacionam dinamicamente entre si dentro do processo inteiro, formando 

assim, uma Complementaridade na Educação Matemática. 

É importante ressaltar que o entendimento de como ocorre a 

construção do conhecimento matemático, poderá também ter grande influência 

na discussão das questões relativas à obtenção do conhecimento matemático 

através do aprendizado, por causa das relações dinâmicas existentes entre 

construir conhecimento e aprender conhecimento, olhadas através do PCEM, 

porém uma discussão sobre essa relação dinâmica e de como ocorre o 

aprendizado do conhecimento matemático não é objetivo direto deste tópico. 

 

VI. Empirismo x Racionalismo 

 

Neste tópico será feita uma interpretação da complementaridade entre 

os entes, racionalismo e empirismo na Educação Matemática. No processo de 

construção e obtenção de conhecimento, existem duas correntes filosóficas 

que explicam e ditam as regras deste processo. Por um lado existe a corrente 

dos empiristas e por outro a corrente dos racionalistas.  

Segundo Abbagnano (2000), a palavra racionalismo tem o seguinte 

significado: Em geral, a atitude de quem confia nos procedimentos da razão 

para a determinação de crenças ou de técnicas em determinado campo. Esse 

termo foi usado a partir do séc. XVII para designar tal atitude no campo 

religioso. Por outro lado, Hegel foi o primeiro a caracterizar como racionalismo 

a corrente que vai de Descartes a Spinoza e Leibniz, opondo-o ao empirismo 

de origem lockiana. Em sua significação genérica, pode ser usado para indicar 

qualquer orientação filosófica que recorra à razão. Mas, nessa acepção tão 

vasta, esse termo pode indicar as filosofias mais díspares e carece de qualquer 

capacidade de individualização.  
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Segundo Abbagnano (2000), a palavra empirismo, tem o seguinte 

significado: Corrente filosófica para a qual a experiência é critério ou norma da 

verdade, considerando-se a palavra "experiência" no significado. Em geral, 

essa corrente caracteriza-se pelo seguinte: 1º) negação do caráter absoluto da 

verdade ou, ao menos, da verdade acessível ao homem; 2º) reconhecimento 

de que toda verdade pode e deve ser posta à prova, logo eventualmente 

modificada, corrigida ou abandonada. Portanto, o empirismo não se opõe à 

razão ou não a nega, a não ser quando a razão pretende estabelecer verdades 

necessárias, que valham em absoluto, de tal forma que seria inútil ou 

contraditório submetê-las a controle. 

Nota-se que, embora o empirismo não se oponha ao racionalismo, a 

contraposição entre racionalismo e o empirismo fixou-se depois, especialmente 

na Matemática, através da formalização e do rigor, propostos principalmente a 

partir de Bolzano. 

Essa oposição entre racionalismo e empirismo, está na metodologia 

epistemológica de se obter conhecimento novo. Enquanto no racionalismo a 

razão pura é a única que pode produzir conhecimento novo, a priori, 

independentemente da experiência, ou seja, não admite o aspecto 

contemplativo da epistemologia empírica, admitida por Kant e que é 

caracterizada pela utilização da experiência na construção de todo 

conhecimento novo. 

No racionalismo, admite-se que somente é possível obter 

conhecimento através das ideias, de que o homem nasce com a capacidade de 

construir qualquer conhecimento através das ideias, isto é, que o conhecimento 

é inato ao ser humano. 

No empirismo, as ideias são fruto das nossas experiências sensoriais, 

das apreensões que ela causa na mente do homem, para eles as experiências 

sensoriais são as melhores fontes para a construção de todo o conhecimento 

humano. No racionalismo filosófico, a busca do conhecimento é feita por meio 

de uma lógica dedutiva convenientemente adequada que tem como base os 

conceitos da Matemática. Primeiro pela argumentação lógica que ultrapassa as 
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conclusões que a experiência sensorial pode trazer e depois pela formalização 

conceitual e rigorosa do conhecimento desenvolvido. 

No empirismo, a experiência é considerada a única forma de 

construção de conhecimento novo. Assim encontramos características 

empíricas nas ciências naturais, onde a razão não é capaz de produzir 

conhecimento sem antes utilizar as suposições e a contemplação que somente 

a experiência permite na construção do conhecimento. 

São características do racionalismo: a aceitação do conhecimento inato 

e a priori, a abstração, o raciocínio dedutivo, o uso de sistemas lógicos, o uso 

de conceitos e proposições, a universalidade dos conceitos, a formalização do 

conhecimento e o uso de provas ou demonstrações rigorosas, a criação do 

conhecimento, a objetividade e a maior atenção às representações dos objetos. 

São características do empirismo: o conhecimento pela 

experimentação e a posteriori, a percepção, a intuição, a observação, a 

contemplação, a confirmação ou negação de hipóteses por meio da 

experimentação, a construção dos conceitos, a descoberta do conhecimento, a 

subjetividade e a maior atenção ao método epistemológico e não ao objeto. 

Nota-se que todas essas características são encontradas na 

Matemática e percebe-se, inclusive, que Kant e Bolzano não abandonaram 

essa possibilidade. 

A obra de Kant, considerada como moderna, apresenta traços 

empiristas. Logo na introdução de sua obra, “A Critica da Razão Pura”, ele 

afirma: 

“Não se pode duvidar de que todos os nossos 
conhecimentos começam com a experiência, porque, 
com efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade de 
se conhecer, se não fosse pelos objetos que, excitando 
os nossos sentidos, de uma parte, produzem por si 
mesmos representações, e de outra parte, impulsionam 
a nossa inteligência a compará-los entre si, a reuni-los 
ou separá-los, e deste modo à elaboração da matéria 
informe das impressões sensíveis para este 
conhecimento das coisas que se denomina experiência”. 
(KANT, 2001, pg.3 par.1). 



83 

Por outro, lado Bolzano era considerado um racionalista, que tinha 

como princípio que o conhecimento tinha sua base na maneira de se pensar e 

de representar, como pensavam os antigos e, de certa forma, retomou a escola 

aristotélica do racionalismo. Ele escreve no prefácio da sua tese de doutorado 

em 1805: 

“Eu não poderia ficar satisfeito com uma demonstração 
completamente rigorosa, se não for obtida a partir de 
conceitos que a própria tese contém, mas que fez uso de 
algum conceito intermediário alienígena fortuito, que é 
sempre uma transição errônea de algum tipo.” 
(BOLZANO, 1981, prefácio). 

Kant, que a princípio se mostrou um empirista pela sua abordagem 

epistemológica da Filosofia, não abandonou o uso da razão quando admitiu a 

existência dos conhecimentos sintéticos a priori exemplificando a sua 

existência principalmente na Matemática. 

Por outro lado, Bolzano que foi considerado um racionalista pela sua 

abordagem semântica da Filosofia, não descartou as ideias de Kant, foi através 

da influência de Kant que ele procurou dar um aspecto mais rigoroso e formal à 

construção e validação do conhecimento Matemático. 

Otte e Clímaco (2010), no artigo “Bernard Bolzano: O conceitualismo e 

a intuição na Educação Matemática” comparam Kant e Bolzano da seguinte 

forma: 

“Particularmente Kant – cuja principal obra, Critica da 
Razão Pura foi editada no mesmo ano em que Bolzano 
nasceu (1871) -, que colocou a epistemologia em 
primeiro lugar, foi considerado por Bolzano seu maior 
adversário. No entanto, foi estudando, criticando e 
pretendendo corrigir a obra de Kant que Bolzano 
construiu a sua própria doutrina. A controvérsia principal 
foi a respeito da relação entre geral e particular, entre 
conceito e intuição (ou percepção). Para Bolzano, o 
conceito teve um papel muito mais importante que para 
Kant”. (OTTE e CLIMACO, 2010, p.171). 

Kant acreditava na intuição e, a sua obra e as suas convicções, tinham 

um caráter fundamentalmente epistemológico e somente pela experimentação 

é que se adquiria conhecimento novo. Por outro lado, Bolzano dava ao 

conceito um maior valor e, a sua obra, tinha um caráter semântico, devido ao 
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rigor que deveria ser usado na forma de representar um conceito que antes 

descoberto por experimentação. 

Como conclusão do artigo, Otte e Climaco (2010), afirmam ser 

complementares Kant e Bolzano, pois pelo PCEM existe uma 

complementaridade entre intuição e conceito, e uma entre epistemologia e 

semântica.  

Com base nas mesmas afirmações de Otte e Clímaco, devido o fato de 

Kant ser um empirista e Bolzano ser um racionalista, pode-se afirmar também 

que empirismo e racionalismo são complementares. Com isto, é possível 

perceber que sempre existe um caráter dinâmico entre empirismo e 

racionalismo, quando nos referimos ao processo de apreensão e construção do 

conhecimento matemático. 

 

 Figura 12: A relação entre empirismo e racionalismo na Matemática  

 

Fonte: Autor 2017 

 

Conclusão do Capítulo 3 

 

Observa-se que uma interpretação de como ocorreu a construção de 

uma teoria matemática deve ser feita observando-se vários aspectos que 

interferem nas atividades de criação ou de descoberta por meio da mente 
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humana. Uma vez que os objetos da Matemática somente existem no universo 

do pensamento humano, empirismo e racionalismo se alternam e caminham 

juntos no processo de obtenção destes objetos. Na construção de um objeto 

matemático, cada nova intensão estabelecida traz como resultado a obtenção 

de novas extensões. 

Representações mais adequadas, avançadas e numa quantidade cada 

vez maior permitem um entendimento cada vez maior dos objetos 

matemáticos. O avanço do conhecimento matemático é obtido em parte de 

forma analítica através da interpretação das propriedades internas dos 

conceitos já conhecidos e em parte de forma sintética na obtenção de novas 

propriedades e de novos conceitos. Para que se possa compreender melhor o 

sentido de um conceito deve-se levar em conta as referências utilizadas em 

cada momento da construção da teoria. 

Esse processo, em geral, começa através da intuição e dos primeiros 

experimentos mentais, passa por um processo racional que envolve as provas 

formais das primeiras estruturas, e depois, através de novos experimentos 

mentais e de novas provas formais, estruturas decorrentes das primeiras são 

obtidas e, assim, sucessivamente vai se promovendo um refinamento cada vez 

maior da teoria. Além disso, também podemos observar que a melhoria das 

notações simbólicas, através da obtenção de representações algébricas e 

geométricas dos objetos, facilita o entendimento e a aceitação da teoria até que 

seja feita uma formalização mais completa. 

Uma abordagem feita através da complementaridade entre a História e 

a Filosofia tem a capacidade de mostrar e enfatizar outras complementaridades 

existentes no processo de obtenção de teorias da Matemática, entre elas 

citamos as complementaridades entre sentido e referência, representação e 

objeto, intensão e extensão, analítico e sintético, criação e descoberta e 

empirismo e racionalismo. 

A partir das ideias apresentadas e discutidas nos seis exemplos 

descritos nesta seção, entre elementos complementares na Educação 

Matemática, é possível fazer uma boa descrição do que venha a ser o PCEM 

através da caracterização de aspectos complementares entre dois conceitos. É 
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importante lembrar que não se trata de uma definição (que sempre é muito 

bem vinda para os matemáticos, porém não é este o caso), mas de fato, trata-

se de um conceito (que também é muito bem vindo, sempre que acompanhado 

de uma discussão dos seus exemplos). 

Diz-se que dois aspectos de um fenômeno são complementares pelo 

PCEM se, por um determinado ponto de vista ou referência, eles possuem 

características ou sentidos distintos, porém existe uma relação dinâmica entre 

eles, e ainda, se é possível, por meio de cada um deles, fazer uma 

interpretação parcial deste fenômeno, mas para que se possa fazer, mediante 

uma análise epistemológica e cognitiva, uma interpretação mais profunda e 

detalhada deste fenômeno, é necessário utilizar os dois aspectos 

concomitantemente.  
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CAPÍTULO 4 – HISTÓRIA DOS NÚMEROS COMPLEXOS 

 

Neste capítulo será apresentada uma interpretação histórico-filosófica 

de uma síntese de alguns resultados matemáticos, relacionados à construção 

da teoria dos números complexos até a obtenção da representação geométrica 

como pontos do plano, sob os aspectos das seis complementaridades que 

foram descritas no capítulo anterior e, se possível, caracterizar outras relações 

complementares. Os trabalhos escolhidos, em geral, foram publicados no 

período que vai desde o final do século XV até o início do século XIX. Segundo 

a perspectiva desta tese, são de extrema importância para a História da teoria 

dos números complexos e podem ter influenciado a obtenção da representação 

geométrica dos números complexos no plano. 

O maior interesse neste capítulo é identificar, a relação dinâmica que 

ocorreu entre a teoria da resolução das equações algébricas do 3º grau e a 

teoria dos números complexos durante uma parte do período de construção 

destas duas teorias, ou seja, identificar complementaridades existentes entre 

elas e também, a relação dinâmica entre o desenvolvimento algébrico e o 

geométrico da teoria dos números complexos, como um exemplo particular da 

relação dinâmica existente entre a Álgebra e a Geometria. 

Para observação da relação dinâmica entre o desenvolvimento da 

teoria das equações algébrica do 3º grau e o desenvolvimento da teoria dos 

números complexos é preciso dar atenção ao fato de que, desde o 

desenvolvimento das primeiras técnicas de resolução dessas equações 

algébricas, percebeu-se a necessidade da utilização, mesmo que de forma 

operacional, da raiz quadrada de números negativos. 

Por um lado, existiam equações algébricas do 3º grau cuja solução já 

era conhecida de alguma forma, por lado, através dos processos de resolução 

que foram estabelecidos para estas equações apareciam, em geral, raízes 

quadradas de números negativos que, até aquela época, eram consideradas 

inexistentes na Matemática e isto se transformou num grande paradigma para 

os matemáticos. Deste a antiguidade os negativos não eram aceitos como 
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números por, na prática, não representarem resultados para os problemas 

geométricos ou de fenômenos da natureza. Desta forma, o aparecimento de 

raízes quadradas de números negativos durante o processo de resolução de 

equações algébricas que possuíam solução conhecida era obviamente um 

grande obstáculo, pois dentro deste contexto, seria impossível a resolução de 

equações que recaíssem nesse tipo de raiz quadrada. 

A construção da teoria dos números complexos tem o seu início 

associado à Álgebra, especificamente à obtenção da solução de alguns tipos 

de equações algébricas do 3º grau por meio de uma técnica que utiliza os seus 

coeficientes, que foi descrita pela primeira vez, por Girolamo Cardano (1501 – 

1576) na obra “Ars Magna” em 1545. Posteriormente a consolidação da teoria 

dos números complexos também foi influenciada por resultados associados à 

geometria. 

Desta forma, tem-se um grande interesse em separar os resultados 

escolhidos para a apresentação histórico-filosófica deste capítulo em grupos 

conforme as suas características. Em cada grupo os trabalhos escolhidos são 

relativos a determinado grupo de matemáticos associados a resultados 

algébricos ou geométricos. Esses grupos são estabelecidos de modo 

proposital, para a interpretação das seis complementaridades do capítulo 3, 

para a identificação da relação entre a teoria da resolução de equações 

algébricas do 3º grau e a teoria dos números complexos e para a análise da 

influência que a Álgebra e Geometria tiveram na construção da teoria dos 

números complexos até obtenção da representação geométrica dos números 

complexos no plano.  

No primeiro grupo, destacam-se os resultados algébricos sobre a 

resolução de equações algébricas até o final do século XV, quando no final 

deste período se discutia a possibilidade ou não de se resolver uma equação 

algébrica do 3º grau, destacam-se neste período Luca Pacioli (1445 – 1514) e 

resolvida por Scipione del Ferro (1465 - 1526). No segundo grupo encontram-

se os resultados das primeiras publicações de técnicas de resolução de 

equações algébricas do 3º e do 4º graus, destacam-se neste período Girolamo 

Cardano (1501 – 1576), Niccolò Fontana (1499 – 1557). No terceiro grupo 
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encontramos os resultados referentes a tentativa de se entender como operar 

ou contornar o problema das raízes quadradas de números negativos na 

resolução de equações algébricas do 3º grau, destacam-se neste período 

Raphael Bombelli (1526 – 1572), François Viète (1540 – 1603) e Albert Girard 

(1590 – 1633). No quarto grupo encontra-se “nova” visão da geometria através 

da abordagem analítica de René Descartes (1596 – 1650). No quinto grupo 

encontra-se a primeira tentativa de se representar geometricamente a raiz 

quadrada de um número negativo e as representações trigonométrica e 

exponencial dos números complexos, destacando-se neste período John Wallis 

(1616 – 1703), Abraham De Moivre (1667-1754) e Leonhard Paul Euler (1707 –

1783). O sexto grupo refere-se ao problema da aceitação da classe de 

números irracionais e da classe de números negativos até início do século XIX. 

No sétimo e último grupo são apresentadas as representações geométrica dos 

números complexos obtidas entre o final do século XVIII e o início do século 

XIX onde se destacam os trabalhos de Caspar Wessel (1745 – 1818), Jean 

Robert Argand (1768 - 1822), Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855) e Willian 

Rowan Hamilton (1805 – 1865). 

Com base nesta interpretação histórico-filosófica espera-se 

compreender mais claramente algumas ideias que podem ter influenciado na 

obtenção das representações geométricas dos números complexos obtidas 

entre o final do século XVIII e o início do século XIX e, a partir disto, 

caracterizar algumas complementaridades existentes. Em outras palavras, 

estamos à procura dos conhecimentos utilizados (o sentido ou a intensão) e 

obtidos (extensão ou a referência) pelos matemáticos no processo de 

construção da teoria dos números complexos até que fosse possível obter as  

representações geométricas do objeto número complexo. 
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4.1 Equações algébricas até o período de Luca Pacioli e Scipione 

del Ferro 

  

 Luca Bartolomeo de Pacioli nasceu na cidade de 

Sansepolcro na Itália em meados de 1445 e faleceu em 

Roma na Itália em 19 de junho de 1517, foi um monge 

franciscano, foi o primeiro professor de Matemática da 

Universidade de Perugia. Escreveu algumas obras na área 

de Matemática e de Contabilidade, sendo conhecido como o 

pai da Contabilidade Moderna, no ano de 1494, ele escreveu a sua mais 

famosa obra: “Summa de arithmetica, geometria proportioni et proportionalità”, 

onde ele descrevia conhecimentos sobre Álgebra, Geometria, Aritmética e 

Contabilidade. 

  

 Scipione del Ferro nasceu em 6 de fevereiro de 

1465 e faleceu em 1526 na cidade de Bolonha na Itália, foi 

professor de Matemática na Universidade de Bolonha, onde 

lecionava Aritmética e Geometria, mesmo não tendo 

publicado nenhuma obra, a ele é atribuída a resolução 

original das equações algébricas do 3º grau, na forma 

        , com   e   números positivos, e que fora passada a dois de seus 

alunos e posteriormente publicada com a devida referência mais de meio 

século depois.  

 

Segundo Nahim (1998), a primeira obra matemática de conteúdo 

algébrico que para qual se pode atribuir um destaque para a História dos 

números complexos é a “Summa de arithmetica, geometria, proportioni et 

proportionalità” escrita por Luca Pacioli em 1494. Esta obra foi concebida para 

servir como uma espécie de livro para ser utilizada em algumas escolas 

italianas da época e, que além de problemas sobre equações algébricas do 1º 



91 

e 2º graus, continha também conteúdo de Geometria e Contabilidade. Nesta 

obra, Pacioli indicou alguns problemas cujas soluções eram consideradas 

como impossíveis, devido o grau de desenvolvimento que a Matemática tinha 

até o momento. Entre estes problemas estava a resolução de um tipo de 

equação algébrica 3º grau que, descrita com a notação atual, apresenta-se 

como         . 

“No final do seu livro de 1494 “Summa de Arithmetica, 
Geometria, Proportioni et Proportionalità”, que resumia 
todo conhecimento da aritmética, da álgebra (incluindo 
equações quadráticas) e da trigonometria daquela 
época, o frade franciscano Luca Pacioli (1445 – 1514) 
fez uma declaração ousada. Ele declarou que a solução 
da equação cúbica é tão impossível no estado atual da 
ciência como a quadratura do círculo.”(NAHIM, 1998, 
p.8, tradução nossa). 

