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RESUMO 

 O presente estudo visa apresentar um incurso histórico-epistemológico no 

desenvolvimento do conceito matemático de número negativo. Para tanto, inter-relacionamos 

as diferentes formas e condições de construção do conhecimento matemático e, assim, 

identificando as conseqüentes características no estabelecimento do referido conceito, em 

diferentes comunidades matemáticas e momentos históricos. Com isso, diante de um 

entendimento das barreiras construídas historicamente perante o conceito de número negativo, 

especialmente, as de origem ontológicas, que incompatibilizava o conceito de número 

negativo com o conceito de número natural, impedindo o desenvolvimento do conceito de 

número negativo. Assim, esboçamos as razões de rejeição aos números negativos, como 

raízes de equações, pelo inglês Peter Barlow (1776 –1862) em An Elementary Investigation of 

the Theory of Numbers, publicada em 1811. Nós também diagnosticamos a continuidade das 

dificuldades com o tratamento com os números negativos, já em pleno transcurso do século 

XIX.  

Palavras – chave: História da matemática. Teoria dos Números. Conceito de números 

negativos – Histórico-epistemológico. 

  



ABSTRACT 

 The present study seeks to present a historico-epistemological analysis of the 

development of the mathematical concept of negative number. In order to do so, we analyzed 

the different forms and conditions of the construction of mathematical knowledge in different 

mathematical communities and, thus, identified the characteristics in the establishment of this 

concept. By understanding the historically constructed barriers, especially, the ones having 

ontologicas significant, that made the concept of negative number incompatible with that of 

natural number, thereby hindering the development of the concept of negative, we were able 

to sketch the reasons for the rejection of negative numbers by the English author Peter Barlow 

(1776 -1862) in his An Elementary Investigation of the Theory of Numbers, published in 1811. 

We also show the continuity of his difficulties with the treatment of negative numbers in  the 

middle of the nineteenth century. 

Key – words: History of Mathematics. Theory of Numbers. Concept of negative number – 

historico-epistemological. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estabelecimento do conceito de número negativo como entidade matemática é algo 

que provocou profundas discussões de diferentes níveis durante um longo período. Nagel 

(1935), em “Impossible numbers”: a chapter in the history of modern logic, atestou com 

pontualidade as dificuldades para conceber os negativos como entidades matemáticas. 

Observemos, então, seu relato: 

[…] while fractions, and operations with them in accordance with the same formal rules 
as with integers, has been accepted as “natural” extensions of the original concept of 
number, “negative” and “imaginary numbers” were not welcomed so readily. After a 
general method was discovered for solving algebraic equations of the first degree, it was 
found that in some cases a peculiar kind of root, namely, a “negative number,” was 
obtained. Such roots clearly did not correspond to anything that had heretofore been 
recognized as quantity; hence what meaning to assign to these “negative quantities” 
become a serious problem (NAGEL, 1935, p. 433). 

 Ou seja, Nagel expôs que, enquanto as frações e suas operações foram aceitas como 

extensões naturais do conceito original de número, os números negativos e imaginários não 

foram tão prontamente aceitos. A partir da apresentação de um método geral para resolver 

equações algébricas do primeiro grau notou-se, em alguns casos, um tipo peculiar de raiz, isto 

é, um número negativo. Tal advento não correspondia a nada que tinha sido reconhecido antes 

como quantidade, assim essas “quantidades” negativas tornaram-se um problema sério. 

Portanto, de acordo com Schubring (2000), estudar os efeitos dessa rejeição no 

desenvolvimento matemático e didático constitui um problema interessante para pesquisas 

históricas, mas ao mesmo tempo traz grande complexidade. 

Dessa forma, o desenvolvimento histórico dos números negativos ainda gera 

incertezas, pois as fontes primárias e as secundárias nem sempre dão subsídios suficientes 

para a construção de estudos pautados em moldes que asseguram certa validade. Esse fato, 

por sua vez, gerou visões contraditórias sobre os contextos social e matemático em que 

surgiram os números negativos, bem como dos limites cronológicos das informações que 

sugestionam o seu uso e, principalmente, das barreiras conceituais surgidas durante o 

desenvolvimento do conceito de número negativo. 

Segundo Medeiros e Medeiros (1992), apesar dos números negativos terem, em 

aspectos gerais, ampliado seu uso, especialmente, em decorrência dos estímulos oriundos da 



prática, as controvérsias sobre a sua natureza permaneceram acesas até o século XIX1. Um 

dos últimos representantes dos que rejeitaram os números negativos foi o matemático inglês 

Peter Barlow (1776-1862), que será alvo de nosso estudo. Evidentemente, essa característica 

presente no texto de Barlow pressupõe considerações a respeito das peculiaridades do 

contexto matemático inglês, o qual permanecia imerso em um projeto social e intelectual que 

mantinha a Inglaterra isolada do resto do continente europeu. 

Como mencionamos, o aspecto histórico em relação à aceitação dos números 

negativos é envolto de questões, no mínimo, intrigantes. Não obstante, as dificuldades 

presentes no processo ensino-aprendizagem desse assunto são fortemente verificadas no 

contexto escolar. Para Lins (2004) isso se deve ao fato de que apesar dos números negativos 

não serem usados de forma plena no cotidiano, na escola eles devem ser concebidos 

naturalmente.  

Sendo assim, propomos um estudo que ao direcionar o olhar sobre a obra de Peter 

Barlow – um dos últimos a não aceitar os números negativos – tentará entender as resistências 

históricas perante números negativos, pois o entendimento dessas resistências contribuirá para 

a construção de materiais que auxiliem o professor nas elaborações de atividades ministradas 

em sala de aula. 

De fato, pesquisas em educação matemática vêm trazendo a história da matemática 

como uma alternativa eficaz na superação de dificuldades na aprendizagem, contribuindo de 

forma significativa para a superação de obstáculos epistemológicos2 e cognitivos. Kline 

(1976), citado por Miguel (1993, p. 49) apresentou o seguinte argumento: “Não há muita 

dúvida de que as dificuldades que os grandes matemáticos encontraram são precisamente os 

tropeços que os estudantes experimentaram e que nenhum esforço para eliminá-los com 

verbosidade lógica pode ser bem sucedido”. Propostas como a apresentada por Mendes 

(2001), por exemplo, expõem o uso da história no ensino da matemática na perspectiva de 

resgate das situações problematizadoras, as quais conduziriam os estudantes à redescoberta da 

matemática, que por sua vez se dá por meio das informações históricas que revestem essas 

situações problemas. Favorecem, portanto, a formalização dos conceitos matemáticos.  

                                                
1 Quando, de acordo com Lins (2004), deu-se início ao processo que culminou no estabelecimento da 
matemática como um conjunto sistêmico, que em nome do rigor e precisão, manteve-se “independente” das 
questões externas a esse sistema. 
2 Na perspectiva bachelardiana a ciência nos põe em presença de revoluções e não de evoluções; o avanço da 
ciência se dá por rupturas. Segundo Martins (2004), Bachelard defendeu que as resistências ocorridas mediante 
ao processo de ruptura são denominadas de obstáculos epistemológicos, os quais surgem inevitavelmente na 
relação do sujeito com os objetos do conhecimento, sendo inerentes tanto ao desenvolvimento histórico da 
ciência quanto à prática cotidiana da educação.  



Além disso, a história, sob essa ótica, promove a concepção de matemática como uma 

construção humana e, por isso, não linear. Dessa forma, a história torna-se um meio de 

desmistificação do conhecimento matemático, já que o processo histórico deixa transparecer 

as várias formas, atitudes e conflitos que o conhecimento matemático foi construído. Em 

especial, o desenvolvimento histórico dos números negativos deixou transparecer obstáculos 

de ordem epistemológica, o que por sua vez possibilita um melhor desenvolvimento de 

estratégias pedagógicas que visam superar esses obstáculos. 

Não obstante, apesar de considerada relevância do aspecto pedagógico e sua íntima 

ligação com a problemática dos números negativos, trataremos do aspecto histórico-

epistemológico dos números negativos, objetivando entender as barreiras conceituais desse 

percurso histórico.  

A obra de Peter Barlow destinada à discussão da Teoria dos Números, na qual foi 

exposta a postura de rejeição aos números negativos, nos foi apresentada como campo fértil 

de discussões a esse respeito. Além disso, de acordo com O'Connor e Robertson (2000a), 

embora Barlow tenha sido considerado por seus contemporâneos um cientista com certo 

respaldo, os textos referentes à história da matemática tem dado pouca atenção a ele. Sobre 

esse assunto, Anjos e Fossa (2004) mostraram que há indícios que revelam um material 

matemático e histórico, em que transparecem elementos ainda pouco analisados, construídos 

por meio das barreiras conceituais presentes na matemática produzida por Barlow. 

 Assim, teceremos um esboço histórico-matemático dos contextos de surgimento dos 

números negativos e seu desenvolvimento até o século em que se insere a obra em questão. 

Concomitante a esse processo, faremos uma análise epistemológica do conhecimento 

matemático referente aos negativos, observando a construção matemática de cada tempo. 

Finalmente, discutiremos as características sócio-matemáticas expostas na obra da Teoria dos 

Números de Barlow a respeito da postura diante do conhecimento matemático e, em especial, 

dos números negativos. 