Antes de Pacioli, as equações algébricas de 1º e 2º graus já tinham 

resolução bem difundida. Pode se dizer que os primeiros passos da Álgebra 

foram dados na antiguidade grega por Euclides, Pitágoras, Eudoxo e 

Arquimedes. Segundo Roque (2012), por volta do século III, Diofanto escreveu 

a obra “Aritmética”, na são apresentados problemas importantes para a sua 

época e notações algébricas. A obra de Diofanto foi escrita em grego embora 

ele tenha vivido em Alexandria ao norte do Egito. 

Segundo Roque (2012), após a queda do Egito, no final do século XVII, 

milhares de obras, na forma de manuscritos, que até então eram guardadas na 

biblioteca de Alexandria foram queimadas. Segundo Garbi (2010), um século 

depois, com o interesse de traduzir todas as obras gregas que restaram para o 

idioma árabe, se deu início à era árabe na Matemática. A partir das traduções, 

novas obras foram escritas e, no início do século XVII, Al-Khwarizmi (783 - 850) 

escreveu a obra “Al-kitab al-jabr wa’l muqabalah”, na qual ele apresentava, em 

linguagem literal, técnicas para a resolução de equações. A palavra “al-jabr” 

que se encontra no título da obra de Al-Khwarizmi deu origem à palavra 

Álgebra que é usada, nos dias atuais, em todos os idiomas. 

Como as equações algébricas de 1º grau tem técnica de resolução 

bem simples, é interessante apresentar apenas como era concebido o método 

de resolução para as equações algébricas de 2º grau até aquela época. Sabe-

se que uma técnica para resolver estas equações, descrita em linguagem 
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literal, já era de conhecida desde o início do século X. Abido (2012) observa 

que estas equações eram obtidas com a intenção de se resolver problemas 

práticos, concretos ou geométricos, que eram propostos desde a antiguidade.  

“No entanto, Sridhara (~870 - ~930) foi um dos primeiros 
matemáticos a dar uma regra para resolver uma equação 
quadrática...” (ABIDO, 2012, p.47). 

 Na época de Sridhara, não se usavam números negativos e, por este 

motivo, a técnica apresentada por Sridhara para a resolução de equações 

algébricas do 2º grau calcula uma solução positiva para as equações que são 

dos tipos         ,          ou          com todos os coeficientes 

positivos e       Neste caso, apenas tem-se o interesse de apresentar a 

técnica de Sridhara de resolução das equações algébricas do 2º grau 

observando que naquela época, levava-se em conta apenas o caráter 

operatório da subtração. 

A técnica de resolução destas equações é razoavelmente fácil de 

compreender e apoia-se, num determinado momento, no processo de 

completamento de um quadrado perfeito. Usando as notações simbólicas e as 

representações algébricas atuais com as suas respectivas propriedades 

operatórias, sem a utilização dos números negativos, a técnica de Sridhara 

para a equação do tipo          pode ser interpretada da seguinte forma: 

Com o objetivo de se estabelecer um quadrado perfeito da forma 

      , com   e   racionais, no primeiro membro da igualdade da equação 

        , multiplica-se ambos os membros da igualdade pelo fator   ,  

para se obter: 

                

Agora, é necessário considerar que a expressão:             forma 

as duas primeiras parcelas do desenvolvimento do um produto notável da 

forma        que está sendo procurado. Assim, a parcela      deve ser 

considerada como o produto do dobro do primeiro elemento   com segundo 

elemento  , ou seja,          e que a parcela       representa o quadrado 

do primeiro elemento, ou seja,         . Desta forma, obtém-se por meio de 

cálculos simples que o primeiro elemento é       e o segundo elemento é 
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    e, com isto, observa-se que o produto notável procurado é         , 

cujo desenvolvimento é               . 

Sabendo-se disto, é necessário somar, a ambos os membros da 

igualdade               , a parcela    para obter-se de fato um quadrado 

perfeito no primeiro membro da igualdade. Assim a equação será reescrita 

como: 

                       

Como visto, o primeiro membro da igualdade é desenvolvimento do 

produto notável         , então tem-se que: 

                 

e, quando o segundo membro da igualdade for positivo, extrai-se a raiz 

quadrada de ambos os membros da igualdade, (caso contrário, seria 

impossível resolver esta equação naquela época) para obter: 

               

Basta agora subtrair   e depois dividir por    ambos os membros da 

igualdade para se obter: 

  
         

  
  

E ainda, quando            , a solução era desprezada, pois a 

solução deveria ser o resultado de problemas concretos, geralmente 

relacionado ao cotidiano ou à geometria, onde só se admitiam números 

positivos. 

Cabe, neste momento, enfatizar que na época de Sridhara, os 

negativos não eram aceitos como números ao contrário do que acontece 

atualmente, pois a suas representações e propriedades ainda não estavam 

devidamente constituídas e, desta forma, os números negativos não tinham um 

sentido próprio, apenas se usava o caráter operatório da subtração, pois a 

referência do conjunto dos negativos ainda não estava devidamente definida. 

Este fato pode ter representado, naquela época, um grande obstáculo 
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epistemológico para o entendimento da resolução deste tipo de equação 

algébrica. 

Sabe-se também que as representações algébricas usadas na época 

de Sridhara, não eram tão boas como as que são usadas atualmente. Por este 

motivo, a descrição do seu método era justificada com utilização da geometria, 

pois com os recursos simbólicos da época, essa descrição seria um tanto mais 

demorada e dificultaria a sua compreensão. Este problema também pode ter 

representado um obstáculo epistemológico, pois com uma variedade maior de 

possibilidades representações mais modernas, a compreensão do objeto 

matemático (neste caso a resolução das equações algébricas do 2º grau pelo 

método de Sridhara) se tornaria mais clara. 

Na época de Sridhara, além das notações simbólicas que eram bem 

diferentes e nada sofisticadas comparadas com as notações algébricas da 

atualidade, a compreensão de número, (neste caso incluem-se também os 

irracionais além dos negativos) também era bem diferente e não era tão 

desenvolvida como nos dias atuais. Por este motivo a divulgação desta 

resolução se deu através da apresentação analítica de exemplos relacionados 

a problemas concretos ao invés de uma técnica mais geral e sintética. 

Posteriormente com o desenvolvimento de uma simbologia unificada na 

Matemática, essa resolução foi sendo generalizada, aprendida e divulgada 

mais amplamente, ou seja, por meio de um processo que passou de 

características empíricas para característica racionais. Justifica-se assim que 

esta resolução foi obtida por um processo com características de descoberta 

até que fosse possível a criação de fórmula por meio de uma estrutura 

algébrica formal. 

Desta forma, a técnica apresentada por Sridhara é muito próxima da 

fórmula que é utilizada atualmente. A diferença ocorre principalmente pela 

utilização dos negativos como números e, além disto, ele provavelmente não 

considerava a possibilidade de utilizar o valor oposto da raiz quadrada de 

       no cálculo da outra solução da equação algébrica do 2º grau. 

Constata-se que a intensão da resolução era puramente particular e a extensão 

era apenas o resultado positivo. 
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Considerando-se a possibilidade de usar os números negativos nos 

coeficientes da equação algébrica de 2º grau, tomando como base a técnica de 

resolução proposta por Sridhara, o procedimento de resolução da equação 

          , onde  ,   e   reais e com    , pode ser descrito da 

seguinte forma: 

Primeiro considere uma equação algébrica do 2º grau na sua forma 

geral e com coeficientes reais: 

          , onde    . 

Com isto, pode-se reescrever essa equação da seguinte forma: 

          

e daí, multiplicando-se ambos os membros da igualdade por   , tem-se que: 

               . 

Agora, soma-se a ambos da igualdade a parcela   , para obter-se um 

quadrado perfeito no primeiro membro da igualdade, desta forma, obtém-se: 

                       

Neste momento, o primeiro membro da igualdade é de fato um 

quadrado perfeito, obtido a partir do desenvolvimento do produto notável 

         e, trocando a ordem das parcelas no segundo membro da 

igualdade, tem-se que: 

                 

Se o resultado de        for positivo, pode-se aplicar a raiz quadrada 

a ambos os membros da igualdade acima e, com isto, tem-se que: 

                 . 

Sabe-se atualmente que                    pelo produto 

notável e pela utilização de um número negativo como oposto da raiz quadrada 

do quadrado perfeito, aplicando a regra dos sinais que é conhecida atualmente 

no resultado acima, pode-se escrever que:  
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Daí, basta subtrair   e depois dividir por    ambos os membros da 

igualdade para se obter: 

  
          

  
  

Segundo Roque (2012) até o século XII, o desenvolvimento algébrico 

não era devido a um único matemático em particular, era considerado como o 

resultado da prática, em contextos específicos, compartilhada em tratados 

árabes escritos nesta época. Depois disso, os livros mais influentes que 

tratavam do desenvolvimento algébrico foram escritos na Itália e eram 

chamados de livros do ábaco, como por exemplo, o “Liber Abaci” escrito em 

1202 por Leonardo de Pisa (1180 – 1250), mais conhecido como Fibonacci, 

que pode ter sido influenciado pelas obras árabes, cujas traduções 

apresentavam o termo “coisa” ou raiz para designar o que hoje chamamos de 

incógnita, o quadrado da incógnita era chamado de “censo” e as constantes de 

“número”. 

Boyer (1974) afirma que o “Liber Abaci” de Fibonacci foi o principal 

trabalho que antecedeu a “Summa de arithmetica” de Pacioli e no qual 

encontramos uma indicação sobre a solução de uma equação algébrica do 3º 

grau particular, que com as notações usadas atualmente, pode ser escrita 

como              . Neste trabalho Fibonacci alem de provar a 

impossibilidade de se encontrar raízes exatas por meios algébricos no sentido 

euclidiano, como a razão de números inteiros ou de números da forma     , 

onde   e   são números racionais, ele apresenta uma aproximação da raiz 

positiva na forma de frações sexagesimais com seis frações, nesta notação 

essa raiz é escrita como 1;22,7,42,33,4,40. Assim essa solução pode ser 

reescrita como: 

  
  

  
 

 

   
 

  

   
 

  

   
 

 

   
 

  

   
  

Cujo valor aproximado, em notação decimal, obtido por uma 

calculadora científica é            .  Usando o método de Newton-Raphson 
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de aproximações sucessivas com erro menor que      e com o uso de uma 

calculadora científica moderna, chega-se exatamente e ao mesmo resultado. 

Sabe-se ainda que, por causa do conhecimento já desenvolvido atualmente 

sobre as equações algébricas, a equação escolhida por Fibonacci possui 

apenas uma raiz real. 

“Essa é a aproximação europeia mais precisa de uma 
raiz irracional de uma equação algébrica conseguida até 
então – ou em qualquer parte da Europa pelos 300 anos 
seguintes e mais.” (BOYER, 1974, p.187). 

Boyer (1974) considera que, levando-se em conta o conhecimento 

matemático da época de Fibonacci, considera-se que o resultado encontrado 

por ele foi um grande feito, mas em sua obra ele não mostra como conseguiu 

obtê-lo. 

O resultado de Fibonacci é indiretamente relevante para a construção 

da teoria dos números complexos, pois ele era conhecido desde o século XIII. 

Mesmo com o provável conhecimento desse resultado, Nahin (1998) descreve 

que Pacioli afirmou em 1494 na sua “Summa de arithmetica” que a solução das 

equações cúbicas era tão impossível no estado atual da ciência quanto a 

quadratura do círculo e Boyer (1974) descreve sobre o conhecimento de 

Pacioli: 

“Ele evidentemente conhecia as obras de al-Khowarizmi 
e Fibonacci...” (BOYER, 1974, p.204). 

Boyer (1974) acrescenta que em 1484, 10 anos antes da “Summa de 

arithmetica” de Pacioli, foi escrita a primeira obra matemática do período da 

renascença que se tem conhecimento, ela envolvia resultados sobre a 

aritmética e a álgebra, a “Triparty em La science des nombre” escrita pelo 

francês Nicolas Chuquet (1445 – 1488), mas o trabalho de Pacioli foi tão 

relevante para a sua época que esta e outras obras que foram escritas entre a 

“Liber abaci” e a “Summa”, tem menor importância neste contexto. 

“Na verdade, a Summa de arithmetica, geométrica, 
proportioni et proportionalita do frade Luca Pacioli (1445 
– 1514) obscureceu tanto o Triparty que as exposições 
históricas mais antigas da álgebra saltam diretamente do 
Liber abaci de 1202 para a Summa de 1494, sem 
mencionar a obra de Chuquet ou de outros do período 
intermediário” (BOYER, 1974, p.203). 
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Roque (2012) afirma que antes de Pacioli, era comum, utilizar 

abreviações em italiano, como “ ” para a “raiz quadrada” (radice em italiano), 

“ ” para “mais” (più), “ ” para “menos” (meno), “ ” para “coisa” que é a 

incógnita (cosa), “ ” para o “quadrado da incógnita” (censo). Boyer (1974, 

p.204) afirma que a “Suma” de Pacioli, encontra-se as notações “ ” e “ ” para 

indicar a adição e a subtração, respectivamente, alem disso, ele usa as 

abreviações “  ” de cosa para indicar a incógnita, “    de censo para indicar o 

quadrado da incógnita, “  ” de aequalis para a igualdade e, com isto, “    ” 

significava a quarta potência da incógnita. 

“Somente no final do século XV começaram a surgir 
indícios de um uso mais consciente da notação 
simbólica. Nesse sentido, o exemplo mais importante e a 
Summa Arithmetica de Pacioli, publicada em 1494” 

(ROQUE, 2012, p.266). 

Boyer (1974) ainda acrescenta que Pacioli não deu atenção ao cubo da 

incógnita, pois segundo ele, as equações algébricas de 3º grau não podiam ser 

resolvidas por uma técnica algébrica em sua época. Esta última afirmação de 

Pacioli, foi destruída pouco tempo depois, um contemporâneo de Pacioli, o 

matemático italiano Scipione del Ferro, já conhecia um método para a 

resolução para o tipo de equação algébrica de 3º grau da forma em que cubos 

e raízes são igualados a um número, ou seja, na notação usada atualmente, 

        , com os coeficientes   e   positivos não nulos (naquela época já 

se sabia que as equações dos tipos     ,          e     , com os 

coeficientes   e   positivos não nulos possuíam resolução simples), mas 

Scipione nunca publicou as suas descobertas. 

“Logo no início do século XVI, Scipione del Ferro obteve 
uma fórmula usando radicais para a solução de um certo 
tipo de equação, que consistiu uma novidade em relação 
aos trabalhos árabes. Mas essa fórmula foi mantida 
secreta, como era de costume. Alguns anos mais tarde, 
por volta de 1535, Tartaglia resolveu diversas equações 

cúbicas, em particular as do tipo          , 
considerada com coeficientes exclusivamente 
numéricos” (ROQUE, 2012, p.270). 

Pode-se então considerar que a técnica desenvolvida por del Ferro 

para as equações algébricas do 3º grau da forma         , com os 

coeficientes   e   positivos não nulos, foi a descoberta mais notável desde as 

prática algébricas desenvolvidas pelos árabes. Os motivos de del Ferro para a 
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não publicação de suas descobertas não são conhecidos, mas pode-se creditar 

ao fato de que, em sua época, era comum a realização de disputas na forma 

de duelos de conhecimento entre pessoas de notório saber e, sair vitorioso em 

tais disputas, era uma grande honra e fama, já para o perdedor a humilhação 

no meio matemático da época. 

“Como ou quando Ferro fez sua maravilhosa descoberta 
não se sabe. Não publicou a solução, mas antes de sua 
morte a revelou a um estudante, Antonio Maria Fior (ou 
Floridus em latim) um medíocre matemático” (BOYER, 
1974, p.207). 

Como é de conhecimento, na época de del Ferro, as notações 

algébricas eram bem diferentes das usadas atualmente. Roque (2012) explica 

que pelo fato de que os negativos ainda não eram aceitos como números e 

pelo fato de que, para se apresentar uma técnica de resolução de uma 

equação algébrica, sempre eram usados exemplos de equações particulares 

com coeficientes numéricos é que as equações algébricas do 3º grau, que hoje 

denotamos através de uma única forma geral como:                , 

eram subdivididas em 13 tipos possíveis. 

Nahin, (1998), descreve em notações atuais a técnica empregada por 

del Ferro para resolver as equações algébricas da forma         , com os 

coeficientes   e   positivos não nulos, a qual será descrita a seguir. Primeiro, 

deve-se fazer a mudança de variável      , obtendo-se assim: 

                           

Colocando     em evidência, tem-se que: 

                          

Colocando agora       em evidência, obtém-se que: 

                       

Como consequência desta última equação, observa-se que é preciso 

apenas calcular   e  , tais que: 
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Assim, pela mudança de variável,      , obtém-se a raiz desejada 

da equação da forma          e como, a partir da primeira equação do 

sistema tem-se que    
  

  
, tem-se, substituindo-se na segunda equação do 

sistema, que: 

    
  

  
 

 

   

e, com isto, 

       

    
    

                

e 

       
  

  
   

Esta última equação é uma equação algébrica do 6º grau em relação à 

incógnita  , porém pode ser vista como uma equação algébrica do 2º grau, em 

relação à   , como sendo           
  

  
   e cuja técnica de resolução já 

era conhecida na época de Del Ferro. Assim temo-se que: 

    
      

   

  

 
  

    
 

 
  

  

 
 

  

  
  

Escolhendo apenas a raiz positiva da última igualdade acima (a 

escolha da raiz negativa apenas permutará o resultado de   com  , pois 

       , ou seja,        ), tem-se que: 
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Como        , pode-se calcular o valor de  , como sendo: 

       
 

 
  

  

 
 

  

  
   

    
 

 
  

  

 
 

  

  
  

Com isto, tem-se que: 

    
 

 
  

  

 
 

  

  
 

 

 

Resultando assim, em: 

    
 

 
  

  

 
 

  

  

 

   
 

 
  

  

 
 

  

  
 

 

 

Na época de del Ferro, somente coeficientes positivos eram admitidos, 

por este motivo o tipo de equação contemplada pela técnica desenvolvida por 

del Ferro (        , com os coeficientes   e   positivos não nulos) fazia 

com que o radicando da raiz quadrada   
  

 
 

  

  
 era sempre um número 

positivo não nulo e, com isto, a resolução de uma equação particular pela 

técnica de del Ferro não apresentava nenhuma dificuldade de cálculo. Porém 

para se resolver os outros tipos de equações algébricas do 3º grau incompletas 

que não possuem a parcela quadrática, era necessário manipular as parcelas 

da equação para se adaptarem ao modelo de del Ferro e, após essa 

manipulação, o radicando   
  

 
 

  

  
 poderia assumir um valor negativo ou 

nulo. 



102 

Por este motivo, é importante destacar o papel que o radicando 

  
  

 
 

  

  
 tem, quando calculado em equações algébricas do 3º grau 

diferentes daquela que foi resolvida por del Ferro, isto é, as equações das 

formas          ,          e          com os coeficientes   e 

  positivos não nulos, pois se um deles for nulo ou os dois forem nulos a 

resolução será extremamente fácil sem a necessidade da utilização da técnica 

de del Ferro. 

Para fazer uma análise do valor do radicando   
  

 
 

  

  
 em relação à 

solução dos três tipos de equações citadas acima, basta analisar este 

radicando em equações algébricas do 3º grau da forma          (que 

foram resolvida pela técnica de del Ferro) que podem admitir também 

coeficientes negativos não nulos e, dependendo dos sinais de   e de  , o valor 

do radicando   pode ser positivo ou negativo. Foi a partir dos resultados 

obtidos para este radicando que se perceberam os obstáculos epistemológicos 

existentes na aplicação da técnica desenvolvida por del Ferro.  

Antes, porém é importante ressaltar um pouco do conhecimento atual 

que se tem sobre as equações algébricas com coeficientes reais e suas raízes, 

considerando-se o contexto da teoria dos números complexos. Sabe-se 

atualmente que qualquer equação algébrica do 3º grau com coeficientes reais 

tem exatamente três raízes, que podem ser três raízes reais ou, uma delas real 

e as outras duas complexas conjugadas. Além disso, no caso de se ter as três 

raízes reais, elas podem distintas entre si ou podem ser repetidas duas ou três 

vezes, isto é, ter multiplicidade 2 ou 3.  