Para a realização das discussões acima anunciadas, organizamos nosso estudo em 

quatro capítulos. No primeiro desses, intitulado Um esboço da história dos números negativos 

até o século XVIII fizemos um relato sobre as considerações sócio-matemáticas a partir das 

antigas civilizações, evidenciando as características matemáticas e as conseqüências para o 

desenvolvimento do conceito dos números negativos em cada civilização até as considerações 

levantadas por meio do advento do simbolismo de Viète, estendendo-se por meio deste as 

discussões sobre a fundamentação matemática, especialmente a ocorrida no século XVIII. Por 



fim, indicamos as conseqüências dessa postura de fundamentação, estabelecidas sobre o 

projeto matemático das primeiras décadas do século XIX.  

No segundo capítulo, que tem como título Os números negativos na matemática 

inglesa, esboçamos um estudo das características da matemática produzida na Inglaterra. Para 

isso, apresentamos as características difundidas nos primeiros textos de álgebra publicados na 

Inglaterra, ressaltando as que estão relacionadas a problemática dos números negativos. Por 

conseguinte, expusemos os principais elementos do embate inglês sobre fundamentação, 

intensificados no século XVIII, que estava particularmente relacionada a com a postura de 

isolamento e com a defesa da matemática newtoniana, o que desencadeou uma postura que 

influenciou o desenvolvimento do célebre sistema axiomático, o qual expôs uma nova 

concepção de matemática, a qual resolveu os problemas sobre os números negativos.   

No terceiro capítulo, nomeado Os números negativos na obra de Peter Barlow, 

objetivamos trazer por meio de estudo de caso algumas considerações e questionamentos 

sobre as atitudes implícitas e explícitas nas produções matemáticas de Peter Barlow diante dos 

números negativos, inserindo no contexto sócio-matemático do período em que viveu, o qual 

esboçamos no capítulo anterior. Assim, após algumas considerações sobre a vida e a obra de 

Barlow analisamos as concepções e métodos que envolvem os negativos, usando An 

Elementary Investigation of the Theory of Numbers, publicado em 1811, e A New 

Mathematical and Philosophical Dictionary, de 1814. 

Por fim, apresentamos a Conclusão deste estudo em que expusemos sistematicamente 

as resultados das investigações desenvolvidas ao decorrer dos capítulos anteriores. Além de 

apresentarmos algumas considerações acerca das implicações futuras desta investigação 

especialmente, as relacionadas à tarefa pedagógica.



2 UM ESBOÇO DA HISTÓRIA DOS NÚMEROS NEGATIVOS ATÉ O SÉCULO 

XVIII.

2.1 As antigas civilizações egípcia, chinesa e hindu. 

 Como mencionamos, o desenvolvimento histórico dos números negativos esteve 

envolto por algumas incertezas, dentre elas aquelas permeadas pelas delimitações 

cronológicas. Sendo assim, faz-se necessário um estudo a respeito do contexto matemático em 

que se deram os primeiros indícios do conceito de número negativo, e paralelamente a esse 

estudo, algumas ponderações referentes aos limites cronológicos das obras que sugestionam a 

construção desse conceito. Para tanto, faremos uma análise dos fundamentos da matemática 

das civilizações que na antiguidade apresentaram indícios de formação da idéia de número 

negativo. 

Segundo Gay Robins e Charles Shute (1985), os egípcios usavam uma malha 

quadriculada para elaborar obras de arte gráficas com a finalidade de garantir a 

proporcionalidade das imagens produzidas. Para tanto, não havia necessidade de apelar para  

números negativos. No entanto, Beatrice Lumpkin (1996) alega que os egípcios não somente 

tinham uma palavra especifica para zero, nfr, como também aplicavam as malhas 

quadriculadas na construção de pirâmides. Nessa aplicação, os egípcios escolhiam uma linha 

ao nível do chão como linha zero (nfr) e numeravam as outras linhas como sendo um cúbico 

acima de zero, dois cúbicos a cima de zero e, de forma análoga, um cúbico abaixo de zero, 

dois cúbicos abaixo de zero. Lumpkin, ao citar Arnold (1991) explicou: 

Massive stone structures such as the ancient Egyptian pyramids required deep 
foundations and careful leveling of the courses of stone. Horizontal leveling lines 
were used to guide the construction. One of these lines, often at pavement level, was 
used as a reference and was labeled nfr, or zero. Other horizontal leveling lines wcre 
spaced 1 cubit apart and labeled as 1 cubit above nfr, 2 cubits above nfr, or 1 cubit, 2 
cubits, 3 cubits, and so forth, below nfr. (LUMPKIN 1996/apud ARNOLD, 1996). 

Ou seja, Lumpkin descreveu atividades na civilização egípcia que mostraram o uso de linhas 

de níveis, as quais indicam o uso posicional do número que sugestiona, por sua vez, a idéia de 

número negativo. Esse fato, entretanto, não ocasionou o surgimento dos números negativos na 

matemática egípcia. 



Segundo Jean C. Martzloff (1997), foi na matemática chinesa que surgiram os 

primeiros registros que envolveram o uso de números negativos. Embora a imprecisão das 

datas dos documentos chineses crie muitas dificuldades em delimitar os primeiros registros do 

uso dos números negativos, Martzloff (1997) argumentou que é provável que a ocorrência da 

noção dos números negativos já estivesse presente no início da dinastia Han (206 a.C a 220 d. 

C). De fato, foi durante a dinastia Han que o mais importante dos textos da matemática 

chinesa da antiguidade foi produzido. Intitulado de K’u-ch’ang Sunuan Shu ou Nove 

Capítulos da Arte Matemática, é considerado o texto de referência da matemática chinesa na 

antiguidade. Sobre isso Eves (2004, p. 243) ressaltou que: “[Nove Capítulos da Arte 

Matemática] é uma síntese do conhecimento matemático chinês antigo. Nele estão 

estabelecidos os traços da matemática antiga da china: cálculos orientados, com teoria e 

prática ligadas numa seqüência de problemas aplicados”. Dessa forma, essa obra tornou-se a 

fonte mais importante na análise da visão numérica dos chineses. Portanto, um estudo mais 

cuidadoso dessa obra pode ajudar a entender a visão a respeito dos negativos. 

 Para Martzloff (1997), a compreensão de como se deu a aceitação dos números 

negativos na matemática chinesa passa pela análise dos fundamentos filosóficos da própria 

cultura chinesa, a qual foi concebida sobre a visão de opostos complementares: 

[...] the Chinese from antiquity often display a predilection for an analysis of all 
sorts of phenomena in terms of complementary couples positive and negative. For 
example, astronomers imagined coupling the planet Jupiter with an anti-Jupiter, 
whose motion was deduced from the former by inversion; diviners practised a 
double-sided divination with symmetrically arranged graphics; not to mention also, 
of course, yinyang dualism. (MARTZLOFF, 1997, p. 200). 

Segundo o referido autor, então, o início dos números negativos na China foi uma 

conseqüência da estrutura filosófica peculiar desse país. 

No entanto, o fato da estrutura filosófica ter sido construída sobre a concepção de 

opostos complementares não assegurou por completo a aceitação dos números negativos, pois 

outras culturas da Antigüidade como, por exemplo, a grega, não desenvolveram o uso dos 

números negativos, embora tivessem uma filosofia de opostos, ainda que não tão forte quanto 

a dos chineses. 

 Assim sendo, podemos entender que após o surgimento dos números negativos, que 

provavelmente ocorreu no contexto da resolução de equações3, os antigos chineses usavam os 

                                                
3 Evidentemente, quando se fala de resolução de equações pelos chineses devemos lembrar que isso não se deu 
de forma simbólica. 



conceitos de opostos complementares, já presentes em sua filosofia, para fundamentar e 

interpretar o uso dos números negativos. 

Essa interpretação feita diante dos números negativos provavelmente surgiu no próprio 

processo de cálculo usado pelos chineses, o qual consistia na manipulação de varas. Nesse 

processo havia a seguinte distinção: varas vermelhas para representar os negativos e pretas 

representar os positivos. Dessa forma o número três, por exemplo, se apresentava com uma ou 

outra característica – positivo (preto), negativo (vermelho). 

No contexto chinês o conceito de número estava essencialmente ligado à expressão de 

uma quantidade definida de algo definido. Esse fato, como veremos posteriormente, será 

definitivo para o entendimento da problemática a respeito dos números negativos. 

Conseqüentemente, a idéia de negatividade e positividade na matemática chinesa era a 

expressão de características complementares de um mesmo número, ou seja, nesse contexto, 

não havia números opostos e sim, aspectos complementares de um mesmo número.  

Portanto, na matemática chinesa os números negativos não eram considerados 

entidades independentes, sendo assim, só existiam como intermediários na execução de algum 

algoritmo, por exemplo, o algoritmo da extração das raízes de um polinômio, ou  até mesmo 

como auxílio para a interpretação de alguma situação problema, no caso da idéia de perda e 

ganho. 

Segundo Eves (2004), durante o século III a.C, ou seja, paralelamente à dinastia Han, 

na China, a matemática desenvolvida na Mesopotâmia evidenciou o uso da regra de sinais em 

tábulas astronômicas. Entretanto, Jeans Høyrup (2001) mostrou que esse é um erro que se 

originou da má interpretação de uma formulação algébrica que Otto Neugebauer fez para 

esclarecer os textos babilônicos. Segundo Høyrup (2001, p. 21): “The widespread legend that 

the babilonians made use of negative numbers comes from misreading of Neugebauer’s 

treatment of de topic”. Assim, embora Neugebauer não quisesse alegar a existência de 

números negativos entre os babilônicos, sua interpretação gerou a visão dessa concepção. 

Desse modo, Høyrup mostrou não somente que os números negativos não existiam na 

civilização babilônica, como também explicou como foi gerada a crença da sua existência por 

parte de alguns historiadores da matemática. 