Além disto, é também importante ressaltar que, ainda no contexto dos 

números complexos, são sempre duas as raízes quadradas de um número 

real, sendo que as raízes quadradas de um número real positivo são dois 

números reais opostos e as raízes quadradas de um número real negativo são 

dois números imaginários puros conjugados. Sabe-se também que as raízes 

cúbicas de um número real qualquer são sempre três, sendo uma delas um 

número real puro e as outras duas são números complexos conjugados não 

puros.  
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Com a utilização deste conhecimento que não era ainda sabido 

naquela época, pode-se então entender o papel do radicando   
  

 
 

  

  
 e o 

obstáculo epistemológico que se apresentou quando o seu valor era negativo, 

ao se aplicar a técnica de del Ferro na resolução de uma equação algébrica do 

3º grau particular com coeficientes reais não nulos positivos ou negativos. 

 Primeiro: Se     , ou seja, quando    
    

  
, observa-se que a 

técnica de del Ferro não apresentava nenhum problema ou obstáculo no 

processo de resolução de uma equação algébrica do 3º grau particular, pois 

sempre era possível calcular as raízes quadradas e a raízes cúbicas da técnica 

de del Ferro e, portanto, era sempre possível encontrar uma solução real     , 

que era sempre da seguinte forma: 

       
 

     
 

     

 Onde   e   são números reais, portanto,    é um número real positivo 

ou negativo que para ser calculado também podia ser usada a relação   
  

  
. 

Depois bastava reescrever a equação dada para a forma           para 

fatorá-la por       , obtendo-se assim, uma equação algébrica de 2º grau, 

cuja técnica de resolução já era conhecida desde o início do século X. 

Não se sabia naquela época que se    , a equação algébrica do 3º 

grau dada tem como solução um número real e dois complexos conjugados e, 

portanto a equação algébrica do 2º grau obtida após a fatoração não possui 

solução real. 

Segundo: Se    , ou seja,    
    

  
, observa-se, neste caso, que a 

técnica de del Ferro também não apresentava nenhum problema ou obstáculo, 

pois era possível encontrar uma raiz real      da equação algébrica sem 

nenhuma dificuldade que era sempre da seguinte forma: 

       
 

     
 

     

Onde   é um número real, portanto,    é um número real positivo ou 

negativo fácil de ser calculado. Depois bastava reescrever a equação dada 
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para a forma           para fatorá-la por       , obtendo-se assim, 

uma equação algébrica de 2º grau. 

Não se sabia naquela época que se    , a equação algébrica do 3º 

grau dada tem as três soluções números reais puros, sendo um deles com 

multiplicidade 2 e, portanto a, equação algébrica do 2º grau obtida após a 

fatoração tem solução real. 

Naquela época, esses dois casos não apresentavam obstáculos no 

processo de resolução pela técnica de del Ferro, pois sempre era possível 

achar uma solução de uma equação algébrica do 3º grau particular, o que já 

era suficiente para a resolução dos problemas práticos que eram apresentados 

naquela época, cujo objetivo era sempre encontrar um número real positivo.  

Somente era possível achar as três raízes de uma equação algébrica 

do 3º grau se     e quando     somente se calculava a raiz real da 

equação, pois ainda não havia, naquela época, conhecimento necessário para 

se calcular as outras duas raízes. 

O obstáculo epistemológico acontecia de fato quando    . Os 

matemáticos daquela época já tinham conhecimento de equações algébricas 

de 3º grau da forma          que possuíam raízes reais, mas pela técnica 

de del Ferro, apresentavam    , ou seja, recaiam em uma raiz quadrada de 

um negativo, este fato era algo que ia contra as convicções e regras 

matemáticas que eram conhecidas naquela época. Sabia-se que uma equação 

algébrica do 3º grau particular tinha uma solução real, mas todos os 

procedimentos que recaiam em raízes quadradas de números negativos, até 

aquele momento, não eram calculados, pois elas eram consideradas 

inexistentes e, portanto com a técnica de del Ferro não era possível solucionar 

a equação dada. 

Não se sabia naquela época que se    , a equação algébrica do 3º 

grau dada tem as três soluções números reais puros distintos e que a raiz 

quadrada da técnica de del Ferro somente existe no conjunto dos números 

complexos e o seu resultado são dois números imaginários puros conjugados 
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(para resolver a técnica de del Ferro bastaria escolher um deles, por exemplo, 

o imaginário positivo). 

A seguir, para as observações levantadas, são apresentados três 

exemplos sobre a resolução de equações algébricas do 3º grau, comparando o 

valor do radicando   
  

 
 

  

  
, com o valor das três raízes da equação: 

A equação         tem como solução o número real     , e os 

números complexos    
       

 
 e    

       

 
, porém quando resolvida pela 

técnica de del Ferro apresenta a solução        
 

      
 

   e o 

radicando da raiz quadrada é    , um número positivo. 

A equação         tem como solução dois números reais: a raiz 

simples      e a raiz dupla       e       porém quando resolvida pela 

técnica de del Ferro apresenta a solução        
 

      
 

  , o 

radicando da raiz quadrada é     é nulo. As outras duas raízes podem ser 

calculadas pela equação do 2º grau obtida após a fatoração da equação dada 

por      . 

O tradicional exemplo de equação algébrica do 3º grau          

tem como solução os três números reais     ,         e        , 

porém quando resolvida pela técnica de del Ferro apresenta a solução 

          
 

         
 

, o radicando da raiz quadrada é       , um 

número negativo. Naquela época não era possível calcular as raízes desta 

equação pela técnica de del Ferro.  

A técnica de del Ferro foi publicada em 1545 por Girolamo Cardano, 

mas somente em 1572 que o obstáculo epistemológico de equações algébricas 

do 3º grau com raízes reais distintas e que, quando é utilizada a técnica de del 

Ferro, apresentam o radicando     , começou a ser resolvido por Raphael 

Bombelli. 
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4.2 O período de Girolamo Cardano e Niccolò Fontana. 

 

Girolamo Cardano nasceu em 24 de setembro de 

1501 em Pávia e faleceu em 21 de setembro de 1576 em 

Roma, ambas as cidades na Itália. Escreveu vários 

trabalhos e em diversas áreas como a Matemática, a 

Filosofia, Física e Medicina. A sua obra mais famosa e 

importante foi a “Ars Magna” escrita em 1545. Nesta obra 

ele apresentou técnicas de resolução de equações algébricas do 3º e 4º graus, 

as quais ele atribuiu a descoberta aos matemáticos Scipione Del Ferro, Niccolò 

Fontana e a Ludovico Ferrari e cujo conteúdo veio a revolucionar a álgebra de 

sua época, pois após desde o desenvolvimento da resolução de equações 

algébricas do 2º grau se passaram milhares de anos. 

 

Niccolò Fontana nasceu em meados de 1499 em 

Brescia e faleceu em 13 de dezembro de 1557 em Veneza, 

ambas as cidades da Itália. Foi professor da universidade 

de que escreveu trabalhos em Matemática, Mecânica, 

Artilharia e Agrimensura. Devido a ferimentos em sua face, 

causados por um soldado durante uma invasão à Brescia, 

quase perdeu a fala e por este motivo também é conhecido por Tartaglia (gago 

em português). Entre as suas obras está a “Quesiti inventioni e diverse” em 

1546, onde ele apresenta a solução de problemas que envolviam equações do 

3º grau e a sua revolta com a publicação de suas descobertas por Girolamo 

Cardano. 

 

Em 1545, Girolamo Cardano, publicou a resolução dos vários tipos de 

equação do 3º grau e também dos vários tipos de equações de 4º grau, que 

eram conhecidos em sua época, na sua obra “Ars Magna”. Naquela época, os 

matemáticos utilizavam exemplos particulares de equações com coeficientes 

numéricos positivos para explicar as técnicas de resolução de cada tipo de 
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equações. Segundo Boyer (1974), esta obra foi extremamente importante e o 

seu conteúdo foi tão notável que o ano de sua publicação ficou marcado como 

o início do período moderno da Matemática. 

“A resolução das equações cúbicas e quárticas foi talvez 
a maior contribuição à álgebra desde que os babilônios, 
quase quatro milênios antes, aprenderam a completar o 
quadrado para equações quadráticas. Nenhuma outra 
descoberta constitui um estímulo para o desenvolvimento 
da álgebra comparável a essas reveladas na Ars Magna. 
A resolução de equações cúbicas e quárticas não foi em 
nenhum sentido motivada por considerações práticas, 
nem tinham valor para os engenheiros ou praticantes de 
Matemática.” (BOYER, 1974, p.207). 

Boyer (1974) acrescenta que na “Ars Magna’, Cardano apresenta 

exemplos de resolução de equações algébricas do 3º e do 4º graus através de 

exemplos particulares com coeficientes numéricos positivos e cuja resolução é 

sempre apoiada na geometria, pois conforme os objetivos da Matemática de 

sua época, ao desenvolver a técnica resolução para a equação algébrica do 

tipo “cubo mais seis vezes o lado igual a 20”, isto é,          , ele estava 

querendo mostrar que, conhecendo essa técnica para um exemplo específico, 

todas as equações do tipo “cubo e coisa igual a um número”, isto é,        

 , com os coeficientes   e   positivos não nulos, poderiam ser resolvidas com 

a mesma técnica. 

Este tipo de apresentação, através de exemplos empíricos, Cardano 

faz para todos os tipos de equações do 3º e do 4º graus existentes se forem 

considerados apenas coeficientes racionais e positivos, a falta de uma 

generalização conveniente, que ainda não havia sido desenvolvida na época 

de Cardano, torna a leitura da “Ars Magna” extremamente demorada e 

cansativa.  

Segundo Boyer (1974), Cardano afirma em sua obra que, não foi ele 

quem desenvolveu originalmente a técnica de resolução das equações 

algébricas do 3º grau e nem tão pouco das de 4º grau. Ele afirma que o 

desenvolvimento da resolução de um dos tipos de equações algébricas do 3º 

grau havia sido feito por Scipione Del Ferro, um outro tipo de equação 

algébrica do 3º grau, foi resolvida posteriormente por Niccolò Fontana e que a 
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resolução das equações algébricas do 4º grau é devida a  Ludovico Ferrari, 

que era um matemático auxiliar de Cardano. 

Cardano apresenta, na sua “Ars Magna” todos os casos possíveis de 

resolução de equações algébricas do 3º grau através de exemplos específicos, 

incluindo a do tipo da que foi resolvida por Scipione Del Ferro e, também 

apresenta a resolução do tipo de equação do 3º grau resolvida por Niccolò 

Fontana. Sabemos atualmente que a técnica de resolução de Niccolò Fontana 

é um caso mais geral de equação algébrica do 3º grau do que o tipo de 

equação resolvida por Scipione Del Ferro.  

Segundo Boyer (1974), além do tipo de equação algébrica do 3º grau 

resolvido por Del Ferro, Niccolò Fontana desenvolveu a resolução do tipo de 

equações algébricas em que cubos e quadrados são igualados a números, isto 

é, as equações que são do tipo,          , com os coeficientes   e   

positivos não nulos, porque provavelmente ele também sabia como reduzir este 

tipo de equação algébrica do 3º grau para o tipo de equação que Del Ferro 

resolveu, isto é, o caso           , através da eliminação do termo 

quadrático usando como técnica uma mudança de variável conveniente. 

Atualmente sabe-se que, além do tipo de equação algébrica do 3º grau 

desenvolvida por Fontana, qualquer equação algébrica do 3º grau pode ser 

resolvida pela técnica empregada às equações do tipo         , com os 

coeficientes   e   positivos não nulos ou negativos não nulos, através de uma 

mudança de variável conveniente que elimina a parcela quadrática e que é 

apresentada a seguir: 

Considerando a equação geral do 3º grau                , com 

    e dividindo esta equação por  , obtém-se como resultado a equação 

    
 

 
   

 

 
  

 

 
  , que por ter coeficiente igual a   na parcela do terceiro 

grau é comumente chamada equação algébrica mônica do 3º grau e possui as 

mesmas soluções da primeira. Logo basta considerar apenas uma técnica para 

a resolução das equações algébricas mônicas do 3º grau, para que se tenham 

condições de se resolver qualquer equação algébrica do 3º grau. 
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Considere então uma equação algébrica do 3º grau mônica da forma 

              , e considere também que     
 

 
 , assim, tem-se que: 

   
 

 
  

 

      
 

 
  

 

     
 

 
        

Então: 

   
 

 
  

 

        
  

 
  

  

  
  

    
 

 
  

 

      
  

 
  

  

 
 

e 

    
 

 
      

  

 
  

Com isto, tem-se que: 

        
  

 
    

   

  
 

  

 
     

e 

        
  

 
    

  

 
 

   

  
    

Agora, fazendo-se   
  

 
   e 

  

 
 

   

  
     tem-se a equação 

         que, é da forma de equação algébrica do 3º grau desenvolvida 

por Del Ferro (desde que sejam admitidos coeficientes reais não nulos 

positivos ou negativos, pois na época de del Ferro somente coeficientes 

positivos eram aceitos). Este fato garante que a técnica desenvolvida por Del 

Ferro foi de fato uma descoberta notável, pois apenas essa técnica já era 

suficiente para a resolução de todos os tipos de equações algébricas do 3º 

grau que eram estudadas naquela época. 

Boyer (1974) afirma que as resoluções das equações algébricas de 3º 

grau, apresentadas e desenvolvidas por Del Ferro, Fontana e Cardano 

impulsionaram grande parte da Matemática que foi desenvolvida nos séculos 
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seguintes. Obviamente estudos sobre a resolução de equações algébricas com 

grau maior ou igual a cinco foram realizados e alguns séculos depois, chegou-

se a conclusão de que a resolução dessas equações através de fórmulas ou 

técnicas usando os coeficientes era impossível. Além disso, no processo de 

resolução de equações algébricas de 3º grau, percebeu-se a necessidade de 

operar-se com as raízes de números negativos, aparecendo assim a 

necessidade de uma nova categoria de números, os quais são chamados 

atualmente de números imaginários e que impulsionaram a aceitação dos 

negativos como números. 

“Porém com a resolução da equação cúbica a situação 
mudou radicalmente. Sempre que as três raízes de uma 
equação cúbica são reais e diferentes de zero a fórmula 
de Tartaglia-Cardano leva inevitavelmente a raízes 
quadradas de números negativos. Sabia-se que o alvo 
era um número real, mas ele não podia ser atingido sem 
que se compreendesse alguma coisa sobre os números 
imaginários.” (BOYER, 1974, p.207). 

Desde a antiguidade, os números positivos (inteiros ou racionais) eram 

aqueles que eram aceitos no meio matemático, pois eram os únicos serviam 

tanto para a resolução de problemas reais como para problemas de Geometria, 

entretanto os irracionais e os negativos mesmo não sendo aceitos como 

números sempre eram considerados apenas pelo caráter operatório que eles 

possuíam dentro de um determinado contexto.  

Demorou-se muito para que eles fossem aceitos como números, os 

irracionais foram aceitos primeiro, mas os negativos demoraram um pouco 

mais, a aceitação dos negativos como números aconteceu quase que 

consecutivamente com os números imaginários e, isto somente ocorreu devido 

à construção das suas representações geométricas.  

O processo de aceitação dos negativos e dos imaginários como 

números e o processo de construção da teoria dos números complexos 

ocorreram paralelamente e de forma complementar com o desenvolvimento da 

teoria de resolução das equações algébricas. À medida que uma destas teorias 

dava um passo à frente, abria-se uma nova possibilidade para a outra. 
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4.3 O período de Raphael Bombelli, François Viète e Albert Girard. 

 

Raphael Bombelli nasceu em 20 de janeiro de 1526 

Bologna e faleceu em meados de 1572 em Roma, ambas as 

cidades na Itália. Matemático e engenheiro hidráulico italiano 

que escreveu a obra “L’Algebra parte maggiore 

dell’Arimetica"  em 1572, na qual apresentou, pela primeira 

vez, regras algébricas para os números negativos e para os 

números que atualmente chamamos de imaginários. Escreveu também outra 

obra de grande relevância publicada em 1579 chamada “L’Algebra opera”.  

 

François Viète nasceu em meados de 1540 em 

Fontenay-le-Comte e faleceu em 13 de fevereiro de 1603 em 

Paris, ambas as cidades na França. Reconhecido como o pai 

da Álgebra, escreveu trabalhos sobre álgebra e geometria 

entre elas encontra-se “Isagoge in artem analyticem” de 

1591 e nela ele apresentou uma uniformização no 

simbolismo algébrico ao usar vogais para representar as incógnitas e as 

consoantes para representar números. Na sua obra “De numerosa potestatum 

resolutione” de 1600, ele apresenta um método de cálculo de aproximações 

sucessivas para a resolução de equações algébricas de até 4º grau. 

 

Albert Girard nasceu em meados de 1590 em St. 

Mihiel na França e faleceu em 8 de dezembro de 1632 em 

Leiden na Holanda, entre os seus trabalhos encontram-se 

obras sobre álgebra, trigonometria e aritmética. Em 1625, 

escreveu uma versão do Teorema Fundamental da Álgebra 

e em 1629 escreveu “Invention nouvelle en l’algèbre” onde 

estabeleceu relações entre as raízes e os coeficientes de equações algébricas, 

assumindo que elas podiam ter raízes negativas e complexas. 
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Desde a antiguidade até o início do século XIX, quando foi apresentada 

uma demonstração rigorosa do teorema fundamental da Álgebra, uma equação 

estava sempre relacionada a problemas reais ou a problemas geométricos e a 

sua resolução tinha sempre como objetivo encontrar, caso existisse, um 

número positivo como solução. Quando a solução recaia num número negativo 

(dito, neste período, que era menos que nada) ou quando a solução era o 

resultado de uma raiz quadrada de um número negativo, a solução era 

desprezada e, em alguns casos, onde nenhuma solução positiva era 

encontrada, o problema era simplesmente dito sem solução. Porém, se durante 

o processo de resolução de uma equação algébrica era necessário utilizar os 

negativos, isso era feito apenas por meio do caráter operatório dos negativos.  

Depois que Cardano publicou as técnicas de resolução das equações 

do 3º grau na “Ars Magna”, problemas que, de alguma forma, sabia-se 

antecipadamente que possuíam uma solução positiva, podiam apresentar 

raízes quadradas de negativos durante o procedimento de resolução, 

começaram a surgir. Este tipo de obstáculo epistemológico fez com que fossem 

desenvolvidas propriedades de caráter operatório para essas raízes da mesma 

forma que existiam propriedades operatórias para os negativos. 

A primeira indicação da utilização do caráter operatório das raízes 

quadradas de negativos foi apresentada por Cardano na sua obra Ars Magna, 

quando ele apresentou o problema de se dividir um segmento de comprimento 

de 10 unidades em duas partes tais que o produto seja 40. Abido (2012) 

apresenta, com o uso de notação simbólica atual, a resolução deste problema 

que pode ser interpretada, resumidamente, através da necessidade de se 

encontrar dois números positivos   e   cuja soma é 10 e o produto é 40, isto é 

       e      . 

Desta forma, observa-se que          e, com isto tem-se que   

          . Do desenvolvimento desta última igualdade chega-se à 

equação            . Como a resolução de uma equação algébrica do 

2º grau era bem conhecida na época de Cardano, ele obteve, sem muito 

esforço, o resultado         . Cardano também sabia que o produto das 

raízes de uma equação algébrica de 2º grau era igual ao coeficiente 
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independente da incógnita da equação e, assim, o produto das duas soluções 

desta equação deveria ter como resultado o número 40. Assim de alguma 

forma, deveria ser coerente que: 

                                              

Cardano observou que as soluções de uma equação que eram 

expressas por resultados escritos na forma      , com   e   positivos, como 

no exemplo acima descrito, poderiam ser operadas entre si, com o objetivo de 

se resolver uma equação específica. Cardano as denominou como raízes 

sofísticas da equação, atualmente estas expressões são chamadas de 

soluções complexas da equação. 

Rafael Bombelli, posteriormente a Cardano, procurou estabelecer de 

forma clara, as propriedades operatórias das raízes quadradas de números 

negativos, para poder operar algebricamente as expressões que na época 

eram chamadas de sofísticas. Bombelli percebeu a necessidade dessas 

propriedades ao aplicar os métodos publicados por Cardano para a resolução 

de equações algébricas do 3º grau e apresentou, como exemplo, a resolução 

da equação particular         , para a qual ele sabia de alguma forma, 

que ela apresentava     como uma solução. 

Usando o técnica de del Ferro na resolução da equação acima, 

Bombelli chegou à expressão: 

          
 

         
 

 

Com isto, para uma equação algébrica do 3º grau para a qual se sabia 

ter uma solução positiva, o método de resolução de Cardano chegou a raízes 

cúbicas de expressões sofísticas. Rafael Bombelli percebeu, de alguma forma, 

que este fato pode ocorrer na resolução de equações algébricas que tinham as 

três raízes reais positivas, e ainda, percebeu a possibilidade de se trabalhar 

com essas raízes, mesmo que apenas pelo aspecto operatório, pois de alguma 

forma, o método de del Ferro havia sido desenvolvido para se levar à uma 

solução verdadeira da equação algébrica do 3º grau. Desta forma deveria ser 

verdade que:  
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Bombelli supôs, então que deveria existir um número sofístico da forma 

      que fosse o resultado da expressão         
 

 e que deveria existir 

também, um outro número sofístico da forma       que fosse o resultado da 

expressão         
 

. Assim, o resultado obtido pelo método de Cardano 

deveria ser                    e com isto, ele encontrou 

facilmente que    . 

Daí, como consequência de que               
 

, obtém-se 

que        
 

         e, desenvolvendo do primeiro membro desta 

igualdade, tem-se: 

                 
 

      
 

        . 

Substituindo o valor de  , já encontrado anteriormente, nesta 

expressão e extraindo-se as raízes que foram elevadas ao quadrado (Note-se 

que ele considerou que      
 

   ), obtém-se: 

                        

Com isto, chaga-se ao sistema: 

 
      

               
  

Cuja solução é     e, pelo fato que    , obtém-se que: 

        
 

       e         
 

      . 

Obviamente, Bombelli somente encontrou os resultados das raízes 

cúbicas das expressões sofísticas descritas acima, porque ele já sabia 

antecipadamente uma raiz da equação do 3º grau que estava sendo resolvida. 

Este fato, apesar de justificar os seus cálculos, não iria ocorrer sempre, afinal, 

ele deveria saber fazer o cálculo de raízes cúbicas de expressões sofísticas, 

quando necessário fosse, sem saber antecipadamente a solução da equação 

algébrica do 3º grau dada. Como consequência da busca destas regras que 
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permitiriam que ele ultrapassasse este obstáculo, ele conseguiu apresentar em 

1572 na obra “L’Algebra” as regras procuradas para as raízes quadradas de 

negativos e, as quais, ele denominou como regras do produto.  

Bombelli apresentou as regra do produto de forma literal, pois ele não 

tinha a sua disposição uma notação simples para as operações algébricas, os 

negativos não eram aceitos como números e a raiz quadrada de um negativo 

era o principal obstáculo a ser transposto. Abido (2012) afirma que Bombelli 

utilizava a notação   para a soma,   para a subtração,   para denotar a raiz 

quadrada,    para a raiz cúbica e, quando ele desejava calcular um radical de 

uma expressão, ele a sublinhava. Assim a expressão         
 

 era escrita 

como                 . Obviamente, a notação que Bombelli dispunha era 

mais um obstáculo para o desenvolvimento de suas regras e, para escrever as 

regras do produto, ele utilizou a palavra più em italiano para denominar o que 

denotamos atualmente por     , meno para     , più de meno para     , e 

meno di meno para     . Ele também usava a palavra via para o produto 

destas expressões. Assim as regras do produto introduzidas por Bombelli 

podem ser reescritas com notação atual como: 

               

               

               

               

               

               

               

Desta forma, ao procurar as soluções para as raízes cúbicas de 

expressões sofísticas isto é, de expressões da forma      , as quais hoje 

são denominadas de números complexos, Bombelli deu mais um passo para 

desvendar os segredos das raízes quadradas de negativos. Porém, ele não 
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conseguiu efetivamente calcular o resultado da raiz cúbica de uma expressão 

sofística, pois para o desenvolvimento do processo de cálculo que ele 

construiu, era necessário conhecer antecipadamente uma solução da equação 

do 3º grau que havia sido escolhida. O que ele percebeu então foi que as 

raízes cúbicas de expressões sofísticas tinham de fato um resultado e este 

resultado era também uma expressão sofística. Com isto, ele começou a 

derrubar a afirmação da inexistência das raízes cúbicas de negativos, pois 

além de apresentarem um caráter operatório, estas expressões deveriam ter 

um resultado, mesmo que fosse uma expressão sofística, uma vez que a 

equação do 3º grau escolhida tinha uma solução conhecida. 

Com a invenção da imprensa por Gutenberg (1398 – 1468) por volta de 

1430 a comunicação do conhecimento se tornou mais intensa e, em particular, 

o conhecimento matemático precisou se adaptar para que a suas obras 

pudessem ser publicadas em uma quantidade cada vez maior. A necessidade 

de uma uniformização nos símbolos matemáticos se tornou cada vez mais 

importante e no final do século XVI François Viète publicou “Isagoge in artem 

analyticam” de 1591, onde se encontra o capítulo “Logistice Speciosa”, na qual 

ele apresenta, pela primeira vez na História, uma uniformização para os 

símbolos matemáticos. Essa uniformização na resolução das equações 

algébricas teve uma grande influência nos métodos de resolução das equações 

algébricas, pois com essa simbologia era possível perceber mais claramente a 

relação entre os coeficientes e as soluções de uma equação, apesar da não 

aceitação dos negativos e dos imaginários como números.  

“Até o fim do século XVI, não era usada uma fórmula 
para obter as raízes de uma equação do segundo grau, 
simplesmente porque não se representavam por letras 
os coeficientes de uma equação. A era das fórmulas foi 
inaugurada com a Logística Speciosa de François Viète, 
cerca de 1.600 d.C., quando foram iniciadas as 
tentativas de dar um procedimento único para resolver 
todas as equações de um dado grau.” (ABIDO, 2012, 
p.40). 

O obstáculo causado pela falta de uma boa simbologia algébrica, 

encontrado por Bombelli e seus antecessores, começou a ser superado a partir 

das ideias da uniformização das notações apresentadas por Viète. Ele foi o 

primeiro a apresentar a fórmula de resolução da equação do segundo grau com 
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uma simbologia muito próxima da simbologia atual, pois até a sua época não 

haviam sido criados símbolos unificados que representassem a incógnita e as 

suas potências, tão pouco era possível escrever uma equação geral dentro de 

uma classe de equações de um determinado grau. Isto só foi possível quando 

Viète introduziu uma convenção na qual ele propunha a distinção entre os 

valores desconhecidos (incógnita) e os conhecidos (coeficientes) de uma 

equação, através do uso das vogais para representar as incógnitas e as 

consoantes para representar os coeficientes de uma equação. Este passo, 

dado por Viète, foi de extrema importância para o desenvolvimento da Álgebra, 

pois até então, por exemplo, na Geometria que já estava razoavelmente bem 

desenvolvida, era possível representar um triângulo qualquer através de um 

diagrama geral, mas ainda não era possível fazer o mesmo para as equações. 

Usando a notação de Viète, uma equação geral do segundo grau, por 

exemplo, poderia se escrita, de forma única como            , onde   é 

a incógnita e     e   são os coeficientes se Viète utilizasse expoentes nas 

potências da incógnita, mas ele não utilizava essa notação. Por exemplo, o 

quadrado da incógnita não era denotado por Viète como    nem tão pouco por 

  , ele denotava por  quadratus, desta forma na notação simbólica de Viète a 

equação geral do 2º grau era escrita como                    . 

Segundo Boyer (1974), esta notação apresentada por Viète ainda não era 

totalmente suficiente para a melhoria dos métodos algébricos de resolução de 

equações, mas com ela foi possível dar um passo qualitativo no 

desenvolvimento das notações simbólicas que são usadas na Álgebra. 

“Não é dado a um só homem fazer toda uma dada 
transformação; ela deve vir em passos sucessivos.” 
(BOYER, 1974, p.223). 

Um fato que pode exemplificar esta afirmação é o habito de se associar 

as primeiras letras do alfabeto para os coeficientes de uma equação e as 

últimas letras do alfabeto para as incógnitas, como é feito atualmente, ter sido 

utilizado pela primeira vez por Descartes, um pouco depois de Viète. 

Segundo Roque (2012) a notação simbólica desenvolvida por Viète 

poderia ter representado uma generalização dos métodos algébricos. Poderia 

tornar possível escrever uma equação geral de um determinado grau, e assim, 
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Poe meio dessa notação, poderiam ser desenvolvidas fórmulas gerais para a 

resolução das equações algébricas, transformando os exemplos particulares 

em casos mais gerais, cuja resolução seria obtida rapidamente pela utilização 

de uma fórmula, como é feito atualmente. No entanto a utilização de fórmulas 

para casos gerais ainda não era o objetivo da Matemática do final do século 

XVI. 

Além das contribuições no simbolismo matemático, Viète também 

apresentou uma grande contribuição na trigonometria, particularmente em 

relação ao cálculo das soluções de equações algébricas usando uma técnica 

diferente, porém equivalente à técnica publicada por Cardano. Em Garbi (2010) 

encontra-se a técnica que Viète usou para resolver as equações algébricas da 

forma          , para tal ele usou a mudança de variável     
 

  
, 

resultando em: 

   
 

  
 

 

     
 

  
 

 

      

com isto, desenvolvendo as potências dos binômios, tem-se que: 

      
 

  
   

  

   
 

  

    
    

  

  
      

                      

 Resultando em uma equação algébrica do 2º grau na variável    e 

cuja solução é obtida por: 

   
                  

  
  

Após a simplificação, obtém-se que: 

    
 

 
   

 

 
 

 

  
 

 
 

 

  

Desfazendo a mudança de variável, tem-se como resultado: 
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A técnica desenvolvida por Viète apresenta os mesmos problemas que 

foram apontados na resolução da técnica de desenvolvida por del Ferro e 

publicada por Cardano, quando o radicando    
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 da raiz quadrada 

da técnica de Viète é negativo. 

Ao aplicar-se essa técnica nas equações algébricas do 3º grau que 

possuem as três raízes reais este radicando tem valor negativo, como por 

exemplo, a equação           , isto implicaria, naquela época, na 

impossibilidade de se calcular essas soluções reais por esta técnica. Para 

contornar este problema Viète utilizou como recurso a trigonometria, sabe-se 

que Viète era um matemático com um grande conhecimento e habilidade no 

uso da trigonometria. Encontra-se em GarbiI (2010) a técnica de resolução das 

equações algébricas da forma          , desenvolvida por Viète, 

através da mudança de variável        , da seguinte forma: 

                     

Dividindo o primeiro membro da igualdade por    obtém-se que: 

      
 

  
     

 

  
    

Viète sabia, devido a sua habilidade com a trigonometria que: 

                      

O que resulta em: 

                     

e, com isto, tem-se que: 
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Fazendo: 

 

 

  
  

 

 
 

  
  

     

 

  

Da primeira equação tem-se que:  

     
  

 
  

Substituindo este resultado na segunda, obtém-se que: 

       
  

    
  
  

 
  

 

      
 
  

 
  

Desta forma Viète sabia calcular o valor de   e de       através dos 

coeficientes   e   de uma equação algébrica do 3º grau dada e, depois, com o 

uso de tabelas trigonométricas era possível achar uma solução da equação 

algébrica do 3º grau, pois bastaria calcular        , pela mudança de 

variável feita, isto tudo sem passar pelo inconveniente problema da raiz 

quadrada de um negativo. Porém esta técnica da mudança de variável 

trigonométrica desenvolvida por Viète apresentava outros problemas distintos 

aos apresentados pela sua primeira técnica e pela de del Ferro. 

Primeiro: Naquela época a trigonometria ainda não estava totalmente 

desenvolvida como nos dias atuais, particularmente não se sabiam que 

existiam três possibilidades de resultados para  , sabendo-se o valor de       , 

apenas calculava-se um resultado e, desta forma, para cada um dos dois 

valores de      , calculava-se apenas uma raiz real, desta forma não era 

possível encontrar todas as três raízes reais. 

Segundo: Algumas equações algébricas do 3º grau, quando resolvidas 

por esta técnica poderiam apresentar, como resultado de      , valores fora do 

intervalo       , como ocorre, por exemplo, com a equação            , 

para a qual o cálculo de       é dado por:        
     

      
     

 
 
 
, que tem como 
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resultados aproximados             , estes valores implicariam na 

impossibilidade do cálculo de   e consequentemente, na inexistência de 

solução, fato que sabemos atualmente não ser verdade. 

Por fim: apesar desta técnica de Viète contornar o problema da raiz 

quadrada de um negativo, não era uma técnica puramente algébrica e, pelo 

fato de depender de tabelas trigonométricas que apresentavam resultados 

aproximados para os ângulos a partir das suas relações trigonométricas, 

também apresentava resultados aproximados para as soluções. 

Garbi (2010) apresenta a resolução da equação algébrica do 3º grau 

particular,            pela técnica da mudança de variável trigonométrica 

de Viète e analisa que por meio desta técnica, é possível apenas calcular duas 

das três soluções, isto ocorre justamente pelo pouco conhecimento 

trigonométrico naquela época. Depois disto, ele apresenta a equação particular 

           , como um exemplo de equação que não podia ser resolvida 

por esta técnica. 

Roque (2012) afirma que, ainda no século XVII, outro matemático 

publicou um trabalho importante sobre as equações algébricas. Albert Girard 

descreveu em sua obra “Invention nouvelle en algèbre” de 1629 o problema de 

determinar a quantidade de raízes de uma equação algébrica qualquer, e 

estudou as características das equações algébricas para propor uma conclusão 

mais geral para este problema. Girard conjecturou que todas as equações 

algébricas possuem tantas raízes quanto o grau da quantidade de maior grau 

com exceção das incompletas, pois estas podem admitir um número menor de 

soluções. Este trabalho apresentado por Girard foi o primeiro que apontou e no 

qual se estudou o que atualmente é chamado de Teorema Fundamenta da 

Álgebra. 

Segundo Roque (2012), para Girard garantir a generalidade da sua 

conclusão, é necessário admitir a validade de soluções impossíveis (negativas 

ou sofísticas) para as equações algébricas e acrescenta ainda que essas 

soluções impossíveis além garantir a generalidade elas servem para a certeza 

da regra geral, para a garantia de que não existe outra solução além da 

quantidade certa de soluções e servem simplesmente pela sua utilidade dentro 
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do contexto. Girard também conclui que as soluções de uma equação algébrica 

qualquer podem ser da forma mais que nada, menos que nada ou sofísticas. 

“Coube a Girard, em 1629, enunciar claramente as 
relações entre raízes e coeficientes, pois ele admitiu 
raízes negativas e imaginárias, ao passo que Viète 
reconhecia apenas as raízes positivas. De um modo 
geral Girard percebia que as raízes negativas são 
orientadas em sentido oposto ao dos números positivos, 
antecipando assim a ideia de reta numérica. “O negativo 
em geometria indica um retrocesso”, ele disse, “ao passo 
que o positivo é um avanço”.” (BOYER, 1974, p.224). 

Girard aceitava todas as soluções de uma equação, inclusive as 

negativas e as sofísticas, pois elas, reais ou não, exibem os princípios de 

formação de uma equação quando escrita na sua forma fatorada, essa 

aceitação foi mais uma contribuição para o reconhecimento dos negativos e 

dos complexos como números. Para desenvolver as suas conclusões, Girard 

utilizou o caráter empírico da Matemática de sua época. Como já foi dito 

anteriormente, na época de Girard, os problemas eram desenvolvidos por meio 

de exemplos particulares. Este caráter empírico nos trabalhos algébricos pode 

ter contribuído para a ocultação de alguns resultados importantes que somente 

foram descobertos posteriormente. 

O trabalho de Girard foi de grande importância para o desenvolvimento 

da Álgebra, pois além da primeira versão do Teorema fundamenta da Álgebra e 

da aceitação dos números negativos e complexos, ele descreveu as primeiras 

relações entre os coeficientes e raízes de uma equação algébrica, que vieram 

posteriormente receber o nome de relações de Girard. 

Após Girard, René Descartes também estudou a relação entre a 

quantidade de raízes de uma equação algébrica e o seu grau. Ele afirmava que 

as raízes podem ser verdadeiras ou falsas, porém nem todas são reais, mas às 

vezes apenas imaginárias. Devido a importância da sua Geometria e da sua 

participação no desenvolvimento da teoria da resolução de equações 

algébricas e da teoria dos números complexos, as raízes dos números 

negativos passaram a ser chamadas imaginárias. 

Segundo Roque (2012), o objetivo da Matemática daquela época ainda 

estava centrado na apresentação de um determinado método de resolução por 
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meio da apresentação de exemplos particulares que pudessem explicar como 

utilizar esse mesmo método em outros casos e, também na representação 

geométrica dessas técnicas. Como pode ser visto na obra “Ars Magna”, 

Cardano propõe uma construção geométrica para o método de resolução de 

uma equação do 3º grau, por meio de um processo conhecido como 

complemento geométrico de um cubo. Outro exemplo da importância da 

geometria foi a utilização da trigonometria na técnica da mudança de variável 

desenvolvida por Viète. 

O principal trabalho que reflete a importância dada, naquela época, à 

Geometria e às suas construções foi a obra “La Géometrie” de René 

Descartes, no qual ele introduz uma estrutura geométrica que atualmente é 

chamada de Geometria Analítica. Um pouco do trabalho de Descartes será 

descrito na próxima seção juntamente com alguns avanços da trigonometria da 

época. 
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4.4 A Geometria Analítica de René Descartes 

 

René Descartes nasceu em 31 de março de 1596 

em La Haye (atualmente chamada de Descartes) na 

França e faleceu em 11 de fevereiro de 1650 em Estocolmo 

na Suécia. Publicou várias obras em Matemática e filosofia 

e foi o precursor da Geometria Analítica quando publicou 

em 1637 o tratado “Discours de la méthod. Pour bien 

conduire la raison et chercher la vérité dans les sciences”, em um dos seus 

apêndices intitulado “La Géometrie”. 

O século XVII foi caracterizado pela necessidade de se estudar a 

relação entre a Matemática e as ciências naturais, com o objetivo de se 

quantificar e medir os fenômenos para um maior entendimento da natureza, o 

que possibilitou uma nova abordagem para a Matemática e consequentemente 

um grande desenvolvimento técnico. Galileu (1564 – 1642) contemporâneo de 

Descartes foi um grande investigador da ligação da Matemática com os 

fenômenos físicos através de experimentos empíricos sobre Astronomia, 

Dinâmica e Resistência de Materiais. 

Segundo Roque (2012), a necessidade de se demonstrar proposições 

entre as grandezas das ciências naturais trouxe à tona a ligação que essas 

grandezas possuíam em relação à geometria, mais especificamente, as 

grandezas eram expressas geometricamente por intermédio de proporções. 

Galileu, por exemplo, utilizava diagramas geométricos para representar as 

relações entres as grandezas de um movimento, mas na época da publicação 

dos “Discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências” de 

Galileu a obra “La Géometrie” de Descartes já havia sido escrita. 

“No Diálogo, publicado antes dos Discursos, 
encontramos também uma tentativa de representar duas 
magnitudes diferentes, no caso, o tempo e a velocidade, 
como pontos definidos a partir de eixos coordenados. 
Mas apesar da utilização engenhosa dos diagramas na 
representação do movimento, é um exagero considerar 
Galileu o fundador da representação em coordenadas, 
pois o passo fundamental das justamente denominadas 
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“coordenadas cartesianas” depende da utilização da 
álgebra.” (ROQUE, 2012, p.313). 

Roque (2012) acrescenta que Galileu se preocupava com a descrição 

quantitativa dos fenômenos, para ele as quantidades relativas às grandezas de 

um fenômeno deviam ser abstraídas para a sua descrição. Descartes por sua 

vez defendia que as grandezas reais são aquelas que se pode quantificar e 

medir. Descartes não utilizava demonstrações por absurdo, para ele as 

demonstrações deviam estabelecer uma relação entre a natureza de um 

problema e os métodos que permitissem resolve-los. Desta forma, os objetos 

geométricos voltaram a ter grande valor pela sua utilidade na resolução de 

problemas, o que impulsionou a construção de novas representações 

geométricas relacionadas às curvas, pois desde o período anterior a Galileu, as 

curvas eram relacionadas à trajetórias de movimentos. 