Sob influência ou não da civilização chinesa, a matemática hindu é reconhecida 

historicamente pelo trato sistemático dos números negativos. Esse fato, no entanto, só veio a 

ocorrer depois de um intervalo considerável do ocorrido na China. Sendo assim, a forma 

como o uso dos números negativos se inseriu na matemática hindu será essencial para nosso 

estudo. 



Entretanto, mais ainda que na matemática da China, na matemática antiga hindu há um 

alto grau de incerteza na datação dos textos. Além disso, os estudos referentes à matemática 

da Índia, quando confrontados, geralmente apresentam opiniões bastante divergentes a 

respeito da tradição matemática do povo hindu. Isso foi explicado por Eves (2004), da 

seguinte forma: 

Os textos de história da matemática mostram algumas contradições e confusões ao 
focalizar os hindus. Isto se deve, provavelmente, em escala considerável, ao caráter 
obscuro e quase ininteligível dos escritos dos autores hindus. A história da 
matemática hindu carece ainda de uma abordagem mais confiável e erudita. (EVES, 
2004, p. 252). 

De fato, os textos hindus, por serem escritos em versos, apresentam um grau relativamente 

alto de dificuldade para a interpretação. Além disto, a matemática da antiga Índia, 

naturalmente se desenvolveu de forma claramente descontinua, visto que a Índia, durante a 

antiguidade, esteve freqüentemente inserida em um contexto de invasões e guerras.   

 Observemos, entretanto, que apesar das dificuldades de interpretação atreladas aos 

textos hindus, a identidade da matemática produzida na antiga Índia foi fortemente 

representativa já que são claras as contribuições de grande importância para a matemática, 

como por exemplo, a aplicação do princípio do valor-lugar do sistema sexagesimal babilônico 

para a base 10 e a criação do zero como número. Além, evidentemente, do uso de uma álgebra 

sincopada4 e do uso sistemático dos números negativos que é alvo de nossa discussão. 

 O formato estruturado que os números negativos tinham na matemática hindu, 

geralmente encontraram como marco inicial o trabalho do eminente matemático 

Bhahmagupta (598 – 665 d.C), sobre o qual centraremos nossa discussão. 

Segundo Eves (2004) esse trabalho de Bhahmagupta intitulado de Bhamasphuta-

sidd’hanta (o sistema de Bhama revisado) esteve voltado, eminentemente, para a astronomia, 

como a grande maioria dos textos hindus, o que mostra, por sua vez, que a matemática usada 

pelos hindus era essencialmente uma ferramenta da astronomia e, por esse motivo, não havia 

preocupação com demonstrações, ou seja, a matemática hindu era essencialmente prática. 

Contudo, Struik (1967) apresentou, o próprio texto de Bhahmagupta como exemplo de uma 

postura que se caracterizava pelo tratamento menos utilitário ao conhecimento matemático.  

Essas duas visões diante da matemática hindu e, em particular, sobre o texto de 

Bhahmagupta, evidenciam que matemática hindu apesar de ter tido um caráter prático 

                                                
4 De acordo com Otto Bekken (1994), álgebra sincopada não é um estágio entre a retórica e a simbólica, mas um 
formato mais sintético, com uso de abreviações, da álgebra retórica. 



relacionado à astronomia, também apresentou grupos de problemas que não tinham objetivos 

práticos, propostos “simplesmente por prazer”. Esse fator, portanto, contribui para um melhor 

entendimento da matemática produzida pelos hindus e, por conseguinte, de suas visões sobre 

números negativos. 

Focalizando a obra de Bhahmagupta sobre o uso dos negativos, verificamos que a sua 

exposição apresentou um uso sistemático dos números negativos, isto é, fez uso de regras de 

sinais. Além disso, tratou de forma genérica as equações quadráticas e as lineares diofantinas 

(ax+ by = c), deixando explícita a aceitação dos negativos como possibilidade de solução 

para esses tipos de equação. 

No entanto, o uso sistemático dos números negativos não pareceu algo uniformemente 

aceito perante os matemáticos hindus, pois o famoso Bhaskara (1114-1185), por exemplo, 

desconsiderava as raízes negativas. 

Ao analisarmos as civilizações da Antigüidade que sugestionaram o uso dos números 

negativos, como os egípcios, ou aquelas que concretizaram o uso desses números, como os 

chineses e os hindus, claramente há uma consolidação dos números negativos sobre aspectos 

práticos, embora os hindus, como vimos, tenham apresentado uma postura que dualizava 

aplicação e teoria, em que a concepção de número negativo estava sempre atrelada aos 

problemas práticos (suscetíveis à interpretação de ganho e perda). De fato, o contexto em que 

surgiram os números negativos deu-se no processo de resolução de equações, que eram 

oriundas de problemas práticos. Porém, as condições de existência dos números negativos 

diferenciaram-se no decorrer da história e de civilização para civilização. Por exemplo, na 

civilização da antiga China, os números negativos, como vimos acima, eram apenas 

intermediários de um processo matemático, enquanto que já na antiga Índia, tinham um 

caráter mais independente. 

2.2 A antiga civilização grega 

 Já vimos que nas civilizações antigas da China e Índia havia a idéia de número 

negativo. No entanto, não há evidência desse fato na antiga civilização grega. Essa 

constatação talvez não seja surpreendente, já que os chineses estavam culturalmente afastados 



dos gregos e, por isso, teriam pouca influência sobre eles; enquanto os hindus só 

desenvolveram o uso dos números negativos depois da formação da matemática grega 

clássica. A cultura que teve mais influência sobre os gregos foi a egípcia, a qual desenvolveu, 

como vimos, linhas de nível; mesmo assim, parece que os egípcios não usaram números 

negativos explicitamente. 

 Nesse sentido, a idéia de número negativo não estava presente na civilização grega. A 

compreensão desse fato requer um estudo epistemológico do conceito de número usado pelos 

gregos na Antigüidade; o que, por sua vez, passa por uma análise dos fundamentos da 

matemática produzida nesse período. 

 Os relatos referentes à origem da matemática grega se concentraram nas chamadas 

escolas Jônica e Pitagórica e seus representantes, Tales de Mileto (624-548 a.C.) e Pitágoras 

de Samos (570-490 a.C.). A escola Jônica, de acordo com Wussing (1998) , caracterizava-se 

por uma filosofia fundamentada na iminente necessidade de compreender e explicar a 

natureza. Tales, de acordo com John Fossa (2003), tinha como principal objetivo a procura do 

arché, ou seja, a matéria básica e o princípio do movimento de todas as coisas. Essa matéria 

básica foi, para Tales, a água. 

 Tales, além de ter sido o representante dos físicos jônicos, de acordo com Boyer 

(2003), também foi freqüentemente tratado como o primeiro matemático e o primeiro a 

abordar os problemas de geometria de forma dedutiva, contribuindo, dessa forma, para a visão 

da matemática como ciência independente, conjetura defendida por B.L van der Waerden, 

citado por Boyer. No entanto alguns historiadores, como Otto Neugebauer (1969), 

contestaram essa teoria, afirmando ser posterior o aparecimento da dedução. 

 Seja como for, podemos afirmar que Tales deu alguns passos na direção da visão da 

matemática como uma ciência independente; mas como defendido por Fossa (2004), foi por 

meio da escola Pitágorica que de fato a matemática nasceu. Vejamos então a seguinte 

exposição de Fossa (2004): 

Interessantemente, apesar do fato da matemática ser eventualmente vista, no mundo 
antigo, como a ciência (num sentido lato) do número e da forma, parece que não 
houve uma só disciplina identificada como "matemática" até a época dos 
pitagóricos. Houve, sim, uma multiplicidade de práticas inter-relacionadas, mas, 
independentes umas das outras. (FOSSA, 2004, p. 03). 



Assim, Fossa relatou que Pitágoras, aparentemente um aluno dos físicos jônicos, entendia que 

o arché era número, o que indica que ele provavelmente concebia o número como algum tipo 

de matéria rarefeita. Porém Pitágoras foi além dos físicos, pois pensava que o arché, por si só, 

não explicava o mundo. Por isso, era necessário procurar o lógos, ou seja, a inteligibilidade do 

mundo. 

 A inteligibilidade do mundo ou o lógos consistia em número e harmonia, e esta era 

expressa por razões e proporções entre números. Dessa forma, a inteligibilidade do mundo era 

dada a partir do estudo dos números e das suas relações, ou seja, através da matemática. 

 De acordo com Eves (2004), esse fato levou os pitagóricos a darem grande 

importância aos números e, conseqüentemente, a estudarem de forma intensiva suas 

propriedades. Assim, a matemática, provavelmente a partir de Arquitas de Tarento (primeira 

metade do século IV a.C.), foi organizada em quatro categorias: aritmética (números), 

geometria (formas), música (razões e proporções) e astronomia (formas em movimento), as 

quais são denominadas a partir da Idade Média de Quadrivium5. 

 Platão (427 a.C.?-347 a.C.), que aprendeu o pitagorismo com Arquitas, estruturou o 

Quadrivium de forma hierárquica, adotando a seguinte seqüência de ascensão, organizada da 

esquerda para a direita: Astronomia/ Geometria/ Aritmética/ Música.  

 A teoria que fundamenta a hierarquização do Quadrivium foi desenvolvida por Platão 

no Livro VI d’A República. Essa teoria denominada de Linha Dividida foi explicada por esse 

filósofo no livro seguinte, por meio da Alegoria da Caverna. Nessa alegoria, Platão descreveu 

o percurso de um prisioneiro dentro de uma caverna até o momento em que foi liberto e ficou 

fora dela. De acordo com essa discrição, havia um grupo de pessoas acorrentadas dentro de 

uma caverna, de forma que só poderiam ver a parede da caverna defronte deles; por isso, as 

sombras que passavam sobre a parede eram a única realidade existente para essas pessoas. 