Roque (2012) acrescenta que Descartes afirmava que a relação entre 

grandezas físicas deveria ser conhecida por meio de proporções e o objetivo 

que ele propunha para a geometria era o de estudar figuras usando as 

proporções, desta forma, ele passou a estabelecer problemas geométricos em 

linguagem algébrica para poder utilizá-los na compreensão dessas grandezas. 

As suas construções geométricas eram apoiadas em um método que, a partir 

de estruturas básicas e simples, era possível chegar a estruturas mais 

avançadas e complexas. As estruturas simples usadas por Descartes eram as 

retas e as operações aritméticas, sendo que as operações básicas da 

aritmética podiam ser representadas por construções geométricas simples 

realizadas com régua e compasso. 

Segundo Roque (2012, observa-se que, naquela época, a utilização de 

um sistema de coordenadas está associada à relação existente entre duas 

grandezas variáveis em problemas criados especificamente para se 

representar e interpretar essa relação, Descartes não usava necessariamente 

um sistema de coordenadas ortogonais para resolver esses problemas, pois 

em cada resolução ele usava um sistema de coordenadas conveniente. Um 

exemplo da utilização do método de Descartes é a construção geométrica 

relativa ao problema da multiplicação de dois segmentos, que é apresentado a 

seguir. 
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Encontra-se em Roque (2012) o procedimento geométrico 

desenvolvido por Descartes para o produto de dois segmentos de reta visto 

como um novo segmento de reta desmistificou a relação, que já era conhecida 

na Geometria euclidiana, entre o produto de segmentos de reta e a área do um 

retângulo formado por estes segmentos. A seguir será apresentado esse 

procedimento para o produto de dois segmentos denotados por        e       , para 

tal deve se considerar que o segmento        tem medida equivalente a unidade e 

que   é a reta que contém o segmento       .  

 

Figura 13: O produto de dois segmentos 1ª parte 

 

Fonte: O autor 2017 

 

Sobre a reta que contém o segmento        representa-se o segmento        

e, fora desta reta, representa-se o segmento       , da seguinte forma: 

 

Figura 14: O produto de dois segmentos 2ª parte 

 

Fonte: O autor 2017 
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Traça-se por   um uma reta paralela ao segmento        e considera-se o 

ponto   na interseção desta reta com a reta que passa por       . 

Figura 15: O produto de dois segmentos 3ª parte 

 

Fonte: Roque (2012) com adaptação do autor 2017 

 

Desta forma, o segmento        representa o produto dos segmentos        e 

      . 

Na obra “La Géometrie”, Descartes apresentou uma prática de 

resolução para vários problemas particulares de geometria que eram 

solucionados por métodos adequados e variados que não seguiam regras pré-

estabelecidas, mas que em comum apresentam uma análise geométrica de 

problemas algébricos como, por exemplo, construções geométricas para as 

operações básicas, a solução de equações algébricas ou a utilização de 

procedimentos algébricos para a resolução de problemas geométricos. Esta 

prática foi chamada de arte analítica e cujo objetivo era a aplicação da Álgebra 

na Geometria e da Geometria na Álgebra, por meio de um novo padrão de 

construções geométricas que estabelecia uma relação de correspondência 

entre curvas e equações. 

Segundo Roque (2012), Descartes, assim como Girard também 

estudou a relação entre a quantidade de raízes de uma equação algébrica e o 

seu grau, afirmando que uma equação algébrica tem tantas raízes quando o 

grau da incógnita, aceitando que as raízes, podem ser verdadeiras (positivas) 

ou falsas (menos que nada). Entretanto ao investigar a quantidade de raízes de 
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uma determinada equação, ele procura determinar quantas são verdadeiras e 

quantas são falsas destacando que entre elas (verdadeiras ou falsas), algumas 

podem não ser reais, isto é, podem ser o resultado de expressões sofísticas e, 

neste caso, ele as chamou de imaginárias, pois elas não correspondem a 

nenhuma quantidade àquelas que imaginamos. A partir de Descartes as raízes 

quadradas de negativos começaram a ser chamadas de imaginárias. 

Roque (2012) afirma que os trabalhos de Descartes tiveram grande 

influência no meio Matemático de sua época, mas paralelamente a eles, em 

1629, Pierre de Fermat (1601 – 1665) escreveu a obra “Introduction des lieux 

plans et solides”, que não foi publicada, ficando apenas na forma de 

manuscritos. Nesta obra Fermat também apresentou e resolveu vários 

problemas geométricos por meio de um tratamento algébrico muito semelhante 

ao desenvolvido por Descartes, em 1637, na sua “La Géometrie”. Embora 

praticamente simultâneos, os trabalhos de Descartes e Fermat foram 

desenvolvidos de modo independente, pois naquela época, resolver problemas 

geométricos por meio de um tratamento algébrico, que eram relacionados a 

determinadas equações, tornara-se uma prática muito difundida. 
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4.5 A representação geométrica de John Wallis, a utilização da 

trigonométrica por Moivre e a representação exponencial de Euler 

 

John Wallis nasceu em 23 de novembro de 1616 

na cidade de Ashford e faleceu em 28 de outubro de 1703 

na cidade de Oxford, ambas no Reino Unido. Foi um 

Matemático que escreveu obras importantes como 

“Tractatus de sectionibus conicis” sobre Geometria 

analítica e “Treatise of algebra: both historical and pratical” 

onde se encontra um estudo sobre equações algébricas e 

a primeira tentativa publicada, que se tem notícia, de se representar os 

números imaginários. 

 

Abraham De Moivre nasceu em Vitry-le-François 

em 1667 na França e faleceu em Londres na Inglaterra 

em 1754. Em 1685, devido à revogação do Édito de 

Nantes foi expulso da França e precisou migrar para a 

Inglaterra. Foi eleito como membro da Royal Society em 

1697, foi professor particular de Matemática e amigo de 

Issac Newton. Publicou obras sobre a Geometria 

Analítica e a teoria das Probabilidades, entre elas, está “Miscellanea analytica” 

publicada em 1730 que, entre outros resultados, encontra-se a fórmula 

conhecida pelo seu nome              
 

      
       

 
        

       

 
 , 

onde       é a unidade imaginária e   um inteiro positivo. 

 

Leonhard Paul Euler nasceu em Basel na Suíça 

em 1707 e faleceu em São Petersburgo na Rússia em 

1783. Considerado um grande físico e matemático que, 

escreveu diversos de trabalhos em diversas áreas, entre 

os quais encontram-se trabalhos sobre o Cálculo, a teoria 
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dos Grafos e a Análise Matemática. Pode ser considerado como um dos 

precursores da análise Matemática e, em 1748, publicou a obra “Introductio in 

analysin infinitorum”, onde aprimorou o conceito de função e apresentou a 

notação exponencial para os números complexos:                 . 

 

No período entre o final do século XVII e o início do século XVIII muitos 

resultados importantes em diversas áreas da Matemática já haviam sido 

descobertos, mas devido às características desse período muitos deles ainda 

eram pouco divulgados ou tinham uma aceitação pequena. Antes deste 

período não havia uma grande preocupação com a simbologia matemática, 

nem tão pouco com a formalização dos resultados ou com a estrutura das 

teorias, o que regia a Matemática da época era o caráter empírico que pode ser 

observado pela aplicabilidade da Matemática no mundo real através da 

utilização de exemplos, das construções geométricas relativas aos exemplos 

escolhidos ou ainda pelo aspecto operacional dos números num determinado 

contexto. Esse aspecto empírico da Matemática, por um certo ponto de vista, 

ajudava na popularização dos resultados mais práticos, mas por outro lado, 

também impedia uma aceitação mais ampla de resultados mais abstratos da 

Matemática. 

Em particular, isto ocorreu com a teoria dos números negativos, com a 

teoria dos números imaginários e com a teoria de resolução das equações 

algébricas. O progresso da Matemática a partir do final do século XVII passou a 

depender da criação de estruturas formais e simbólicas para os resultados já 

obtidos para que novos avanços pudessem ocorrer. A Análise Matemática 

começou a dar passos mais largos com Issac Newton (1643 – 1727) e Gottfried 

Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) e as demais áreas da Matemática caminharam 

para um período de maior formalização dos conceitos e da criação de um 

simbolismo mais eficaz, por este motivo, o racionalismo passou a ter um 

aspecto de maior importância perante o empirismo. 

Neste período, em relação aos números complexos, a raiz quadrada de 

menos um, por exemplo, já era escrita como    , pois o símbolo de raiz 

quadrada como escrevemos atualmente já havia sido introduzida em 1525 pelo 
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matemático alemão Christoph Rudolff (1499 – 1545) na obra “Die Croos”, 

porém a sua utilização ainda demorou um pouco para acontecer. Descartes já 

chamava as raízes quadradas de negativos de números imaginários e, 

provavelmente pela sua notória influência na Matemática, elas continuam 

sendo chamadas desta forma até os dias atuais. Vários resultados da 

trigonometria já haviam sido introduzidos, Viète, por exemplo, tinha um grande 

domínio sobre as relações trigonométricas em geral, mas até então, todos 

estes resultados eram obtidos ou escritos num contexto mais empírico. 

A partir disso, vários avanços na teoria de resolução de equações 

algébricas foram obtidos juntamente com a obtenção de propriedades para as 

operações com os números imaginários. Enquanto a teoria das equações 

algébricas começava a produzir resultados gerais como o Teorema 

fundamental da Álgebra, os números negativos e os números complexos 

ganhavam uma estrutura mais formal com novas representações e aplicações.  

Com esses novos resultados foi possível perceber que um número 

complexo da forma       , além de possuir representações algébricas 

diferentes, poderia ter também, de alguma forma, uma representação 

geométrica. Não demorou muito para que os matemáticos dessa época 

começassem a trabalhar neste sentido e, a partir disto, muitos resultados 

importantes relativos à teoria dos números complexos foram obtidos por alguns 

matemáticos. Além de Wallis, Moivre e Euler, também apresentaram resultados 

importantes para o desenvolvimento dessas teorias Michael Rolle (1652 – 

1719), Roger Cotes (1682 – 1716) e Jean Le Rond d’Alembert (1717 -1783). 

O primeiro resultado interessante a se observar foi uma das primeiras 

tentativas de se dar uma representação geométrica para os números 

imaginários e que foi apresentada por John Wallis em 1685 na obra “Treatise of 

algebra: both historical and pratical”, no qual ele deu uma interpretação 

geométrica para os números da forma    , com   um número real positivo.  

Segundo Nahim (1998), para introduzir uma interpretação geométrica 

para as raízes quadradas de negativos, Wallis voltou a sua atenção para a 

representação geométrica e física dos números negativos, assim como Girard 

já havia concebido em 1629. A partir de uma reta ele marcou um ponto, o qual 
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deveria ser considerado como zero ou origem, com isto ele considerou que um 

número positivo significa uma distância do zero para a esquerda (direita de 

quem está lendo) e um número negativo uma distância do zero para a direita 

(esquerda de quem está lendo), neste caso, os números negativos 

representam distâncias e deveriam ser considerados da mesma forma que os 

números positivos, porém deveriam ser interpretado no sentido contrário.  

NAHIN (1998) afirma que após a interpretação dos negativos, Wallis 

voltou-se para a interpretação da média proporcional de dois números 

(atualmente chamada de média geométrica), através da seguinte propriedade: 

Dados dois números positivos   e  , então a média proporcional entre eles é 

um número   se, e somente se,   está para   assim como   está para  . 

Podemos escrever que:  

 

 
 

 

 
  

Com isto, obtém-se que       e que      . NAHIN (1998) 

apresenta a construção geométrica que Wallis apresentou para representar o 

valor de    . A seguir está a construção de Wallis: 

A partir de três pontos alinhados  ,   e  , de tal forma que   é 

considerado o ponto de origem,   está à esquerda de   e   está à esquerda de 

 , ou seja, conforme o entendimento de Wallis os segmentos    e    

representam números positivos. A partir do ponto  , médio entre   e  , 

constrói-se uma circunferência de diâmetro   , traça-se em   uma 

perpendicular à reta que passa por  ,   e  , obtém-se o ponto   na interseção 

superior desta reta perpendicular com a circunferência e traçam-se os 

segmentos    e    da seguinte forma: 
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Figura 16: Representação geométrica de     

 

Fonte: Nahim (1998) com adaptação do autor 2017 

 

Os triângulos    ,     e    , são todos retângulos e com isto, pode-

se aplicar o teorema de Pitágoras obtendo-se: 

                    

                    

                    

Substituindo o primeiro membro da terceira igualdade pelas duas 

primeiras expressões e substituindo    por      , tem-se que: 

                                    

Agrupando os elementos do primeiro membro da igualdade e 

desenvolvendo o segundo membro desta igualdade obtém-se que  

                                             

                  

Como consequência disto, tem-se que: 
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Considerando-se agora que   é a medida do segmento    e que   é a 

medida do segmento   , ambos positivos conforme o entendimento de Wallis 

observa-se que       , mas obviamente pode-se considerar que     e, 

desta forma, a construção de Wallis pode representar o valor de   . 

A partir desta construção, Wallis se voltou para o problema quando um 

dos segmentos for representado por um negativo, ou seja, para o lado direito. 

Para isto, ele tomou quatro pontos alinhados  ,   e  , de tal forma que   é 

considerado o ponto de origem e fez uma construção semelhante a anterior até 

a obtenção do ponto  , mas não traçou os segmentos    e   . No lugar deles 

ele traçou o segmento    e uma reta tangente à circunferência no ponto  , na 

interseção desta reta tangente com o prolongamento à direita da reta que 

passa por  ,   e  , ele obteve o ponto  . Desta forma, segundo o 

entendimento de Wallis, o segmento    representa um número negativo, pois 

  está à direita de  . 

 

Figura 17: Representação geométrica de      

 

Fonte: Nahim (1998) com adaptação do autor 2017 

 

Os triângulos    ,     e    , são todos retângulos e com isto, 

pode-se aplicar o teorema de Pitágoras obtendo-se: 
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Das três igualdades, obtém-se que: 

                                 

Observa-se         , ou seja,          e como   é o 

centro da circunferência então    é um raio, então: 

    
  

 
 

       

 
 

Observa-se também que          e como    é também um 

raio, então: 

    
  

 
 

       

 
  

e, ainda, 

      
       

 
 

           

 
 

       

 
  

Como                    então  

        
       

 
 

 

  
       

 
 

 

  

Daí, tem-se que: 

        
       

 
 

 

  
       

 
 

 

           

Portanto, 

               

Considerando-se o entendimento de Wallis, o segmento    é positivo, 

mas o segmento    é negativo. Considerando-se      e      , tem-se 
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que         e considerando ainda que     e, a construção de Wallis 

pode representar o valor de    . 

A construção de Wallis não foi aceita facilmente, pois não conseguiu 

convencer os Matemáticos de sua época, devido às suas características, essa 

representação ficou deixada de lado, pois a Matemática em sua época tinha 

um caráter mais empírico através de resolução de problemas e exemplos 

particulares. Nahim (1998), afirma que o próprio Wallis não se contentou com 

esta representação e se dedicou a outras construções de problemas 

geométricos cujo desenvolvimento algébrico tivesse em sua solução a raiz 

quadrada de um número negativo. 

Wallis passou perto de uma justificativa convincente e adequada para a 

raiz quadrada de negativos, quando ele quase conseguiu estabelecer uma 

construção geométrica que garantisse que a raiz quadrada de um número 

negativo poderia ser representada em uma reta perpendicular à reta dos 

números reais, mas isto somente pode ser interpretado após três séculos 

depois. As ideias de uma representação geométrica de imaginários e reais por 

segmentos perpendiculares entre si começavam a ganhar força. Boyer (1978) 

afirma que Wallis já havia sugerido que os imaginários puros poderiam ser 

representados por uma reta perpendicular ao eixo dos números reais.  

A ideia de representar os imaginários por um eixo perpendicular não foi 

publicada diretamente por Wallis, pois ele se atentou para construções 

geométricas particulares que representasse um único número imaginário dado 

e, portanto, não apresentou uma estrutura mais ampla que pudesse 

representar todos os números da forma         com a parte real e a parte 

imaginária juntas na mesma representação. 

Com esta ideia e, com o desenvolvimento das propriedades dos 

números imaginários e da trigonometria, não demorou muito para que, um 

número da forma       , com   e   reais positivos ou negativos, pudesse 

ser reescrito usando a trigonometria. Provavelmente Cotes, Moivre e Euler, por 

exemplo, já tinham conhecimento disto, pois os resultados publicados por eles 

dependem deste conhecimento. A partir de dois segmentos perpendiculares 
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que representam   e   pode-se construir um triângulo retângulo e, com isto, 

obtém-se a representação trigonométrica de um número da forma       : 

 

Figura 18: Representação num triângulo retângulo com     e     

 

Fonte: O autor 2017 

 

Onde: 

          

Como: 

        
       

      
 

       

      
               

 

      
 

 

      
        

Onde     
 

      
    e     

 

      
   .  Assim, deve existir um 

ângulo   tal que: 

     
 

      
 

e 

     
 

      
 

Assim, pode-se escrever: 
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Atualmente essa forma de se escrever um número complexo é 

chamada de forma trigonométrica ou forma polar,   e   são chamados 

respectivamente de módulo e argumento do número complexo         . 

Percebe-se que a ideia implícita que pode ter induzido a representação 

trigonométrica para um número complexo, esta relacionada ao fato que se 

pode construir, de forma empírica, um triângulo retângulo de hipotenusa 

         e catetos     e     para cada número complexo dado na forma 

         dado e, assim estabelecer o valor de   usando-se a 

trigonometria e levando-se em conta os sinais de   e de  . 

Este tipo de construção geométrica, que pode ser feita para cada 

número complexo particular, poderia ter sido utilizada pelos matemáticos 

daquela época para se estabelecer a representação trigonométrica de um 

número complexo, dando indícios para uma possível obtenção de uma 

representação geométrica mais geral para esses números complexos mais 

avançada que a tentativa de Wallis. 

Assim, a partir da forma trigonométrica de um número complexo e da 

trigonometria, outras propriedades e regras operatórias foram sendo 

desenvolvidas sem que fossem publicadas diretamente, pois até então a 

Matemática ainda tinha um caráter mais empírico que racional, ou seja, por 

meio da publicação de problemas particulares, muitos resultados próximos a 

algumas regras importantes da teoria dos números complexos passaram a ser 

conhecidos, sem que se soubesse diretamente qual foi o primeiro matemático 

que publicou diretamente essas regras. Por exemplo, considerando-se que 

                      e                      , obtém-se o seguinte 

resultado: 

                                                      

                           
 
                                         

Como, já se sabia que      
 

   , tem-se que: 

                                                             , 
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e também já se sabia que                                    e que 

                                   logo, obtém-se o resultado: 

                                     

Deste resultado, decorre diretamente que: 

                           

Da generalização deste ultimo resultado e, utilizando as fórmulas do 

cosseno e do seno da soma de   arcos, obtem-se a fórmula que hoje é 

conhecida como fórmula de Moivre. 

                           

Segundo Boyer (1974), Roger Cotes (1682 – 1716) foi um matemático 

que faleceu ainda jovem e, por este motivo, os seus trabalhos ficaram 

incompletos. Mesmo assim ele era muito admirado por Newton que sobre 

Cotes certa vez disse: “Se Cotes tivesse vivido, poderíamos saber alguma 

coisa”. Cotes escreveu na obra “Harmonia mensurarum” vários resultados 

sobre as funções logarítmicas e trigonométricas, entre eles, um resultado muito 

próximo do teorema de De Moivre e que atualmente é chamado de propriedade 

de Cotes do círculo. Cotes também publicou um artigo na “Philosophical 

Transactions” de 1714, no qual ele apresenta um resultado equivalente à 

relação                            , sendo reimpresso na sua "Harmonia 

mensurarum”. Este resultado foi posteriormente reescrito para a forma 

exponencial por Euler. 

De Moivre, foi um grande matemático de sua época que além de 

procurar completar o trabalho de Cotes, relativo à decomposição de polinômios 

em fatores quadráticos, pois ele havia falecido com pouca idade, também 

desenvolveu novos resultados envolvendo números complexos e a 

trigonometria. Dentre eles, Moivre apresentou na “Philosophical Transactions” 

de 1707, um trabalho sobre ciclometria, no qual ele já mostrava o seu grande 

domínio sobre as funções trigonométricas. Segundo Boyer (1974), neste 

trabalho, De Moivre escreveu:  
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Ainda segundo Boyer (1974), com a intenção de fatorar o polinômio 

                , em fatores quadráticos da forma             , De 

Moivre apresentou na sua “Miscellanea analytica”, para         o 

seguinte resultado:  

                
 
      

     

 
          

     

 
   

Boyer (1974) afirma que a grande habilidade de De Moivre em lidar 

com os números complexos e a trigonometria era tão notória que, sobre 

questões matemáticas, Newton afirmava “Procure Mr. De Moivre; ele sabe 

essas coisas melhor que eu”. Os seus estudos o levaram, em 1739 a publicar 

um trabalho na “Philosophical Transactions” que resultava no cálculo das n 

raízes n-ésimas de um número complexo da forma       , através de um 

processo ao qual chamamos atualmente de Teorema de De Moivre, cuja 

técnica será descrita abaixo, usando a fórmula: 

 
 
    

 
      

     

 
          

     

 
   

Primeiro deve-se reescrever o número complexo          na 

forma trigonométrica, calculando-se o módulo          e o argumento   tal 

que      
 

      
 e      

 

      
, obtendo-se assim a representação 

trigonométrica                  . 

Depois calcula-se     e os   valores dos ângulos        
     

 
, com 

        e, por fim escreve-se as   raízes complexas: 
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Para exemplificar, o cálculo das três raízes cúbicas do número 27, 

através da fórmula de De Moivre é feito da seguinte forma: Primeiro considera-

se que           , então      e     e com isto, 

             

     
  

       
   

     
 

       
   

Daí, temos que o argumento é     e a representação trigonométrica 

é                    . O próximo passo é calcular o valor de  
 

  e as 

medidas dos arcos        
     

 
, com        . Assim: 

 
 
     

 
   

   
       

 
  , com     

   
       

 
 

  

 
, com     

   
       

 
 

  

 
, com     

Com isto, as três raízes cúbicas de 27 são: 

                        

          
  

 
         

  

 
  

 

 
 

   

 
     

          
  

 
         

  

 
   

 

 
 

   

 
     

Percebe-se que a notação   utilizada para denotar a unidade imaginária 

ainda não tinha sido introduzida e, portanto, na época de De Moivre ainda 

havia o inconveniente de se utilizar a notação    .  
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Segundo Boyer (1978), Euler apresentou contribuições em várias áreas 

da Matemática Pura ou Aplicada. O simbolismo matemático de Euler é muito 

próximo ao simbolismo que usamos atualmente, por exemplo, a notação      

para uma função de variável  , introduzida por Euler entre 1734 e 1735, é 

usada até os dias atuais. Além disso, Euler também apresentou contribuições 

importantes na teoria dos números complexos. Foi Euler que quase no final de 

sua vida, num manuscrito de 1777 e que foi publicado somente em 1794, 

introduziu o símbolo   para representar    . Euler também é o responsável 

pela famosa relação        . 

Euler também trouxe contribuições para a teoria dos logaritmos. Foi 

particularmente na intenção de estabelecer o cálculo de logaritmos negativos 

que Euler encontrou os novos resultados para a teoria dos números 

complexos. Em cartas trocadas com os seus amigos e matemáticos Jean Le 

Rond d’Alembert (1717 – 1783) e Jean Bernoulli (1710 – 1790) eles discutiam 

os seus trabalhos e, em particular, a existência de logaritmos de números 

negativos. 

Nesta época, os negativos ainda não eram aceitos como números, 

d’Alembert criticava a aceitação de números negativos, segundo ele podia se 

aceitar as regras e o caráter operacional dos negativos, mas não podia se 

aceitar que uma quantidade negativa como sendo menor que zero. Segundo 

Roque (2012) D’Alembert, assim como Bernoulli, acreditava que o logaritmo de 

um número negativo era um número real, pois acreditavam erroneamente que 

                 , ou seja, o logaritmo de um número deveria ser igual ao do 

seu oposto. Sabendo que         , (atualmente sabe-se que essa 

igualdade, não é verdadeira), a igualdade                   poderia ser 

justificada naquela época da seguinte forma: 

                  
 

                  
 

                

 Euler por sua vez acreditava que o logaritmo de um número negativo 

deveria ser um número complexo e para dar consistência a esta sua conclusão, 

a partir do desenvolvimento em série de potências das funções     ,      e   , 

ele se apoiava no fato de que                   , e com isto, ele 
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estabeleceu a igualdade            . Os passos que levam a esta 

conclusão e que passam pela sua famosa relação        , são 

apresentadas a seguir: 

Devido aos avanços do Cálculo e da Análise Matemática, sabia-se 

naquela época, que as funções     ,      e   , podiam ser desenvolvidas em 

séries de potências da seguinte forma: 

 
  
 

  
        

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
  

       
  

  
 

  

  
 

  

  
  

       
  

  
 

  

  
 

  

  
  

  

Substituindo   por      na primeira série de potências, substituindo   

por   na segunda e na terceira série de potências, depois multiplicando a 

segunda série de potências por     e calculando-se os resultados das 

potências de    , tem-se que: 

 
  
 

  
                

  

  
 

     

  
 

  

  
 

     

  
 

  

  
 

     

  
  

               
     

  
 

     

  
 

     

  
  

         
  

  
 

  

  
 

  

  
  

  

Então a primeira série de potências é a soma das duas últimas séries 

de potências acima, resultando em: 

                         

Euler teve a brilhante ideia de substituir   por  , pois           e 

        , resultando assim, em                             e daí, 

tem-se a famosa relação de Euler: 
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Usando o fato de que os exponenciais e os logaritmos, são operações 

inversas e a partir de           , conclui-se que o logaritmo de     , na 

base   não é um número real, mas sim complexo e é dado por: 

              

Das propriedades da mudança de base dos logaritmos e do logaritmo 

do produto e considerando   e   números reais positivos, resulta que: 

                                    
     

     
 

      

     
 

     

     
  

 

     
     

Como os logaritmos       e      , são números reais, pois   e   

números reais positivos, então existem   e   números reais tais que 
     

     
   e 

 

     
  , e com isto, obtém-se que                 é um número 

complexo. Desta forma a argumentação de Euler que o logaritmo de um 

negativo é um número complexo estava bem fundamentada. 

A partir da identidade                         , e sabendo que 

               e que                , então pode-se escrever que   

                                             e com isto, Euler 

obteve facilmente mais duas identidades, uma para o      e outra para o     . 

Essas três abaixo identidades são chamadas de identidades de Euler.  

                         

     
                

    
 

     
                

 
 

Segundo Boyer (1974), Euler foi o primeiro matemático a adotar o 

símbolo   para denotar    , porém isto só ocorreu no final de sua vida, em 

1777 num manuscrito que foi publicado apenas em 1794. Somente em 1801, 

quando Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) publicou a obra “Disquisitiones 

arithmeticae” que o seu uso se popularizou entre as notações matemáticas. Por 
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este motivo que, neste trabalho, somente daqui para frente, será usada o 

símbolo   para denotar    . 
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4.6 Os irracionais e a representação geométrica dos negativos 

 

O conceito de número, como é entendido atualmente, dentro da teoria 

dos conjuntos e tendo a sua estrutura devidamente definida dentro de uma 

Matemática conhecida como “pura” e totalmente desvinculado da noção de 

quantidade ou de medida, começou a ser objeto dos estudos matemáticos 

somente a partir do final do século XIX com Weierstrass (1815 - 1897) e 

Dedekind (1831 - 1916) entre outros. Antes disso a noção de número era 

associada à realidade e a natureza, fato esse que colocava a sua essência 

epistemológica ligada apenas à sua aplicabilidade aos fenômenos da natureza 

e à prática operatória.  

Os obstáculos relacionados à ligação dos números irracionais, 

negativos ou imaginários com os fenômenos físicos e naturais e à procura de 

propriedades operatórias para estes números, dificultaram a aceitação como 

objetos matemáticos e desviaram a atenção do desenvolvimento 

epistemológico da teoria dos números, para o caráter operatório que eles 

possuem dentro de um determinado contexto. Segundo Roque (2012), a teoria 

da resolução das equações algébricas foi uma das mais importantes neste 

contexto, visto que a solução dessas equações são números e, o fato deles 

serem aceitos ou não tem uma grande influência na forma na qual ela serão 

resolvidas. 

Com exceção dos números inteiros e dos racionais, os números 

irracionais, os negativos e os imaginários, não tiveram aceitação fácil no meio 

científico matemático, devido ao fato de não se relacionarem, diretamente com 

os fenômenos da natureza. O primeiro passo que foi dado para a aceitação 

desses objetos como números foi a sua utilização em cálculos, apenas através 

o caráter operatório que eles possuíam. 

Os números irracionais foram os primeiros a serem aceitos e a sua 

aceitação esta ligada à geometria. Na antiguidade, as construções geométricas 

eram utilizadas para a resolução de problemas e a solução destes problemas 

era relacionada com segmentos de reta, quer sejam com medida racional, quer 
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seja com medida irracional. Os segmentos com medida racional eram 

considerados comensuráveis com a unidade, já os segmentos com medida 

irracional era chamados de “alogos”, cuja tradução é “sem razão” ou 

“irracional”. 

“Ao traduzir o termo grego alogos, que também possui o 
sentido de “inexprimível”, essas soluções foram 
chamadas de “mudas”. Nas versões latinas, a 
designação árabe foi, algumas vezes, traduzida por 
“números surdos”, que é como os irracionais ficaram 
conhecidos” (R0QUE, 2012, p.422). 

Com o advento da resolução de equações algébricas, métodos 

algébricos relacionados à resolução destas equações foram criados e, a partir 

daí, a preocupação dos matemáticos passou a ser o caráter operatório dos 

números, dando a esses objetos uma independência relativamente fraca em 

relação à geometria, pois a justificativa dos métodos algébricos recaía sempre 

em construções geométricas. Por causa das equações algébricas, os 

irracionais se resumiam basicamente àqueles que são resultados de raízes n-

ésimas e que podiam ser aproximados por métodos numéricos. Até o final do 

século XVII, a utilização da geometria e do caráter operatório desses números 

desviou o interesse dos matemáticos em relação à essência dos números.  

A aproximação dos irracionais por racionais ajudaram na aceitação dos 

irracionais e os matemáticos europeus dos séculos XV e XVI, começaram a 

apresentar técnicas para essas aproximações. Bombelli, por exemplo, propôs o 

método que atualmente chamamos de método das frações contínuas para 

encontrar uma aproximação da solução da equação particular       Em 

Roque (2012), encontra-se esse método que, neste trabalho, será descrito a 

seguir, para     , com   inteiro, usando simbologia atual. 

Primeiro passo é descobrir o maior inteiro   que satisfaça     , 

assim pode-se escrever que: 

           

Somando-se   a ambos os membros da igualdade, tem-se que: 

                    



148 

Por outro lado, observa-se que: 

 

   
 

 

     
  

     

     
 

   

     
 

   

    
  

Desta igualdade, tem-se que: 

    
    

   
  

Da igualdade    , tem-se que: 

    
    

        
         

Como   é o maior inteiro que satisfaz     , então      é inteiro. 

Aplicando o resultado obtido em      para     e somando   a ambos os 

membros da igualdade tem-se que: 

    
    

   
    

        

  

Usando novamente o resultado obtido em     , chegar-se-á: 

    
    

   
    

   
    

        

  

E assim, sucessivamente usando-se o resultado obtido em      quantas 

vezes forem convenientes, encontra-se uma aproximação da raiz da equação 

    , usando os inteiros   e  , assim: 

    
    

   
    

   
    

    

 

Este procedimento de se calcular uma aproximação um número 

irracional como a soma de uma quantidade conveniente finita, de uma soma 

infinita, foi comum durante os séculos XV e XVI, mas ainda não configurou na 

aceitação dos irracionais como números, até que em 1585, o matemático 
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holandês Simon Stevin (1548 - 1620) publicou um trabalho onde defendia a 

utilização de uma forma de representação decimal para os números racionais, 

por um sistema que ainda não utilizava a vírgula. Posteriormente, a utilização 

da vírgula na representação dos racionais foi importante para a aceitação dos 

irracionais como números, pois permitia a intuição de que entre dois racionais, 

sempre se pode determinar um terceiro número racional com uma quantidade 

maior de casas decimais e, assim, por meio dessa representação era possível, 

por exaustão chegar a um valor muito próximo de um irracional específico. 

Segundo Roque (2012), essa prática de representação foi importante para a 

aceitação dos irracionais como números, e Stevin foi um dos primeiros 

matemáticos a dizer que os irracionais deviam ser aceitos como números, pois 

podem ser aproximados por racionais. 

Os negativos, por sua vez, demoraram mais do que os irracionais para 

serem aceitos no meio matemático como números, a legitimação numérica dos 

negativos se deu a partir da construção da sua representação geométrica como 

segmento orientado de mesma direção dos positivos, mas com sentido 

contrário e, a obtenção desta representação, foi um grande salto para o 

reconhecimento dos imaginários e consequentemente dos complexos como 

números no meio matemático. John Wallis, por exemplo, em 1685,  

estabeleceu uma interpretação geométrica para negativos para depois 

apresentar uma intepretação geométrica dos imaginários. 

“Como um prelúdio para suas análises sobre a raiz 
quadrada de um número negativo, Wallis começou 
observando, em sua álgebra, que os números negativos, 
então vistos com suspeita pelos matemáticos, na 
verdade, tem uma perfeita e clara Interpretação física. 
Dirigindo a atenção de seus leitores para uma reta com 
algum ponto marcado como ponto zero ou origem, Wallis 
escreveu que um número positivo significa distância do 
ponto zero para a direita e um número negativo significa 
distância medida a partir do ponto zero para a esquerda.” 
(NAHIN, 1998, p.42, tradução nossa). 

Segundo Nahim (1998), para Wallis, quando se trata de uma aplicação 

física, o número negativo deve ser indicado como uma quantidade real como 

se fosse com o sinal positivo (vale a pena ressaltar que na época de Wallis 

apenas os positivos eram considerados reais), mas um número negativo deve 

ser interpretado na mesma direção de um número positivo, porém com sentido 
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contrário. Nahim (1998) ainda acrescenta que isto certamente é óbvio para um 

leitor moderno, mas até mesmo o óbvio, foi obtido com um pensamento difícil 

por alguns pioneiros. 

Sabe-se que os negativos, a princípio, eram apenas usados através do 

caráter operatório que apresentavam mediante determinadas situações, mas 

com o desenvolvimento da Álgebra e da Geometria, novos problemas foram 

sendo resolvidos e, em muitos deles, a necessidade de se operar com os 

negativos passou a ser mais intensa, como por exemplo, na aceitação de 

coeficientes negativos na escrita de equações algébricas e na utilização dos 

coeficientes nos métodos e nas fórmulas de resolução destas equações. 

Chegando-se ao ponto que os motivos para a aceitação dos negativos como 

números passaram a ser maiores do que os motivos que alguns matemáticos 

ainda tinham para defender que os negativos não eram números, como por 

exemplo, na não existências de medidas negativas nas ciências naturais entre 

outros motivos. 

 O ápice dos motivos para que ocorresse a aceitação dos negativos 

como números ocorreu com obra “Essai sur une manière de représenter les 

quantités imaginaires dans les constructions géométriques” em 1806, por 

Argand, quando ele apresentou uma representação geométrica para os 

negativos, mas antes ele descreve alguns motivos pelos quais ele propunha a 

aceitação dos negativos. Roque (2012) afirma que o primeiro fato importante a 

se apontar é que Argand questiona que a não aceitação dos negativos como 

números implicaria no questionamento da não validade de muitos resultados 

algébricos que já tinham sido estabelecidos até a sua época. Desta forma, 

somente considerando-se os negativos como números reais que muitos dos 

resultados algébricos obtidos até aquele momento e que representavam 

grande parte os avanços da Álgebra poderiam ser considerados válidos.  

Segundo Roque (2012) Argand começa a sua argumentação 

considerando a medida  , e acrescentando a ela o valor de  , obtém-se assim 

a medida    e, novamente acrescentando  , obtém-se a medida   , e assim 

sucessivamente ele argumenta que pode-se fazer isso quantas vezes for 

necessário. Depois ele analisa a operação inversa de acrescentar   às 



151 

medidas, ou seja, ele considera a subtração do valor de  , das medidas obtidas 

pela soma de  , obtendo-se a sequência decrescente        . Neste momento 

Argand propõe a continuação do processo de se subtrair   ao último elemento 

encontrado (que é o número  ) e procura atribuir uma representação 

satisfatória que possa dar significado a esta ideia, isto é, dar significado a 

     . 

Para justificar a aceitação das quantidades negativas, Argand propõe a 

utilização de uma balança com dois pratos   e  . Colocando no prato   a 

quantidade   vai fazer com que a balança comece abaixar o prato   e, à 

medida que se vai acrescentando o valor de   nesse prato, obtendo        , 

ele vai abaixando cada vez mais. Depois disso, é possível retirar o valor de  , 

deste prato até chegar a 0 e se reestabelecer o equilíbrio. Neste momento 

Argand observa que é possível continuar retirando o valor de   dessas 

quantidades, porém não mais retirando do prato  , mas sim, fazendo o 

equivalente que é acrescentar   ao prato  . Desta forma, as quantidades 

negativas passaram a ter um caráter relativo de se acrescentar o valor de    no 

outro prato. 

 

Figura 19: Representação das quantidades negativas 

 

Fonte: Roque (2012) com adaptação do autor 2017 
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Roque (2012) argumenta que esta ideia de relação entre as 

quantidades negativas e positivas introduzidas na argumentação de Argand, 

induz a ideia da relação numérica entre os positivos e os negativos através da 

igualdade de valores absolutos destas quantidades, porém agora, elas eram 

representadas em locais (pratos da balança) diferentes e enquanto uma desce 

a outra sobe, passando assim para a ideia de direção ou orientação. Desta 

forma a representação dos negativos poderia ser obtida a partir de uma reta 

que também incluía os positivos, da seguinte forma: 

 

Figura 20: Representação das quantidades negativas II 

 

Fonte: Roque (2012) com adaptação do autor 2017 

 

Roque (2012) afirma que com esta representação, Argand possibilitou 

uma relação entre os negativos e os positivos através da noção de orientação e 

desta forma pode dar sentido às operações realizadas com os negativos. A 

subtração passou a ter como conotação a soma de um negativo, como pode 

ser entendido pelo uso da balança. A multiplicação por sua vez requer um 

entendimento ligado à orientação, uma vez que multiplicar por      passou a 

ser representada pela reflexão em relação à posição do número   (atualmente 

chamada de origem) na reta. 

Segundo Roque (2012), a representação geométrica na reta e a noção 

de orientação entre positivos e negativos possibilitou também o entendimento 

das operações:             ,             e            , por meio da 



153 

ideia de reflexão em relação à origem. Por fim a possibilidade de se 

representar os números positivos e negativos por meio da noção de orientação, 

ele também estabeleceu as relações entre os números como grandezas 

proporcionais obtendo: 

 

 
  

    

    
 

e 

    

 
  

 

    
 

Com a sua representação geométrica das quantidades negativas, e 

com a argumentação dos números positivos e negativos em lados opostos de 

uma balança, Argand possibilitou uma maior aceitação dos negativos como 

números, pois além de relaciona-los aos positivos através da representação 

por orientação em relação à origem numa reta, foi apresentada uma relação 

entre os negativos e o mundo real. 
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4.7 A Representação Geométrica dos Imaginários por Wessel, 

Argand, Gauss e Hamilton. 

 

Caspar Wessel nasceu em Vestby na Noruega em 

1745 e faleceu em Copenhague na Dinamarca em 1818, 

foi um cartógrafo influente na Royal Danish Academy of 

Sciences na Dinamarca e escreveu em 1798 a obra “Essai 

sur la représentation analytique de la direction” que foi 

publicada nas memórias da Royal Danish Academy of 

Sciences em 1799 e na qual ele apresentou uma 

representação geométrica para os números complexos. 

 

Jean Robert Argand nasceu em Genebra na Suíça 

em 1768 e faleceu em Paris na França em 1822. Em 1806 

publicou a obra “Essai sur une manière de représenter les 

quantités imaginaires dans les constructions 

géometriques” na qual ele apresentou uma representação 

geométrica para os números imaginários, como parte dos 

estudos que o levou a uma prova do Teorema 

Fundamental da Álgebra em 1814 na obra “Réflexions sur la nouvelle théorie 

d'analyse Annales de Mathématiques”. 