Quando um prisioneiro obtinha a liberdade, mesmo mantendo-se dentro da caverna, ele via as 

formas físicas das quais as sombras se originavam e, portanto, conhecia uma realidade um 

pouco mais nobre. No momento em que esse prisioneiro saía da caverna, descobria as coisas 

do mundo sob a luz solar e atingia um nível de realidade ainda mais nobre. No entanto, ainda 

existia um outro nível de realidade, só alcançado quando o prisioneiro conseguia olhar 

diretamente para o sol. 

                                                
5 Curso de estudos oposto ao Trivium, que era composto pelo estudo da Gramática, da Lógica e da Retórica. 



 De fato, de acordo com Fossa e Erickson (2004), a Alegoria da Caverna demonstrou a 

hierarquia dos níveis de realidade (níveis ontológicos) e, reciprocamente, seus modos de 

apreensão (níveis epistemológicos), sugeridos na teoria da Linha Dividida e descritos por 

Fossa e Erickson, da seguinte forma: 

Segundo a descrição dada por Platão n’A República, a Linha Dividida consiste num 
segmento de linha dividida em duas partes desiguais. Cada uma das duas partes é 
dividida de novo na mesma razão. Cada uma das quatro seções da figura resultante 
corresponde a um nível ontológico e a um modo de apreensão. (FOSSA; 
ERICKSON, 2004, p. 242). 

Fossa e Erickson estruturaram essas informações, obtidas através da definição da Linha 

Dividida e sua representação por meio da alegoria, com o seguinte esquema: 

     Níveis Ontológicos 

Mundo das Sombras   /  Formas Cosmológicas  /  Formas Matemáticas  /  Idéias Transcendentais

       Opinião Comum     /     Opinião Científica     /     Razão Discursiva      /       Intuição 

Níveis Epistemológicos 

 Assim o primeiro nível, o Mundo das Sombras, onde o prisioneiro estava preso dentro 

da caverna, constituía-se de entidades que se caracterizavam por serem imagens de imagens. 

Sobre essas, portanto, não se pode ter conhecimento definitivo; sendo assim, corresponde 

epistemologicamente à Opinião Comum. 

 No segundo nível, o prisioneiro já estava liberto, mas continuava dentro da caverna. 

Tomava então conhecimento das entidades oriundas do mundo físico e dessa forma, atingia-se 

o nível epistemológico da Opinião Científica. 

 Em seguida, o nível das Formas Matemáticas correspondia ao momento em que o 

prisioneiro liberto estava fora da caverna. Nesse ponto, as entidades eram abstratas e, 

portanto, objetos do verdadeiro conhecimento. O modo de apreensão era a Razão Discursiva, 

que procedia de verdades para outras verdades, justificando as últimas através das primeiras. 

A Razão Discursiva, no entanto, não podia explicar seus próprios princípios; para isso, foi 

necessário atingir o nível das Idéias Transcendentais, sobre as quais se obtinham a verificação 



absoluta do verdadeiro conhecimento. Esse avanço se concretizava pela intuição, modo 

imediato de cognição. Nesse nível, o prisioneiro estava fora da caverna olhando o sol, por 

intermédio do qual se obtinha a cognição, meio em que se atingia o verdadeiro conhecimento. 

 Para nossos propósitos, não podemos nos contentar com a explicação filosófica da 

Linha Dividida, pois essa teoria platônica tinham uma estrutura matemática necessária à sua 

compreensão. Dessa maneira, como veremos, Platão transformou o pensamento pitagórico 

numa determinada teoria matemática para estruturar sua visão do mundo.  

 Segundo a análise de Fossa e Erickson (2004), a definição da Linha Dividida 

representava a seguinte proporção continuada: a:b::b:c::c:d , a qual poderia ser representada 

como: a / b / c / d . A partir do estudo das relações matemáticas existentes entre essas razões, 

podemos obter que b = c. Portanto, podemos reescrever a Linha Dividida da seguinte forma: a 

/ b / b / d. Ou seja, os segmentos intermediários são numericamente iguais. Além disso, cada um 

é a média geométrica dos extremos. 

 Ontologicamente, tinha-se que de um ponto de vista as Formas Cosmológicas e as 

Matemáticas eram iguais, pois as Formas Cosmológicas eram instâncias físicas das Formas 

Matemáticas. Sob outra óptica, os dois segmentos intermediários da Linha Dividida eram 

geometricamente distintos. Isso significa que as Formas Cosmológicas e as Matemáticas eram 

diferentes, pois as primeiras constituíam-se de objetos sensíveis (matéria e movimento), em 

contraste com as segundas, que se constituíam de objetos inteligíveis. Uma investigação mais 

detalhada revelaria que os segmentos a e d, quando concebidos como inteiros positivos 

(devido à tradição pitagórica), são ou quadrados perfeitos ou múltiplos de quadrados 

perfeitos. Dessa forma, em aspectos gerais poderíamos representar a Linha Dividida como: kn2

/ knm / knm / km2. Sendo, como já foi dito, knm a média geométrica entre kn2 e km2, em que m e n

são primos entre si e k é um número natural qualquer. Para maiores detalhes, ver Fossa e 

Erickson (2004, p. 244-245). 

 Na estrutura de Linha Dividida do Quadrivuim, a aritmética localiza-se no lugar 

correspondente ao das Formas Matemáticas na Linha Dividida original, o que a destacou 

como uma área de grande importância na matemática, o que era pertinente do ponto de vista 

pitagórico, já que o objeto de estudo da aritmética era, essencialmente, o número. Sendo 

assim, torna-se imprescindível o estudo do conceito grego de número, o arithmós, para o 

entendimento da matemática dos antigos gregos. Vemos com Jacob Klein (1968) que em toda 

a matemática grega antiga, o número era visto como uma quantidade definida de coisas 

definidas. Logo, o conceito de número na matemática grega, diferente da idéia atual, pareceu 



estar sempre associado ao concreto. No entanto, veremos a seguir que esse conceito não é 

inteiramente correto. 

 O estudo da aritmética, na interpretação tradicional da matemática grega, era dividido 

em duas categorias denominadas de Logística e Aritmética. A primeira era referente a 

cálculos aplicados (prática) e a segunda, ao estudo das propriedades e relações dos números 

(o que hoje chamamos de Teoria dos Números).6 Essa distinção estava além do que a divisão 

sugere, pois as atividades de cálculos aplicados eram vistas como menos importantes e por 

isso era uma função executada pelos escravos. 

 No entanto, Klein (1968) mostrou que essa divisão era incompleta, pois não 

considerava o aspecto prático e o teórico, tanto da Logística como da Aritmética. Sendo 

assim, Klein distinguiu as seguintes subcategorias: Logística Prática, Logística Teórica, 

Aritmética Prática e Aritmética Teórica, as quais eram diferenciadas da seguinte forma: 

Theoretical logistic and theoretical arithmetic both have as objects – in contrast to 
the corresponding practical arts – not things experienced though the senses but 
indivisible “pure” units which are completely uniform among themselves and 
which can be grasped as such only in thought. Both theoretical disciplines arise 
directly, on the one hand from actual counting and on the other from calculating, 
i.e., from the act of relating numbers to one other; and the task of the theoretical 
disciplines is to reduce these practical activities to their true presuppositions. 
(KLEIN, 1968, p. 6-7). 

Por um lado, a Logística Prática e a Logística Teórica consistiam em cálculos; porém, se 

diferenciavam em relação ao tipo de arithmoí a ser calculado, já que a teoria, diferente da 

prática, consistia em operações com objetos inteligíveis; ou seja, com arithmoí puros. Por 

outro lado, a Aritmética Prática e a Aritmética Teórica consistiam em contagem, e da mesma 

forma, se diferenciavam em relação ao tipo de arithmoí, isto é, a Aritmética Prática 

enumerava coisas concretas, enquanto a Aritmética Teórica contava arithmoí puros. 

 Além disso, a análise de Klein sugeria, implicitamente, que os objetos sensíveis que 

eram instanciados na Prática precediam em existência os inteligíveis, os quais eram de origem 

Teórica. Contudo, isso não condizia com o pensamento pitagórico7, considerando que a teoria 

da Linha Dividida, à qual recorremos com a finalidade de entendermos a estrutura matemática 

da antiga Grécia, submetia as subcategorias acima citadas à seguinte estrutura hierárquica, em 

sentido crescente da esquerda para a direita: 

                                                
6 Ver Heath (1981, p. 13-16). 



Aritmética Prática / Logística Prática / Logística Teórica / Aritmética Teórica.

Portanto, o nível da Prática pressupunha o nível da Teoria. Sendo assim, a Aritmética Prática 

referia-se ao nível mais baixo de arithmoí (contagem de coisas concretas) e a Aritmética 

Teórica, o nível mais alto de arithmoí, ou seja, os arithmoí puros, os quais poderiam ser 

conceituados como quantidades definidas de mônadas. A mônada, no contexto pitagórico, era 

a unidade indivisível. Além disso, a mônada, sob o aspecto da Linha Dividida, segundo 

Erickson e Fossa (2005), era o correlato matemático do Hum, o primeiro dentre as Idéias 

Transcendentais e, portanto, a fonte de tudo.  

 Por isso, dado o conceito de mônada, os números negativos seriam, na Aritmética 

Teórica, uma impossibilidade intelectual, uma vez que a única propriedade da mônada era a 

sua unidade. Assim, se algo tivesse a propriedade de ser positivo ou negativo não poderia ser 

mônada. Uma coisa semelhante aconteceu com frações, pois a mônada, por não ser divisível, 

não era consoante com a idéia de fração; logo, os gregos precisavam usar razões entre dois 

números inteiros para conceber a idéia de fração. 

 Podemos nos questionar, no entanto, se os números negativos poderiam surgir dentro 

da Aritmética Prática. De fato, esse seria o lugar apropriado para procedimentos semelhantes 

aos desenvolvidos pelos egípcios (linhas de nível) e hindus (débito). Do ponto de vista dos 

gregos, porém, a Aritmética Prática era a enumeração de unidades concretas e seriam essas 

unidades que poderiam ter a propriedade de serem positivas ou negativas. Um débito de 100 

reais, por exemplo, seria concebido como 100 unidades de débito. Dessa forma, a 

negatividade não residia no número, mas na unidade.

 Historicamente os números negativos não surgiram na contagem, mas nos cálculos; ou 

seja, surgiram na Logística, mais explicitamente na resolução de equações. Isso se concretizou 

com Diofanto (fl. século III), na sua obra Arithmetiké, que era essencialmente um trabalho da 

Logística Teórica. Nessa obra, Diofanto desenvolveu resoluções de equações usando 

implicitamente as regras de sinais, todavia desconsiderou a existência independente dos 

números negativos. Para entendermos esse fato, basta observamos que dentro da forma 

especial de Diofanto lidar com o número desconhecido, o qual, conforme Klein (1968, p. 140) 

pode ser definido por: “indeterminate multitude of monads”.  Com isso, mesmo nessa especial 

                                                                                                                                                        
7 Ver Fossa e Anjos (2007) 



forma diofantina de lidar com o número, este continuou atrelado ao conceito de mônada, que 

como vimos, impossibilitou a compreensão dos números negativos como entidades.  

Observemos então que embora Diofanto tenha apresentado um pensamento 

solidamente construído nas bases da matemática grega, ele proporcionou, em alguns aspectos, 

uma alteração do conceito de número dos gregos anteriores a ele. Para Klein (1968), a 

inovação apresentada por Diofanto deu-se essencialmente no uso do conceito grego de eidos

(espécie, tipo) para tratar de um conjunto de mônadas como uma unidade, desde que esse 

conjunto fosse regido por uma unidade interna, o que permitiria criar novas unidades (da 

forma 1/n, para cada conjunto n). Assim, Diofanto deu os primeiros passos na ampliação do 

conceito numérico pela eventual inclusão das frações. 

2.3 O império árabe 

 A postura diante do conhecimento matemático, e em especial diante dos números 

negativos, estabelecida pelos europeus durante a Renascença e a Idade Pré-Moderna tem 

raízes fortemente fundadas no tratamento exercido pelos árabes8. Dessa forma, submeteremos 

à análise o papel dos árabes na história dos números negativos, e por conseguinte, trataremos 

da forma como esse conhecimento foi disseminado. 

Por volta de 750 d.c., a Civilização árabe, depois de mais de um século de grande 

fervor guerreiro conduzido por uma força religiosa, consolidou um grande império político e 

econômico, que propiciou um forte desenvolvimento intelectual. Segundo Wussing (1998), 

entre os motivos que proporcionaram esse desenvolvimento, cabe ressaltar os avanços 

relacionados às técnicas de irrigação, ao comércio e à diversidade do conhecimento dos povos 

pertencentes ao império. De fato, em conseqüência desse período de grande prosperidade (a 

partir de 750 até o século X), Bagdá se firmou como renomado centro científico. Estabeleceu-

se uma espécie de Academia denominada de Casa da Sabedoria, que reunia um observatório 

                                                
8 Denominar-se-á não somente o povo árabe, mas todos os que faziam parte do império árabe consolidado sob o 
Islamismo, que abarcava grande parte da Ásia central, todo o norte da África e a Península Ibérica. 



astronômico9 e uma biblioteca que abrigava em seu acervo as traduções feitas pelos árabes, 

principalmente de fontes gregas e hindus. 

De acordo com Eves (2004, p. 261), os primeiros textos desse acervo foram traduções 

de textos da astronomia hindu, entre eles os de Brahmagupta (c. 766) que, como vimos, teve 

grande importância no desenvolvimento dos números negativos. No entanto tal influência, 

como veremos, não foi suficiente para que os árabes aceitassem os negativos. 

Dando continuidade ao interesse pela astronomia, os árabes traduziram do grego o 

trabalho de Ptolomeu. Essa atitude abriu caminho para várias traduções de clássicos de 

matemática grega, como por exemplo, Os Elementos de Euclides10, o que provavelmente pode 

ter provocado a inserção, na matemática árabe, de algumas características constituintes da 

postura grega perante os números negativos. 

Ao se estabelecer uma cultura matemática independente, marcada de forma 

particularizada pela influência dos textos traduzidos dos hindus, gregos e até mesmo dos 

chineses11, podemos sugerir que o estudo a respeito da não aceitação dos números negativos 

pelos árabes passou pela análise da forma particularizada como essas influências foram 

inseridas na matemática árabe. De fato, a postura árabe diante do conhecimento matemático 

foi fortemente marcada pela mistura de várias influências. Boyer (2003), por exemplo, 

ressaltou que os árabes tinham nos seus textos uma clara apresentação e uma organização 

sistemática – características que não eram muito marcantes em Diofanto e muito menos nos 

hindus, os quais usavam mais associações e analogias, ao passo que os árabes eram mais 

práticos. 

Para detalharmos a investigação a respeito da ausência dos números negativos na 

matemática árabe, centraremos nossas análises nos textos de al-Khowarizmi12 (século IX), um 

dos mais importantes matemáticos árabes, que exerceu grande influência sobre a matemática 

européia. Os textos de aritmética e álgebra produzidos por al-Khowarizmi expressaram 

características comuns aos demais textos matemáticos árabes, como por exemplo, o não uso 

de sincopação, e principalmente a recusa aos números negativos.  

                                                
9 Para Dirk J. Struik (1989, p.123), a astronomia centrava a maioria das atenções dos estudiosos árabes. Por isso, 
há na matemática árabe muitos estudos acerca da trigonometria. 
10 Segundo Boyer (2003, p. 160), dentre essas obras se omite o texto de Diofanto, que só foi traduzido pelos 
árabes no final do século X. 
11  Struik (1989, p. 127) indica que a matemática chinesa estava profundamente inserida no mundo islâmico.  
12 A latinização do nome al-Khowarizmi deu origem ao termo algoritmo. 



 O texto de al-Khowarizmi, conhecido por Al-jabr wa’l mugabalah13, em que o termo 

Al-jabr deu origem à palavra álgebra, se destinava à resolução de equações lineares e 

quadráticas. Em seis capítulos, conforme Boyer (2003), al-Khowarizmi expôs a resolução 

sistematizada, embora retórica, dos seis casos de equações lineares e quadráticas, em que 

todos os coeficientes eram numéricos e positivos. Para uma análise mais cuidadosa sobre a 

posição de al-Khowarizmi diante dos negativos, focalizaremos o procedimento de resolução 

de equações seguido por ele, o qual foi apresentado em dois momentos. O primeiro destinava-

se a encontrar através de algoritmos essencialmente aritméticos14 a solução da equação. O 

segundo momento era dedicado à verificação da solução por meio da geometria. Observemos 

que essas demonstrações geométricas, às quais as soluções das equações eram submetidas, 

nos ajudam a entender a rejeição às raízes negativas das equações, pois a representação de 

números negativos por segmentos não era algo intuitivo. J. N. Crossley (1987, p. 107), por 

exemplo, ressaltou que: “The geometric aspects of equations prevented the development of 

solutions other than positive ones for a long time”. Ou seja, o papel proeminente da geometria 

foi um obstáculo no desenvolvimento do conceito dos números negativos. 

 Notemos, entretanto, que o papel desempenhado pelas demonstrações geométricas 

teve origem na matemática grega, pois segundo Fossa (2003), foi através dos gregos que a 

geometria atingiu, por fatores de viabilidade axiomática, o status de padrão para uma 

expressão formal. 

 Assim, podemos vislumbrar que a rejeição dos árabes aos números negativos deve-se 

ao fato da aceitação do modelo geométrico grego. Outra evidência que ressaltava a influência 

da matemática grega na obra de al-Khowarizmi era a falta de sincopação, pois apesar de seu 

acesso aos textos de Brahmagupta, que como vimos, desenvolveu uma álgebra sincopada, o 

modelo retórico adotado pelos árabes era o mesmo dos das fontes gregas anteriores a 

Diofanto. 

 No final do século X, seguinte ao que al-Khowarizmi viveu, a álgebra árabe teve no 

trabalho de al-Karaji (953-1029) um novo impulso, que pôde ser caracterizado, 

principalmente, pela influência de Diofanto. O’ Connor e Robertson (1999a), seguindo a 

interpretação de Roshdi Rashed (1994), ressaltaram que: 

                                                
13 De acordo com Karen H. Parshall (1988, p. 158) a palavra “al-jabr” pode ser traduzida como 
“complementação” e aqui significa a eliminação das quantidades negativas de uma equação. Já o termo “al-
mugabalah”, que pode ser traduzido como “balancear” ou “equilibrar” nesse texto, referia-se ao processo de 
diminuir uma mesma quantidade positiva em ambos os lados da equação. Por exemplo, “al-mugabalah” tornava 
10x + 64 = 5x + 36 + x2 em 5x + 28 = x2. 