 

Carl Friedrich Gauss nasceu em 30 de abril de 

1777 em Braunschweig e faleceu em 23 de fevereiro de 

1855 em Göttingen, ambas as cidades na Alemanha. Um 

dos mais importantes matemáticos da História e é 

conhecido como o príncipe da Matemática. Ele escreveu 

diversos trabalhos nas áreas de Matemática, Astronomia 

e Física e considerava a Matemática a rainha das 

ciências. Em 1799 em sua tese de doutorado ele apresenta uma demonstração 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99681g/f1.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99681g/f1.image
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do Teorema Fundamental da Álgebra, em 1801 ele publica a obra 

“Disquisitiones Arithmeticae” no qual ele apresenta resultados sobre a teoria 

dos números. Em 1831 ele publica “Theoria residuorum biquadraticum” que 

contém resultados sobre os números negativos e imaginários como objetos 

matemáticos os quais ele já considerava desde a sua tese de doutorado. 

Gauss é também considerado um dos últimos cientistas que atuavam em 

diversas áreas do conhecimento. 

 

Willian Rowan Hamilton nasceu em 4 de agosto 

de 1805 em Dublin na Irlanda e faleceu em 2 de setembro 

de 1865 também em Dublin. Hamilton publicou trabalhos 

sobre Matemática, Física e Astronomia. Em 1833, 

também publicou na academia Irlandesa uma 

representação geométrica e uma Álgebra de pares 

ordenados para os números complexos. Ele generalizou a 

estrutura algébrica dos números complexos quando introduziu a Álgebra das 

quádruplas ordenadas nas obras “Lectures on quaternions” em 1853 e “The 

elements of quaternions” publicada após o seu falecimento em 1866. 

 

Desde 1629, quando Girard percebeu que as raízes positivas e as 

negativas de uma equação poderiam ser representadas em sentidos opostos, 

como avanço ou retrocesso, já existia a ideia de que os positivos e os 

negativos poderiam ser representados como pontos de uma reta. A partir daí, 

uma das primeiras tentativas de se obter uma representação geométrica para 

os números imaginários foi apresentada por John Wallis (1616 – 1703) em 

1685 na obra “Treatise of algebra: both historical and pratical”, no qual ele deu 

uma interpretação geométrica para os números da forma     , com   e   

números reais positivos. Segundo BOYER (1974, p.370), Wallis sugeriu que os 

números imaginários puros poderiam ser representados em uma reta 

perpendicular à reta onde são representados os positivos e os negativos, 

porém Wallis não conseguiu fazer as suas ideias serem divulgadas, pois a sua 

representação é mais simples que as que foram apresentadas posteriormente 
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por Wessel, Argand, Gauss e Hamilton; até mesmo o próprio Wallis não ficou 

satisfeito com as suas construções geométricas. Além disto, havia naquela 

época muitos questionamentos sobre a aceitação dos negativos como números 

e a raiz quadrada de um negativo obrigatoriamente dependia da solução destes 

questionamentos matemáticos sobre os negativos. 

A primeira representação geométrica para os números da forma 

       que foi publicada e que se assemelha com a representação 

geométrica dos números complexos que é utilizada nos dias atuais foi a obra 

“Essai sur la représentation analytique de la direction”, escrita por Wessel em 

1798 e publicada em 1799 nas memórias da Royal Danish Academy of 

Sciences. 

NAHIN (1998) afirma que por ter sido escrito em dinamarquês, e 

publicada em uma revista não lida por muitos fora da Dinamarca, o trabalho de 

Wessel não teve impacto. Em 1895, quase cem anos depois, ele foi 

redescoberto e Wessel foi finalmente reconhecido como o pioneiro que era, 

embora outros, alguns anos após o lançamento do trabalho de Wessel, 

trabalhassem pelo mesmo caminho que Wessel. 

O que levou Wessel a apresentar a primeira representação geométrica 

dos números complexos que foi publicada foi a necessidade de resolver 

problemas práticos do trabalho diário de um cartógrafo, que tinha que lidar com 

polígono planos ou esféricos. Foi a necessidade de se estabelecer direções 

(ângulos) na elaboração de mapas que levou Wessel a estabelecer uma 

representação simples e adequada para os números complexos, NAHIN (1998) 

comenta que foi o seu próprio trabalho que inspirou Wessel ao sucesso, onde 

todos os outros já haviam falhado antes,  

“Ao contrário das tortuosas construções de Wallis, a 
figura abaixo mostra a simplicidade da interpretação de 
Wessel para os números complexos. Tanto para ele 
quanto para nós...” (NAHIN, 1998, p.49, tradução nossa). 
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Figura 21: A representação de Wessel dos números complexos 

 

Fonte: Nahim (1998) com adaptação do autor 2017 

 

Para Wessel, um número complexo da forma         , com   e   

números reais, é um ponto no chamado plano complexo (o plano complexo é 

um plano cartesiano) ou o vetor direcionado e aplicado da origem para este 

ponto, com isto um número complexo pode ser visto através de uma 

representação cartesiana. Uma consequência direta desta construção é a 

forma trigonométrica, que já foi tratada anteriormente neste trabalho, isto é 

                 , onde          é chamado de módulo do número 

complexo e   é chamado de argumento e é calculado através das igualdades 

     
 

      
 e      

 

      
, ou seja,        

 

 
. Também pode-se utilizar a 

seguinte notação: 

                  
 

 
   

A notação   para os números complexos é muito prática e útil, Wessel 

utilizou essa notação para desenvolver seu trabalho, mas deve-se ter cuidado 

ao usar essa notação pelo fato da função tangente ser periódica e, a sua 

função inversa, a função arco tangente somente assumir valores numéricos em 

radianos entre  
 

 
 e 

 

 
, nota-se pela representação no plano complexo que os 

argumentos podem variar de   até   . Assim, torna-se necessário definir: 
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 , 

quando    , isto é, o número complexo está no primeiro ou no quarto 

quadrante e: 

          
 

 
   

quando    , isto é, o número complexo está no segundo ou terceiro 

quadrante. 

A menos da notação usada por Wessel, a grande origem das ideias 

vieram da forma trigonométrica                   dos números da forma 

        , que pelo que se percebe, isto já era de conhecimento na época, 

pois Cotes, De Moivre e Euler já haviam escrito artigos sobre problemas que 

envolviam números complexos e cuja solução passava, de alguma maneira, 

pela forma trigonométrica de um complexo. O que Wessel fez de novo que o 

levou a ser o primeiro a publicar a representação geométrica dos números 

complexos, na qual se pode ver a representação tanto na forma cartesiana 

como na forma trigonométrica, foram as suas necessidades práticas de 

cartógrafo, desta forma, o caminho que Wessel percorreu foi o inverso que 

Cotes, De Moivre ou Euler trilhavam, enquanto os últimos resolviam problemas 

de ordem algébrica, Wessel se apoiou na Geometria para poder resolver os 

seus problemas práticos do cotidiano. 

Segundo Nahim (1998), no começo do seu trabalho, Wessel usa a 

linguagem vetorial para apresentar a adição de segmentos orientados de 

maneira simples da seguinte forma: Se dois segmentos estão sento 

adicionados, então posiciona-se o ponto de origem de um deles no ponto da 

extremidade final do outro e a soma dos segmentos orientados é o segmento 

orientado resultante que se prolonga desde o ponto inicial do primeiro até o 

extremidade final do segundo. Wessel ainda disse que dois segmentos não 

paralelos devem obedecer a mesma regra. 
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Figura 22: Soma de segmentos orientados segundo Wessel 

 

Fonte: Nahim (1998) com adaptação do autor 2017 

 

Depois Wessel apresenta a multiplicação de segmentos orientados, 

segundo Nahim (1998) a contribuição original de Wessel foi ver o 

comportamento da multiplicação desses segmentos, fazendo uma 

generalização muito inteligente do comportamento da multiplicação de números 

reais. Ele observou que o produto de dois números reais (digamos   e    cujo 

produto é   , por exemplo) possui uma propriedade de proporcionalidade na 

qual o produto está para cada fator assim como o outro fator está para o 

número  , ou seja, 
  

 
 

  

 
  ou 

  

  
 

 

 
. Supondo que exista um segmento 

orientado unitário, então Wessel argumentou que, além do comprimento do 

produto ter a mesma medida que do produto dos comprimentos dos dois 

segmentos, o produto dos dois segmentos orientados deveriam possuir a 

mesma propriedade de proporcionalidade dos números reais. 

Depois disto, Wessel estabelece uma relação para a direção do 

produto de dois segmentos orientados por analogia às propriedades que ele já 

havia interpretado antes. Nahim (1998) descreve que Wessel afirmou que a 

direção do produto de dois segmentos deve diferir em direção de cada um dos 

fatores pela medida do ângulo do outro fator. E ainda Nahim (1998) acrescenta 

que isto é algo que deve ser descoberto ou inventado e Wessel foi o primeiro a 

descrever como fazer isto. 
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Como exemplo, considerando a multiplicação de dois segmentos 

orientados, o primeiro com ângulo    , e o outro de ângulo    , ambos no 

sentido anti-horário em relação ao semieixo positivo do eixo real, então o 

ângulo do produto destes dois segmentos orientados deve ser dado por 

     , pois o ângulo   difere de   pela medida de   e   difere de   pela 

medida de  . Esse resultado que Wessel publicou nos permite resolver 

facilmente o seguinte exemplo: Sejam          e         , então o 

produto é: 

             

Sabemos que o argumento do produto      é dado por         
 

 
  

  e como a parte real e a parte imaginária do produto são ambas positivas, 

então o argumento do produto é   
 

 
, mas os argumentos dos fatores são 

respectivamente         
 

 
  e         

 

 
 , ambos no primeiro quadrante. 

Assim, usando a ideias de Wessel temos a seguinte identidade: 

      
 

 
         

 

 
  

 

 
 

Com isto, ao introduzir que a multiplicação de dois segmentos 

orientados dá origem a um novo segmento orientado que tem como 

comprimento o produto dos comprimentos dos segmentos fatores e a direção 

como sendo a soma das direções de cada segmento orientado. Associando a 

cada um destes segmentos orientados um número complexo, Wessel passou a 

ter uma argumentação forte para uma explicação do significado geométrico de 

   . 

“... suponha que haja um segmento orientado que 

represente    , que comprimento seja   e que seu 

ângulo de direção seja  . Então temos matematicamente 

que          . Multiplicando     por ele mesmo, isto 
é, elevando-se ao quadrado os membros da igualdade 

tem-se que,           , mas como         . 

Portanto, tem-se que      e     , e assim,     e 

  
 

 
. Isto conta que     é um segmento orientado de 

modulo um orientado sobre o semieixo positivo do eixo 
perpendicular ao eixo real” (NAHIN, 1998, p.4, tradução 
nossa). 
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Com isto         
 

 
 é a afirmação mais importante para a obtenção 

da representação geométrica dos números complexos, segundo NAHIN (1998) 

os historiados geralmente creditam a Wessel o fato de ter sido o primeiro a 

publicar a associação de um eixo perpendicular ao eixo real como sendo o eixo 

dos números imaginários, embora existam indícios que outros matemáticos já 

soubessem deste resultado, mas nunca haviam publicado. Esta afirmação 

deve-se provavelmente pelas próprias características da Matemática da época 

que, além da não aceitação dos negativos como números, ainda tinha um 

caráter empírico baseado na resolução de problemas particulares para se 

explicar a possibilidade de generalização. 

NAHIN (1998) afirma que a ideia de Wessel foi maravilhosa e simples. 

A multiplicação por     é, geometricamente, simplesmente uma rotação por 

 

 
     no sentido anti-horário. Assim se multiplicar-se um número da forma 

         por    , obtém-se como resultado um novo número complexo 

dado por                : 

 

Figura 23: A multiplicação por     

 

Fonte: O Nahim (1998) com adaptação do autor 2017 
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Como consequência da representação geométrica com eixos 

perpendiculares para as partes real e imaginária e, devido às propriedades da 

multiplicação de segmentos orientados propostas por Wessel, a multiplicação 

de dois números complexos,          e         , pode ser representada 

geométrica da seguinte forma: 

 

Figura 24: A multiplicação de dois números complexos 

 

Fonte: Nahim (1998) com adaptação do autor 2017 

 

A partir dos da representação geométrica e dos resultados de 

publicados Wessel, pode-se também estabelecer as fórmulas da potência de 

um número complexo e a da raiz n-ésima de um número complexo, esta última 

é conhecida como Teorema de De Moivre. 

Pouco tempo depois da publicação da representação geométrica de 

Wessel, devido às características da comunicação da transição do século XVIII 

para o século XIX, pode se dizer que concomitantemente ao trabalho de 

Wessel, Jean Robert Argand publicou a obra “Essai sur une manière de 

representer les quantités imaginaires dans lês constructions géométriques” em 

1806, na qual ele apresentou uma representação geométrica para os números 

imaginários, mas o objetivo de Argand era diferente do objetivo de Wessel. 

Enquanto Wessel tinha problemas práticos do cotidiano de um cartógrafo, 
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Argand se preocupava com uma prova rigorosa do Teorema Fundamental da 

Álgebra que já havia sido apresentada com algumas deficiências por, Leonhard 

Paul Euler (1707–1783) em 1742, por Jean le Rond d'Alembert (1717–1783), 

em 1746 e por Joseph Louis Lagrange (1736–1813) em 1772. 

A princípio Argand se preocupou com a representação geométrica dos 

negativos como já foi apresentado anteriormente, por segmentos orientados de 

sentido oposto aos segmentos orientados que representam os números 

positivos numa reta numérica. Para justificar algebricamente a aceitação dos 

negativos, ele utilizou a ideia de grandezas relativas entre os números, assim 

combinando essas ideias ele investigou a proporcionalidade entre as unidades 

positiva e negativa, obtendo assim: 

 

 
  

    

    
  

e 

    

 
  

 

    
  

A partir disto, ele procurou usar essa mesma ideia para garantir uma 

representação geométrica e uma justificativa algébrica para a raiz quadrada de 

um número negativo. Então ele estabeleceu a seguinte regra de 

proporcionalidade entre as unidades positiva e negativa em relação a uma 

grandeza   arbitrária, da seguinte forma: 

 

 
 

  

 
  

e 

    

 
  

 

    
  

Neste caso a tem-se que     ou     . Entretanto, quais seria os 

valores da grandeza   se a regra de proporcionalidade fosse estabelecida da 

seguinte forma: 
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ou seja,   é a grandeza relativa que satisfaz a equação       e, portanto 

      ou        para encontrar a solução para esse problema de 

proporcionalidade, Argand recorreu à seguinte construção geométrica com 

segmentos unitários e orientados: 

 

Figura 25: Relação de proporcionalidade entre segmentos orientados 

 

Fonte: Roque (2012) com adaptação do autor 2017 

 

Os segmentos orientados          representa a unidade positiva    e o 

segmento orientado          representa a unidade negativa   . Para encontrar o 

significado dos segmentos orientados          e          , Argand estabeleceu a regra de 

proporcionalidade: 

        

        
 

         

        
  

Esta regra é equivalente à regra de proporcionalidade: 

 

 
 

  

    
  

pois           desempenha o mesmo papel de   na regra de proporcionalidade. 
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Para esta última regra, sabe-se que       e portanto       ou 

      . A partir dos possíveis resultados já vistos para esta relação e por 

causa do sentido de orientação do segmento orientado         , é possível 

estabelecer que          representa o elemento    . Analogamente, Argand 

estabeleceu a seguinte regra de proporcionalidade: 

        

         
 

          

        
  

que também é equivalente à mesma regra de proporcionalidade que 

estabelece que       e portanto       ou       . Neste caso devido 

ao sentido de orientação de          , é possível estabelecer que           representa o 

elemento     . 

Desta forma, Argand estabeleceu uma representação geométrica não 

somente para a unidade imaginária positiva    , mas também para a unidade 

imaginária negativa     , como grandezas relacionais, através de uma regra 

de proporcionalidade.  

“As grandezas     e      tornam-se “reais” porque 
podemos concebê-las como orientações distintas na 
direção perpendicular que determina dois pados para o 

segmento inicial         . Como requerido pela média 
proporcional, a orientação positiva, esta para a 
perpendicular como esta para a direção negativa, e vice-
versa. Temos então no lugar de uma reflexão, uma 
rotação. O não é, portanto, um ponto neutro, mas um 
centro de rotação, o ponto que organiza o giro. A 
oposição pode ser vista, agora, como o produto do giro, 
fixando os extremos de uma rotação (se prensarmos a 

reflexão como o extremo de uma rotação,    
 

   ). 
Podemos associar a figura geométrica proposta por 
Argand ao modo como representamos os complexos no 
plano que chamamos de “Argand-Gauss”.” (ROQUE, 
2012, p.447). 

Pouco depois de estabelecer a sua representação geométrica para os 

números imaginários, Argand apresentou uma prova para o famoso Teorema 

Fundamental da Álgebra na sua obra “Réflexions sur la nouvelle théorie 

d'analyse Annales de Mathématiques” em 1814. 

“Muito provavelmente a mais simples de todas as provas 
do Teorema Fundamental da Álgebra foi publicada em 
1814 pelo suíço Jean-Robert Argand (1768–1822) em 
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suas Réflexions sur la nouvelle théorie d'analyse Annales 
de Mathématiques 5, 197-209. Argand, que já havia 
esboçado a essência da prova do Teorema Fundamental 
em seu Essai sur une manière de représenter les 
quantitiés imaginaires dans les constructions 
géometriques, em 1806, simplificou incrivelmente a 
aplicação da ideia básica de d’Alembert.” (ABIDO, 2012, 
p.93) 

Praticamente na mesma época de Wessel e Argand, na tese de 

doutorado de Gauss defendida em 1798 e que foi publicada em 1799, cujo 

título é “Nova demonstração do teorema que toda função algébrica racional 

inteira em uma variável pode ser decomposta em fatores reais de primeiro ou 

segundo grau”, e que mais tarde o próprio Gauss veio a chamar de Teorema 

Fundamental da Álgebra, é apresentada uma demonstração para este teorema 

que mostrava que as tentativas anteriores de demonstração para este teorema 

eram inadequadas. Boyer (1974, p.370). 

Segundo Boyer (1974), Euler, em 1777, no final da sua vida havia sido 

o primeiro matemático a adotar o símbolo   para denotar     num manuscrito 

que foi publicado apenas em 1794, porém somente após a adoção deste 

símbolo por Gauss em 1801 na obra “Disquisitiones arithmeticae” que o seu 

uso se popularizou entre as notações matemáticas.  

Roque (2012) afirma que pouco tempo depois em 1831, Gauss 

publicou o artigo “Theoria residuorum biquadraticum” no qual ele defendia uma 

qualificação relacional para as quantidades negativas e para as quantidades 

imaginárias, propondo que estes entes da Matemática deveriam ser vistos 

como números de fato, pois com eles é possível realizar operações de forma 

consistente, fazendo com que as expressões que envolvessem esses números 

deixassem de ser consideradas sofisticas, absurdas, impossíveis ou falsas. 

Quanto aos números negativos, Gauss afirma que: 

“Segundo Gauss, os números negativos só podem ser 
compreendidos quando entendemos que “as coisas 
contadas” podem ser de espécies opostas, de modo que 
a unidade de uma espécie possa neutralizar a unidade 
de outra espécie (como    e   ). Mas para isso, ele 
afirma que as coisas contadas não devem ser encaradas 
como substâncias, como objetos considerados em si 
mesmos, e sim como relações entre esses objetos” 
(ROQUE, 2012, p.449). 



167 

Segundo ROQUE (2012), para representar geometricamente os 

números complexos Gauss estabeleceu um duplo sistema de retas paralelas e 

perpendiculares da seguinte forma: 

 

Figura 26: Representação dos complexos seundo Gauss  

 

Fonte: Roque (2012) com adaptação do autor 2017 

 

A reta que passa pelos pontos colineares   ,   e   e a reta que passa 

pelos pontos colineares   ,   e   são perpendiculares em  . Considerando a 

relação entre o ponto   e qualquer um ponto adjacente a ele como sendo o 

elemento   , então a relação entre   e o ponto oposto a este ponto escolhido 

representa o elemento   . O elemento     será representado 

automaticamente pela relação de A com o ponto que fica na reta perpendicular 

ao primeiro ponto escolhido e no sentido anti-horário e a relação de   com o 

ponto oposto a este último representará o elemento      . 