Al-Karaji's work holds an especially important place in the history of mathematics. 
…the discovery and reading of the arithmetical work of Diophantus, in the light of 
the algebraic conceptions and methods of al-Khwarizmi and other Arab algebraists, 
made possible a new departure in algebra by Al-Karaji. (O’ CONNOR; 
ROBERTSON, 1999a/ apud RASHED, 1994). 

Sendo assim, o trabalho de al-Karaji pode ser visto como exemplo de um novo estilo presente 

na matemática árabe, o qual conservaria os métodos de al-Khwarizmi, mas estaria imbuído de 

influência de Diofanto.  

 Esse estilo presente em al-Karaji, conforme O’ Connor e Robertson (1999a), foi 

caracterizado da seguinte forma: “the more-or-less explicit aim of [al-Karaji's] exposition was 

to find the means of realising the autonomy and specificity of algebra, so as to be in a position 

to reject, in particular, the geometric representation of algebraic operations”. Ou seja, essa 

nova postura que implicitamente defendia uma certa autonomia da álgebra em detrimento ao 

uso do modelo geométrico na álgebra. Portanto, se levado adiante essa nova forma de fazer 

álgebra poderia eventualmente desembocar em uma nova postura perante os números 

negativos. Entretanto, o que acabou não acontecendo entre os árabes da época de al-Karaji 

como Karen Parshall (1988) relatou. 

Um bom exemplo da continuidade do modelo de al-Khowarizmi é a obra de Omar 

Khayyam (1048-1131), um notável algebrista árabe que merece destaque por suas 

contribuições à resolução das equações cúbicas. Suas especulações acerca dessas equações 

estavam permanentemente no campo da geometria, pois determinava as raízes das equações 

cúbicas por meio da intersecção de duas secções cônicas15. De acordo com O’ Connor e 

Robertson (1999b), Khayyam apresentou equações cúbicas que podiam ter mais de uma 

solução e, além disso, mostrou a existência de equações cúbicas com duas raízes e, da mesma 

forma que al-Khowarizmi, Khayyam não aceitou os números negativos.  

Ao final do século X, a matemática árabe tornou-se um dos meios mais significativos 

de encontro entre o Império Árabe e a Europa Ocidental, que começava a sair de um período 

de pouco desenvolvimento econômico e intelectual. Wussing (1998) apresentou esse encontro 

da seguinte forma: 

El nuevo nivel alcanzado por las fuerzas productivas y las medios de producción 
creó uma atmósfera de buena disposición a aceptar los bienes culturales y científicos 
procedentes de la cultura y la ciencia islámicas, más desarrolladas a pesar de las 

                                                                                                                                                        
14 Ver Helena Pycior (1997, p. 11). 
15 Por exemplo, segundo O’ Connor e Robertson (1999b), Khayyam resolveu a equação cúbica x3 + 200x = 20x2

+ 2000 achando a raiz positiva através da intersecção de um círculo com uma hipérbole retangular. 



divergencias ideológicas y las sangrientas militares que supusieron las llamadas 
cruzadas. (WUSSING, 1998, p. 90). 

O contexto instaurado na Europa nesse período propiciou, portanto, a entrada do 

conhecimento conservado e desenvolvido pelos árabes. Diante desse processo, surgiram as 

primeiras universidades, confirmando a motivação dos europeus em relação ao conhecimento 

científico. Isso se deu, basicamente, de duas formas. A primeira, ocorrida até o século XII, 

consistiu nas traduções dos textos árabes para o latim, e a segunda forma referia-se ao forte 

comércio que se instaurou entre o oriente e o ocidente, possibilitando dessa forma uma 

interação e captação de informações de aritmética e álgebra úteis ao comércio. Segundo Eves 

(2004), dentre as cidades a estabelecer relações mercantis com o mundo árabe, estavam os 

centros comerciais italianos de Genova, Pisa, Veneza, Milão e Florença. 

2.4 Os centros italianos 

Diante do contexto de interação e captação de informações, proporcionado pelo 

comércio entre o oriente e as cidades italianas, a matemática produzida pelos europeus 

passou, a partir do século XIII, a apresentar características de desenvolvimento significativo,

de forma autônoma. Para entendermos melhor essas características, focalizaremos nosso 

estudo na visão apresentada pelos matemáticos italianos sobre os números negativos até o 

século XVI. 

O desenvolvimento da matemática européia tornou-se explícito com Leonardo de Pisa, 

também conhecido por Fibonacci16 (c.1175-1250). Esse foi, segundo Boyer (2003), o 

matemático mais original e capaz do mundo cristão medieval. Seu primeiro livro, Líber 

abbaci (1202), além de ser um manual para as práticas relacionadas ao comércio, também 

apresentou a teoria das equações quadráticas. Dessa forma, o texto de Fibonacci se 

posicionou, entre a prática e a teoria – detentor, portanto, de alguns novos fatores que se 

tornaram fundamentais para o entendimento do desenvolvimento da história dos números 

negativos. Sendo assim, analisaremos a obra de Fibonacci no que tange aos números 

negativos. 

                                                
16 Para Wussing (1998, p. 90), Fibonacci foi, além de tudo um exemplo do surgimento de uma nova classe, a 
burguesia, disposta a acabar com os privilégios do saber existentes no feudalismo.   



Pycior (1997), por exemplo, ao citar Kurt Vogel, assumiu que Fibonacci aceitou os 

números negativos e, mais do que isso relatou que o pioneirismo de Fibonacci vai além, pois 

em seu livro Flos (1225), que se caracterizava por tratar de problemas indeterminados que 

lembram os apresentados por Diofanto, Fibonacci aceitou os números negativos como raízes 

de uma equação. 

De fato, a visão propagada por Pycior parece coerente se analisarmos que Fibonacci 

por meio de Flos e Líber quadratorum apresentou indícios de influência de Diofanto, o que 

poderia indicar que Fibonacci usou como fonte al-Kariji, o qual poderia trazer ao texto de 

Fibonacci, como já discutimos, a concepção de certa autonomia nos procedimentos 

algébricos; possibilitando, assim, o uso irrestrito dos números negativos. 

Entretanto, conforme a maioria dos historiadores, a estrutura que Fibonacci seguiu nas 

resoluções das equações foi similar ao modelo propagado por al-Khowarizmi o que levaria a 

crer que Fibonacci usou demonstrações geométricas. Conseqüentemente, isso indicaria uma 

certa restrição à aceitação dos números negativos como raízes de equação, a qual só seria 

válido, para representação de dívidas. 

No final do século XIII, com o aumento de complexidade no desenvolvimento das 

relações financeiras no comércio, que possibilitaram o surgimento de uma estrutura de 

crédito, passou-se a admitir o uso dos números negativos para a compreensão deste contexto 

contábil. Diante desse panorama, constituiu-se um empenho, por parte dos comerciantes, na 

aprendizagem dos primeiros elementos da aritmética e da álgebra. Formaram-se, assim, as 

chamadas escolas de abaccus. 

Essas escolas tiveram um papel importante no processo de aceitação dos números 

negativos, pois de acordo com Karen Parshall (1988), apesar da forte influência da teoria de 

Fibonacci, não havia nos ensinamentos dos mestres de abaccus17 a preocupação em manter as 

demonstrações geométricas nas resoluções das equações.  

De fato, os escritos preparados e usados pelos mestres de abaccus não tinham o 

mesmo caráter teórico demonstrado nos de Fibonacci, pois eram textos18 que pertenciam a um 

grupo de escritos que não fazia parte da uma tradição científica árabe, os quais se 

caracterizavam por serem escritos em latim, como os de Fibonacci. Conforme Fossa (no 

prelo), os tratados dos mestres de abaccus eram escritos na língua vernácula e tinham a 

finalidade de servir de livros textos para o ensino de métodos aritméticos e algébricos a não-

                                                
17Professores das escolas de abaccus. Geralmente não tinham uma formação acadêmica e seus ensinamentos 
eram essencialmente relacionados à prática do comércio. 



matemáticos, geralmente, a jovens comerciantes. Nesses tratados, como pode-se imaginar, 

fazia-se uso dos números negativos. 

Notemos, porém, que tanto os textos produzidos com objetivos mais práticos, quanto 

os mais teóricos, tinham como base comum às fontes árabes, científicas ou não. Entretanto, os 

matemáticos do século XV, imbuídos do espírito da época que constituiu as bases do 

Renascimento, se voltaram para a redescoberta do saber e da cultura grego-romana, 

caracterizando a primeira parte daquele século pelo crescente interesse nos textos gregos, 

disponíveis, até então, através das traduções árabes. Entre esses escritos redescobertos 

podemos citar Arithmetiké, de Diofanto, que como veremos, teve um papel importante no 

processo de aceitação dos números negativos. 

Com o Renascimento, a matemática foi vista como ferramenta fundamental na 

resolução de problemas que surgiam na vida cada vez mais capitalista. Apesar da pressão que 

os meios práticos criaram para o uso dos números negativos, esses, como veremos, só foram 

totalmente aceitos com o desenvolvimento da álgebra simbólica, durante o século XIX.  

Para um melhor entendimento da matemática da Renascença e, em particular, da 

forma de conceber os números negativos, olhemos o texto intitulado Summa de arithmetica, 

geometrica, proportioni et proportionalista, ou simplesmente Summa, publicado em 1494 por 

Luca Pacioli (1445-1517), que de acordo com Boyer (2003), expôs um apanhado geral de 

toda a matemática produzida nesse período. Na parte referente à aritmética, Pacioli ocupou-se 

dos processos de multiplicação e extração de raízes quadradas. Na seção referente à álgebra, 

incluiu a resolução usual das equações lineares e quadráticas usando, da mesma forma que 

Fibonacci, as demonstrações geométricas. Na parte destinada à geometria, de acordo com 

Eves (2004), pouco tem de significativo.  

Em resumo, podemos relatar que o aspecto comercial sobressai-se nesse texto, dado o 

vasto tratamento de matemática comercial, chegando a ser considerado o “pai da 

contabilidade”. Apesar do forte aspecto prático, Summa parece ter sido muito dependente do 

já mencionado Líber Abaci, conseqüentemente, os números negativos não foram aceitos como 

raízes de equação, apesar de Pacioli usá-los livremente no contexto da matemática comercial. 

Para Parshall (1988), essas características colocaram o texto de Pacioli como exemplo 

de prenúncio de uma postura menos prática diante da matemática, pois para Parshall a Summa

representava a força da matemática de Fibonacci – filiada a uma concepção mais teórica da 

matemática – diante da prática dos mestres de abaccus. Evidentemente, isso não quer dizer 

                                                                                                                                                        
18 De acordo com Jens Hoyrup (2006) o primeiro destes textos, provavelmente, foi Tractatus algorismi de 
Jacopo da Firenze (1307) 



que o Renascimento, que pôs matemática como ferramenta necessária para o desenvolvimento 

econômico, tenha perdido força, mas que estava diante de uma nova fase, na qual o 

desenvolvimento teórico havia se fixado como eixo principal.  

Imbuídas, então, pelos desejos oriundos do Renascimento, as universidades italianas, 

durante o século XVI, se afirmaram como centros de grande importância na matemática. O 

fervor científico se intensificou com a divulgação de uma nova concepção de universo, 

apresentada pela teoria astronômica de Copérnico (1543), que caracterizou uma revolução na 

ciência, sobre a qual discutiremos posteriormente. Diante desse contexto revolucionário, 

podemos destacar o avanço em álgebra, representado por meio da divulgação da resolução das 

equações cúbicas e biquadradas, como principal demonstrativo desse novo momento na 

história da matemática. A publicação formal se deu através de Gerônimo Cardano (1501-

1576) em Artis Magnae, Sive de Regulis Algebraicis (1545), geralmente conhecido por Ars 

Magna. No entanto, há muitas controvérsias acerca da autoria do feito. Para mais detalhes ver 

Fossa (no prelo). 

A Ars Magna foi vista como um grande marco na história da álgebra, pois de acordo 

com Parshall (1988, p 143-144), por meio das resoluções das equações cúbicas, esse livro 

apresentou uma mudança nos meios de obtenção de resultados no campo da álgebra. Essa 

mudança foi um passo definitivo para a construção da autonomia da álgebra, ou seja, 

consolidou o nascimento da álgebra moderna. Esse passo se deu através da ampliação do 

poder das ferramentas da álgebra que, como veremos, pôde ser verificada pela mudança de 

atitude diante da geometria.  

Para um melhor entendimento da visão de Cardano, observemos que o texto da Ars 

Magna serviu aos propósitos renascentistas, pois de acordo com Parshall (1988), para o 

próprio Cardano, esse texto revelaria a chave da arte da álgebra e, além disso, um 

entendimento mais aprofundado da natureza. De fato, segundo Pycior (1997), o 

desenvolvimento da álgebra não só contribuiu para o desenvolvimento do cálculo diferencial 

e integral, propiciando um melhoramento dos mecanismos de entendimento da natureza, mas 

também para o desenvolvimento dos conceitos e métodos da matemática em direção a um 

sistema simbólico, alterando, por exemplo, o papel atribuído à geometria até então. Essas 

mudanças causaram um longo debate sobre os fundamentos da matemática, que como 

detalharemos mais adiante, será importante para a aceitação definitiva dos números negativos. 

A Ars Magna, pelos motivos acima mencionados, foi um texto que estabeleceu o 

início de uma nova postura diante da álgebra, a qual foi marcada principalmente pelo 

crescente desenvolvimento da autonomia de seus métodos. Sendo assim, faremos um estudo 



mais detalhado das características desse texto; em especial, analisaremos as implicações dessa 

nova álgebra no desenvolvimento dos números negativos. 

Cardano em Ars Magna apresentou a resolução das equações cúbicas, caso por caso. 

Nessa época, os coeficientes negativos quase não eram usados, o que levava a tantos casos de 

equações cúbicas quantas fossem as possibilidades de coeficientes positivos e negativos. O 

texto de Cardano caracterizava-se por ter um formato retórico e, seguindo a visão geométrica 

existente em al-Khwarizmi, usava uma espécie de “completação de cubos”. No entanto, 

apesar da modelagem geométrica, os números negativos foram aceitos como raízes. Para 

melhor entender essa posição de Cardano em relação aos negativos, analisaremos a forma de 

resolução das equações cúbicas e alguns casos de biquadradas, apresentadas em seu texto. 

A resolução das equações apresentadas por Cardano trouxe algumas peculiaridades 

que contribuíram para o entendimento de sua posição diante dos negativos. Tais 

peculiaridades se evidenciaram no formato das demonstrações geométricas, o qual apresentou 

características de certa independência das propriedades do modelo geométrico. Sobre isso, 

Fossa (no prelo, p. 08) relatou que: “[...] Cardano estava se libertando das propriedades do 

modelo geométrico e concentrando a sua atenção nas propriedades das operações da 

aritmética”. Portanto, sem nenhuma restrição, Cardano operava e representava quantidades 

negativas por meio de segmentos, além disso, os entes geométricos como o cubo e o quadrado 

também poderiam ser representados por segmentos.  

Em Ars Magna, Cardano apresentou os números negativos com certa destreza, no 

entanto, as suas raízes quadradas (os imaginários), causarem, como veremos, um certo 

embaraço. Seguindo os seus contemporâneos, ele dividiu os números em dois tipos e nomeou 

de “números verdadeiros”, os naturais, as frações positivas e os irracionais; de  “números 

fictícios” e “falsos” aqueles que correspondiam, respectivamente, aos números negativos e às 

suas raízes quadradas (imaginários).  

Para Parshall (1988), a nomeação de “fictícios” para os números negativos sugere um 

certo desconforto em lidar com esses tipos de números. Podemos entender essa postura por 

meio da seguinte exposição: 

For Cardano, the “true solution” made geometrical sense whereas the “fictitious” 
one did not. So although he generally accepted the sovereignty of the geometrical 
Standard, here Cardano accepted something different, something algebraic with no 
obvious geometric meaning. (PARSHALL, 1988, p. 148)



Ou seja, para Parshall, a geometria continuou sendo para Cardano, como muitos dos 

matemáticos até seu tempo, um meio verificador das coisas verdadeiras ou não verdadeiras. 

Entretanto, segundo Fossa (no prelo), apesar dessa nomenclatura, não houve em 

Cardano a intenção de apresentar os negativos como soluções inapropriadas, pois os aceitou 

de forma completa, além de apresentar indícios que sugerem o uso dessa nomenclatura apenas 

como termo técnico. 

 Ainda segundo Fossa (no prelo), podemos perceber esse fato por meio do papel 

atribuído ao segmento, que apesar de maneira rudimentar, foi manipulado como se tivesse a 

função de variável. Dessa forma, o modelo geométrico não representava, para Cardano, algo 

que distinguisse raízes verdadeiras das fictícias. Então o modelo geométrico para Cardano 

teve um papel que transcende a esse de verificador da verdade. 

 De fato, Cardano apresentou durante sua vida profissional uma postura, que segundo 

Pycior (1997), evidenciou seu espírito de aventureiro intelectual, que o fez experimentar 

trabalhar com coisas que pareciam, até então, “impossíveis”. Isso se torna mais evidente 

quando olhamos o tratamento dado em relação aos números imaginários em De Aliza Regula 

Líber (1570) onde ele vislumbrou a possibilidade de mudar as regras de sinais, com o objetivo 

de tornar possível a manipulação matemática com esses números. Portanto, de acordo com 

Fossa (no prelo), apesar de Cardano não ter conseguido esclarecer a natureza dessas novas 

entidades matemáticas, vislumbrou que a matemática não tem uma só estrutura, mas que sua 

forma dependia do que definimos e postulamos. 

 Entretanto, as regras de operações com números imaginários só foram esclarecidas 

com a publicação de l’Algebre, de Rafael Bombelli (1526-1572). Considerado o último 

grande algebrista italiano do século XVI, Bombelli claramente foi inspirado pela leitura de 

Ars Magna, que provavelmente o levou a posicionar-se favoravelmente diante da aceitação 

dos negativos. Para Fossa (no prelo), Bombelli objetivava com a publicação de l’Algebre

esclarecer a exposição de Cardano, que julgava causar, por sua falta de clareza, algumas 

controvérsias. 

 L’Algebre contribuiu fortemente para a teoria das equações cúbicas, pois ao fornecer 

os meios de operar com os imaginários, esclareceu um dos casos desse tipo de equação, e por 

meio disso, forneceu um forte argumento de aceitação dos imaginários. Já em relação às suas 

contribuições referentes aos negativos, é mérito de Bombelli a clara exposição das regras de 

sinais e as respectivas demonstrações geométricas dessas regras. Assim, o trabalho de 

Bombelli configurou-se como um sinal de que a aceitação dos negativos haveria de vir. 