Supondo, por exemplo, que a relação entre os pontos   e   seja o 

elemento    então a relação entre os pontos   e    é o elemento   . Desta 

forma a relação entre os pontos   e   representará o elemento     e a relação 

entre os pontos   e    representará o elemento     . Nota-se que as relações 

que representam os elementos   ,   ,     e     , pode ocorrer de modo 
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arbitrário, pois independe do primeiro ponto escolhido para se relacionar com o 

ponto central   e representar o elemento   . 

Segundo Roque (2012), Gauss defendia que os números não precisam 

ter uma ligação com a realidade, pois ele também defendia a ideia de Argand, 

na qual os números são grandezas relacionais, sendo que para ele o mais 

importante era as relações obtidas entre eles. Ele defendia que o processo de 

generalização da Álgebra levaria à extensão dos conceitos matemáticos, em 

particular, dos conceitos numéricos. Assim partindo-se dos conceitos de 

números inteiros, passou-se para os racionais e deles para os irracionais, da 

mesma forma, partindo-se dos números positivos, passou-se para os negativos 

e posteriormente para os imaginários e complexos. Esse processo é obtido 

pelas relações que os objetos (números) têm entre si. 

Por fim, ainda segundo Roque (2012), Gauss observa que os números 

negativos e imaginários não precisam ter ligação com a realidade, na verdade 

eles precisam ter relações coerentes com os demais números que já eram 

considerados como reais. A partir desse ponto de vista de Gauss, a abstração 

toma frente no lugar das aplicações, a Matemática passa a ter um caráter mais 

racional e de generalização do que os aspectos empíricos que regiam a 

Matemática dos períodos anteriores. A Álgebra passou a ter um caráter 

generalista e com um grau superior à Geometria que desde a antiguidade, 

tinha um aspecto empírico de resolução de problemas particulares. A partir de 

Gauss os números negativos e imaginários puderam ser aceitos não pela sua 

aplicação, mas sim pela sua natureza relacional com os demais números. 

“Na tentativa de justificar os números negativos e 
imaginários como relações abstratas, Gauss formulou 
argumentos para defender o novo caráter teórico da 
Matemática, que não deveria, segundo ele, se basear na 
realidade das substâncias e sim na concepção relacional 
dos objetos matemáticos: “O que é contado não são 
substâncias (objetos imagináveis por si mesmos), mas 
as relações entre dois objetos.” As quantidades 
negativas e complexas passam a ser objetivas, contudo, 
conforme a definição de objetividade proposta por 
Gauss, elas serão entendidas como relações” (ROQUE, 
2012, p.452). 

Em 1833, William Rowan Hamilton (1805 -1865), apresentou um artigo 

à academia Irlandesa no qual ele apresentou as regras algébricas que 
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caracterizam os números complexos como pares ordenados como são 

concebidas até os dias atuais. Nesta sua Álgebra, um número complexo da 

forma        pode ser visto como um par       de números reais, sendo a 

soma e a multiplicação de pares complexos dadas por: 

                       

                           

Sendo       e       dois complexos arbitrários dados na forma de par 

ordenado. Boyer (1974) afirma que a definição dada por Hamilton na qual um 

número complexo é dado por um par ordenado de números reais 

implicitamente contém as características estabelecidas por Wessel, Argand e 

Gauss nas ideias das suas representações geométricas, mas foi Hamilton que 

explicitou essa relação algébrica entre complexos e pontos do plano cartesiano 

pela primeira vez. 

Roque (2012) assegura que essa relação entre os números complexos 

e os pontos do plano cartesiano, teve nas ideias apresentadas no trabalho de 

Gauss o seu ápice, mas foi Hamilton (1805 -1865) quem colocou um ponto final 

na ideia da relação entre os números complexos e a sua representação 

geométrica como pontos do plano cartesiano. A partir de Hamilton, vetores e 

pontos do plano passaram a ser vistos como dois conceitos distintos. 

 

Figura 27: Representação no plano cartesiano 

 

Fonte: O autor 2017 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estabelecimento do conceito de número complexo mostra de forma 

explícita a complementaridade existente entre as duas formas de se interpretar 

a construção do conhecimento: descoberta ou criação. Às vezes, essa 

construção do conhecimento se dá por meio de descobertas, às vezes, por 

meio de criações da mente humana e essa afirmação pode ser observada pela 

alternância entre os métodos empíricos do início do período da construção 

deste conceito e o formalismo racional que começava a predominar no final. 

Além disso, como em todo estabelecimento de um conceito, o uso 

analítico dos conhecimentos já adquiridos vão resultando em novos 

conhecimentos sintéticos e as complementaridades entre a intensão e a 

extensão desse conceito e entre o sentido e a referência do objeto em estudo 

aparecem a todo o momento. 

No seu início, a teoria dos números complexos estava relacionada à 

resolução de equações algébricas do 3º grau. Percebe-se que na época de 

Pacioli e Scipione, a intensão do conceito de número complexo estava 

centrada na Álgebra, pois se desejava uma técnica que pudesse solucionar 

uma equação algébrica do 3º grau, e, por isso, a sua extensão era apenas 

aquele tipo de equação que era contemplada pela técnica de Scipione. 

As representações geométricas e algébricas neste período eram muito 

rudimentares. A utilização da língua materna para descrever as equações e as 

operações era muito comum, pois não havia um simbolismo padronizado. 

Desta forma os objetos matemáticos eram muito restritos. Além disso, nesta 

época os negativos ainda não eram aceitos como números e, por causa disto, 

as equações algébricas do 3º grau não possuíam uma forma geral como nos 

dias atuais. 

O conhecimento analítico sobre as equações algébricas havia sido 

adquirido desde os povos antigos e era geralmente descrito nos chamados 

livros do ábaco como o “Liber Abaci” de Fibonacci. Ao propor uma técnica de 

solução para um tipo de equação algébrica do 3º grau, Scipione estava 
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apresentando um conhecimento novo, que ia além do conhecimento de sua 

época e, portanto, conhecimento sintético de fato. 

Como a Matemática desta época era desenvolvida para resolver 

problemas particulares, ela tinha um caráter mais empírico do que racional, 

pois se acreditava que, com o conhecimento de uma técnica que resolvesse 

uma equação particular, seria possível resolver equações similares a esta. 

Assim nesta época, a obtenção de um novo conhecimento se dava por um 

processo que apresentava mais características de descoberta do que de 

criação. A intuição e a reflexão estavam sempre presentes neste tipo de 

abordagem. 

Assim a extensão do conceito número complexo neste período era 

associada a solução de equações algébricas do 3º grau, enquanto a sua 

intensão era a técnica pela qual eles resolviam as equações. Essa técnica era 

limitada pelas características empíricas dos problemas e pela falta de uma 

padronização simbólica para as estruturas algébricas. 

No período de Cardano e de Tartaglia, observa-se que a intensão do 

conceito número complexo continuava centrada na Álgebra, porém passou a 

ser a busca de uma técnica mais geral para solucionar as equações algébricas 

do 3º grau, embora até aquele momento ser utilizada separadamente para 

cada tipo de equação. A sua extensão agora era a tentativa de se contemplar 

todas as equações algébricas do 3º grau diretamente, ou indiretamente por 

meio de uma mudança de variável conveniente. Porém os obstáculos 

decorrentes da não aceitação dos negativos e das raízes quadradas de 

negativos não tornaram isso possível.  

As representações algébricas e geométricas desta época tiveram 

pouca ou quase nenhuma diferença em relação ao período de Pacioli e 

Scipione. Cardano precisou apresentar 13 tipos de exemplos para explicar 

como resolver todos os possíveis tipos de equações algébricas do 3º grau, pois 

nesta época não se admitia escrever equações usando coeficientes negativos.  

O conhecimento analítico eram as propriedades operatórias dos 

números positivos e as técnicas descobertas por Scipione, Cardano e Tartáglia. 



172 

Mas um conhecimento novo e sintético estava em processo de construção, e 

estava relacionado com a natureza dos negativos e das raízes quadradas de 

negativos. 

Ainda neste período a construção do conhecimento matemático tinha 

mais características empíricas do que racionais devido à grande utilização de 

problemas particulares que recaiam em equações específicas. Porém os 

obstáculos encontrados no processo de resolução de algumas equações 

algébricas pelas técnicas apresentadas por Scipione, Cardano e Tartáglia, 

começaram a mudar o foco do problema, saindo da solução de equações e 

indo para o caráter operacional e para natureza dos números envolvidos na 

resolução. Desta forma esse tratamento ainda tinha mais características de 

descoberta do que de criação. 

A referência ainda era a solução de equações algébricas do 3º grau, 

porém, o sentido começou a ter características mais gerais, pois todos os tipos 

de equações passaram a ser contemplados pelas técnicas de resolução. 

Porém obstáculos operatórios continuaram aparecendo, pois a resolução das 

equações passava pelo domínio das propriedades operatórias dos negativos e 

da raiz quadrada de negativos, e esse tratamento continuava a ser 

questionado.  

No período de Bombelli, Viète e Girard a intensão do conceito de 

número complexo ainda tinha um caráter mais algébrico do que geométrico, 

pois se desejava transpor os obstáculos epistemológicos apresentados pelas 

técnicas de resolução de equações do 3º grau. Para Bombelli a intensão era a 

natureza operatória dos negativos e das raízes quadradas de negativos, para 

Viète era a utilização da trigonometria e da construção de uma simbologia 

unificada para a álgebra e para Girard era a relação entre os coeficientes de 

uma equação algébrica do 3º grau e suas raízes. A extensão que todos eles 

desejavam obter era a possibilidade resolver todas as equações algébricas do 

3º grau encontrando todas as raízes possíveis, superando desta forma os 

obstáculos operatórios encontrados. Porém isto ainda não foi possível. 

Entretanto para eles as representações algébricas e simbólicas 

começaram a ter uma maior importância para a resolução das equações 
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algébricas do 3º grau e os números passaram a ser olhados como objetos de 

estudo juntamente com as equações algébricas. Segundo Roque (2012), 

somente com o desenvolvimento de um simbolismo mais unificado, feito por 

Viète, com novas representações algébricas para os coeficientes e para as 

incógnitas envolvidas nas equações algébricas e na teoria dos números, é que 

houve uma mudança do pensar matemático, ampliando o interesse dos 

matemáticos da época para além do aspecto operatório e olhando para a 

estrutura. 

O conhecimento analítico sobre a resolução das equações algébricas 

do 3º grau e o aspecto operacional dos números começou a dar origem a um 

conhecimento sintético sobre a natureza dos números, embora os negativos e 

as raízes quadradas de negativos ainda não fossem totalmente dominados e 

nem aceitos como números. 

Nesta época o aspecto empírico ainda regia a Matemática, mas 

algumas características racionais começam a aparecer quando Bombelli 

descreve as suas regras de sinais, ou quando Viète tenta uniformizar uma 

simbologia algébrica e ou quando Girard tenta relacionar as raízes com os 

coeficientes de uma equação algébrica. A Matemática desta época ainda 

possuía mais características de descoberta, pois ainda eram utilizados muitos 

exemplos particulares na apresentação dos novos resultados, mas pode-se 

perceber o aparecimento de algumas características de criação nas obras de 

Bombelli, Viète e Girard, quando eles buscam a formalização dos novos 

resultados por meio de uma simbologia mais adequada e geral. 

Para Bombelli, a referência do conceito número complexo estava nas 

propriedades operatórias dos números negativos e das raízes quadradas de 

negativos. Para Viète ainda estava na técnica de resolução juntamente com o 

simbolismo algébrico e para Girard nas relações entre as raízes e os 

coeficientes de uma equação, mas para os três, o seu sentido estava 

relacionado à tentativa de superar os obstáculos criados na busca da solução 

das equações algébricas e na necessidade de se entender a natureza dos 

negativos e das raízes quadradas de negativos. 
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Para Descartes, a intensão era tanto algébrica quanto geométrica, pois 

ele utilizava a álgebra para resolver problemas geométricos e, reciprocamente, 

utilizava construções geométricas para resolver problemas básicos e até 

mesmo equações algébricas.  

A Geometria de Descartes deu origem à Geometria Analítica como 

conhecemos nos dias atuais, pois usava o conhecimento de construções 

geométricas e regras algébricas já conhecidas para se criar um conhecimento 

novo e sintético. 

A resolução de problemas particulares ainda dava à Matemática 

aspectos empíricos, mas as ideias racionais de uma teoria mais sólida e bem 

desenvolvida apoiada em procedimentos algébricos aparecem claramente na 

Geometria de Descartes. Segundo Roque (2012), para Descartes a Matemática 

estabelecia a relação entre as ciências e a natureza, assumindo assim, que a 

Matemática tinha o papel de compreensão da natureza. Portanto, neste 

período prevalece um misto de descoberta e criação da Matemática. 

No período de John Wallis, Moivre e Euler, a intensão do conceito de 

número complexo estava centrada na utilização da Geometria para se obter 

representações e propriedades das raízes quadradas de negativos, que já 

eram chamadas de imaginárias, e a sua extensão era a possibilidade de 

entender todos os números complexos algebricamente. As tentativas de 

representações geométricas por Wallis, da representação trigonométrica usada 

por Moivre e da representação exponencial de Euler levaram ao domínio de 

importantes propriedades operacionais dos números complexos. 

A utilização de representações algébricas e da trigonometria fizeram 

com que o conceito de número complexo ficasse cada vez mais claro no meio 

matemático e esses números passaram a ser utilizados com maior frequência 

nos trabalhos científicos deste período. O conhecimento e a utilização analítica 

da trigonometria trouxeram novas possibilidades de conhecimento sintético 

para os números complexos por meio das representações trigonométricas e 

das representações exponenciais. 
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O aspecto empírico da Matemática da resolução de problemas 

específicos estava quase sendo deixado de lado pelos ideais racionais de 

generalização de resultados e de formalismo neste período. A utilização dos 

números complexos na forma trigonométrica e exponencial caracterizou esse 

racionalismo. Assim a Matemática passou a mostrar mais características de 

criação do que de descoberta. 

Uma consequência deste processo todo foi a aceitação dos negativos 

como números através da obtenção da sua representação geométrica. A 

intensão do conceito número negativo era tanto geométrica como algébrica, 

pois se desejava obter uma representação geométrica para os negativos e 

caracterizá-los como grandezas relacionais. Obteve-se com a sua extensão, 

um avanço na teoria dos números, e os negativos passaram a ser aceitos 

assim como os positivos racionais ou irracionais. 

Todo o conhecimento analítico que se tinha sobre as propriedades dos 

números positivos e dos negativos e as relações entre eles, fez com que os 

números negativos fossem aceitos como objetos matemáticos, e isto trouxe a 

possibilidade de se obter novos conhecimentos sintéticos sobre a teoria dos 

números. 

A partir deste momento, a Matemática passou a apresentar um aspecto 

mais racional no desenvolvimento da teoria dos números e, os exemplos 

empíricos apenas serviam para explicar ou exemplificar a utilização das regras 

mais gerais. Neste período, a construção do conhecimento passou a se 

mostrar mais com características de criação do que de descoberta. 

A representação geométrica dos negativos deu uma referência para os 

números negativos e, desta forma, eles passaram a ser aceitos mais 

claramente como objetos matemáticos sem que fosse necessária uma 

aplicação prática ou uma ligação com o mundo real. Eles passaram a ser vistos 

como grandezas relacionais, pois o que passou a ser importante era como eles 

se relacionavam com outros tipos de números. 

No período de Wessel, Argand, Gauss e Hamilton, a intensão do 

conceito de número complexo era tanto algébrica como geométrica, pois eles 
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queriam usar a teoria dos números complexos para resolver os seus problemas 

particulares. Wessel queria usar os complexos para resolver os seus 

problemas do cotidiano na construção de mapas ou cartas topográficas e, 

portanto, a sua intensão era voltada para a Geometria, Argand e Gauss tinham 

o objetivo de usar os complexos para demonstrar o famoso Teorema 

Fundamental da Álgebra e Hamilton queria estudar e desenvolver novas 

estruturas algébricas e, portanto, a intensão para eles era voltada para a 

Álgebra. 

A extensão era o conjunto dos números complexos e suas 

propriedades. Para atingir essa extensão, todos precisaram apresentar uma 

representação geométrica dos números complexos, o que contribuiu com o 

aprimoramento e a aceitação destes objetos como números. Todas as bases 

de conhecimento analítico para a obtenção da representação geométrica dos 

números complexos já vinham desde o período de Paccioli e Scipione e agora 

estavam prontas. A qualquer momento a representação geométrica dos 

números complexos poderia ter sido criada por qualquer matemático que se 

empenhasse neste sentido, e Wessel e Argand foram os primeiros a cria-la e 

apresentaram, quase que concomitantemente e por caminhos diferentes, as 

suas representações dos números complexos. 

A obtenção de uma representação geométrica para os números 

complexos possibilitou a aceitação dos complexos como objetos matemáticos, 

com uma estrutura formal e racional como grandeza relacional sem a 

necessidade de qualquer aplicação com o real ou o empírico. A consolidação 

da teoria dos números complexos, devido a sua abstração e formalismo, tem 

muito mais características de criação, diferentemente do que ocorreu no início 

do desenvolvimento da teoria, na qual existiam mais características de 

descoberta, por causa dos obstáculos criados pelas técnicas de resolução das 

equações algébricas do 3º grau. 

A complementaridade entre a Álgebra e a Geometria se mostrou ao 

longo de todo o processo. Percebe-se que o desenvolvimento das 

propriedades algébricas dos números complexos trouxe à tona a sua 

representação geométrica e novos resultados ligados à trigonometria, por outro 
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lado, por meio da representação geométrica, ou seja, do uso da Geometria a 

teoria dos números complexos apresentou novos resultados na sua parte 

algébrica como o cálculo de potências e de raízes enésimas e na construção 

de novas álgebras. 

No início da construção da teoria dos números complexos, Cardano 

acreditava que o papel da geometria era o de justificar o método algébrico, 

porém a justificativa geométrica de Cardano se apoiava no método de análise 

dos antigos gregos, que acreditavam num método analítico com o auxílio de 

uma argumentação lógica. Com o advento da simbologia algébrica, desde 

Viète e Descartes, o formalismo sintético da Álgebra passou a ser mais 

relevante. Percebe-se assim que houve uma alternância entre Álgebra e 

Geometria. 

O interesse de Wallis em encontrar uma representação geométrica 

para os números complexos, a utilização dos números complexos na forma 

trigonométrica por Moivre para resolver problemas de trigonometria e, a 

utilização da trigonometria por Euler para estabelecer a forma exponencial dos 

números complexos, mostram que houve também neste período uma 

alternância entre Álgebra e Geometria. 

No final, Wessel desenvolveu a teoria dos números complexos pela 

utilização da trigonometria, pois ele queria trabalhar com ângulos e distâncias e 

obteve novos resultados algébricos muito importantes ligados à trigonometria. 

Argand e Gauss utilizaram a representação geométrica para formalizar uma 

demonstração coerente do Teorema Fundamental da Álgebra e assim voltaram 

à resolução de equações algébricas. Hamilton se preocupava com o 

desenvolvimento de estruturas algébricas e estabeleceu a notação de par 

ordenado para os números complexos. Neste período também se percebe uma 

alternância entre a Álgebra e a Geometria. 

Outra complementaridade que pode ser observada foi entre a teoria da 

resolução de equações algébricas e a teoria dos números complexos. A cada 

passo dado ou resultado obtido em uma dessas teorias, a outra, logo em 

seguida, também dava o seu passo obtendo novos resultados e, assim 

sucessivamente, num processo que alternou resultados de ambas as teorias. 
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Uma teoria não pôde avançar sem os avanços da outra e o estudo da 

construção de uma teoria está intimamente ligado ao estudo da construção da 

outra, pois elas foram obtidas concomitantemente. 

No contexto deste trabalho, o Princípio da Complementaridade na 

Educação Matemática, desenvolvido por Michael Otte, se mostrou uma teoria 

adequada para a interpretação de aspectos históricos e filosóficos envolvidos 

no desenvolvimento de um conceito.  

Acreditamos que novos aspectos complementares ainda poderão ser 

identificados no contexto histórico-filosófico do desenvolvimento da teoria da 

resolução de equações algébricas e da construção da teoria dos números 

complexos, devido à grande riqueza do processo de descoberta e de criação 

do conhecimento humano, e o presente trabalho se coloca como ponto de 

partida para essa tarefa.  
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