De fato, a aceitação clara e completa dos números imaginários e negativos representou 

por parte de Bombelli, uma mudança nos métodos de trabalho no campo da álgebra. Essa 

mudança, evidentemente, já se tinha iniciado com Ars Magna, embora, como vimos, de forma 

incipiente. De acordo com Parshall (1988), a obra de Bombelli, entretanto, representou a 

entrada em uma nova fase no campo da álgebra, a qual foi marcada pela influência da obra 

Aritmetiké, de Diofantos.  

Para Parshall, o acesso a Aritmetiké foi determinante para a construção das idéias 

contidas em l’Algebre, uma vez que a apropriação da álgebra de Diofanto acrescentou ao 

contexto das novas descobertas (solução das equações cúbicas e biquadradas) características 

que redefiniram a função da geometria. Parshall defendeu essa posição da seguinte forma: 

“for problems indeterminate nature, algebra employed Cardano´s geometrical algebra, but for 

the new, indeterminate problems, it used Diophantus´s new, ungeometrical, indeterminate 

analysis”. Então para Parshall, Bombelli lidou com a geometria com uma certa facilidade não 

usual no seu período. Essa facilidade em relação à geometria poderia explicar a naturalidade 

com que Bombelli apresentou os números negativos. 

Apesar disso, a álgebra de Bombelli ainda era sincopada e, segundo O’Connor e 

Robertson (2000b), fortemente construída a partir de processos que se assemelhavam ao já 

mencionado método geométrico de Omar Khayyam, ou seja, ainda muito atrelada às 

concepções da álgebra árabe. Portanto, apesar do tratamento dado por Bombelli aos números 

negativos ter sido inovador e importante, não havia, nesse período, um suporte, em termos da 

estrutura da matemática (conceitos, métodos e objetos matemáticos) que possibilitasse uma 

aceitabilidade completa aos números negativos. Um dos passos importantes dados nessa 

direção foi o simbolismo apresentado por Viète, como detalharemos a seguir. 

2.5 Do Simbolismo de Viète às conseqüências da revolução científica.  

Ao final do século XVI, a matemática produzida caracterizava-se, principalmente, pelo 

estabelecimento de uma estrutura matemática fundada no Simbolismo, que havia nascido com 

uma nova postura diante da álgebra19, anunciada por Cardano e Bombelli, mas que só tomou 

                                                
19 Ver Klein (1968, p. 118-125). 



sua forma definitiva com a publicação de In Artem Analyticam Isagoge (1591) do francês 

François Viète (1540 -1603). 

Nessa obra, Viète apresentou uma nova forma de ver os problemas de álgebra, a qual 

consolidou o nascimento do que conhecemos por sistema simbólico. No entanto, apesar dos 

meios simbólicos terem propiciado de uma maneira geral a aceitação dos números negativos, 

Viète não os aceitou. Para entendermos melhor como se deu essa inovação e, ao mesmo 

tempo, a posição de rejeição diante dos negativos, analisaremos com mais detalhes o texto 

desse matemático francês. 

Em In Artem Analyticam Isagoge, de acordo com Pycior (1997), o interesse de Viète 

era apresentar um meio eficiente e definitivo de lidar com a resolução de equações. Para tanto, 

ele substituiu palavras por símbolos, em que as quantidades desconhecidas eram 

representadas por vogais e as conhecidas, por consoantes. Assim, expôs um método geral de 

resolução de equações usando o que nomeou de arte analítica, que para ele era o mecanismo 

de resolução de todos os problemas da matemática, além disso, era sua própria justificativa. 

Viète enfatizou o papel da arte analítica ao relatar, no trecho de sua obra: “to leave no 

problem unsolved” (KLEIN, 1968, p. 353). Ou seja, com a arte analítica não há problema sem 

solução. Para maiores detalhes, ver Klein (1968), onde foi oferecida a tradução de In Artem 

Analyticam Isagoge para o inglês.   

O método apresentado por Viète tinha raízes consolidadas na matemática grega. 

Conforme Jacob Klein (1968), a arte analítica de Viète era uma mistura de idéias oriundas 

basicamente de duas fontes da matemática grega: Pappus e Diofanto. Por meio dessas fontes, 

ainda de acordo com Klein, Viète propiciou um processo de renovação de idéias, que, de 

forma geral, poderia ser entendido como uma redefinição do método da análise.  

Nesse processo de redefinição, Viète, inspirado no método geométrico de resolver 

problemas de Pappus, apresentou uma nova roupagem ao método, que consistia no uso de 

manipulações de símbolos; além disso, acrescentou-lhe uma nova subcategoria, a qual, 

juntamente com duas outras subcategorias já existentes, completaram o método da arte 

analítica. 

De acordo com Fossa (no prelo), a primeira essas subcategorias, denominada por 

Zetética, consistia na modelação do problema por meio de uma equação, ou de forma 

equivalente, de uma proporção. Já a segunda subcategoria, a Porística, constituía-se na 

investigação da verdade da equação; enquanto a terceira que Viète apresentou como sua 

contribuição e foi denominada por Exegética destinava-se à obtenção da solução numérica da 

equação. 



Além disso, Viète atribuiu à síntese, método oposto à análise, o papel de confirmar os 

resultados atingidos por meio dos três estágios desta. A síntese era para Viète, a demonstração 

simbólica do resultado atingido por meio do caminho da análise. Sendo assim, diferente dos 

matemáticos anteriores, que como vimos, usavam a geometria para demonstrar a verdade da 

solução da equação, Viète usou um método da própria álgebra para fazer a demonstração. 

Podemos conjeturar, portanto, que o método apresentado por Viète era um meio 

favorável ao uso dos negativos, pois a barreira imposta pelo modelo geométrico, à medida que 

esse modelo é substituído pela arte analítica de Viète, deixou de ser um empecilho. No 

entanto, apesar de implicitamente usar regra de sinais, Viète, conforme Pycior (1997), evitou 

qualquer discussão a respeito de raízes negativas. Ou seja, nem mesmo o advento do 

simbolismo possibilitou a Viète a aceitação dos números negativos. 

Para entendermos esse fato, basta observarmos que Viète desenvolveu seu método 

dentro do que denominou de Logística Speciosa (uma alusão à Logística Teórica de 

Diofanto), em que o eidos diofantino assumiu um caráter mais geral, transformando-se no que 

Viète denominou de species (variável)20. Entretanto, Viète conservou o conceito de mônada, 

que era fundamental na teoria de Diofanto; o qual, como vimos, não nos permite conceber os 

números negativos como entidades independentes. Para maiores detalhes, ver Fossa e Anjos 

(2007).  

Em aspectos gerais, a postura de Viète pode ser entendida como expressão do 

Humanismo21. De fato, segundo Klein (1968, p. 152): “he wishes to be in every respect the 

loyal preserver, rediscoverer and continuator of our ancient teachers”. Ou seja, Viète 

apresentou-se como detentor de características tradicionais em relação à produção matemática 

e, particularmente, em relação ao conceito de número. Entretanto, de forma geral, suas 

contribuições foram inovadoras e fundamentais para a futura aceitação dos números 

negativos. 

A postura de redescoberta do saber antigo apresentada pelo o Humanismo estimulou, 

nesse período, estudos sobre os textos dos antigos gregos, que contribuiu para redefinir muitos 

conceitos vigentes na ciência da época, provocando o que enunciamos anteriormente: como 

uma revolução científica, marcada principalmente pela divulgação da teoria astronômica de 

Copérnico, que pode ser vista como uma reavaliação dos estudos de Ptolomeu. Na 

                                                
20 Para maiores detalhes, ver Klein (1968, p. 166 - 174). 
21 Movimento intelectual que se caracterizava pela crença na existência de uma idade áurea no passado, 
constituindo uma postura de redescoberta da tradição greco-romana, dos tempos clássicos. 



matemática, particularmente, essa postura gerou fortes avanços, como foi o caso do advento 

da matemática infinitesimal, que discutiremos posteriormente. 

Confirmando a França como um dos novos centros intelectuais22, o século seguinte ao 

de Viète foi marcado fortemente por uma filosofia revolucionária que constituiu as bases de 

uma nova fase da revolução científica. O matemático René Descartes (1596 -1650) foi um dos 

maiores expoentes franceses dessa revolução. Essa filosofia, que exerceu forte influência 

durante todo o século ficou sendo conhecida por Racionalismo. Ela visava apresentar um 

método científico consistente e único de atingir a verdade, no qual a razão individual era 

entendida como a principal fonte de conhecimento. Para Descartes, esse método só poderia 

ser construído por meio da matemática. Com isso, os racionalistas se distanciaram da postura 

humanista e fundaram uma nova forma de fazer ciência, na qual a matemática passou a ter um 

papel proeminente. 

Conforme Struik (1989), o propósito de Descartes em apresentar um método geral de 

pensamento estava a serviço do contexto social do século XVII, que segundo Wussing (1998), 

caracterizava-se pela aceleração do desenvolvimento econômico e político sob uma 

orientação cada vez mais capitalista. Este dirigia uma especial atenção às ciências naturais e a 

matemática, pois a sociedade desse período passou a atribuir à ciência o papel de fornecer 

mecanismos e máquinas que possibilitassem maior desenvolvimento econômico e soberania 

política, no caso dos instrumentos usados na guerra. 

Diante desse contexto, a mobilização social a favor da ciência provocou uma 

organização de grupos de estudos, especialmente de matemática. Para Wussing (1998), o 

nascimento desses grupos mostrou a inadequação dos estudos nas universidades aos anseios 

da sociedade e diagnosticou um novo momento da ciência. Na França, foi fundada a 

Academia de Paris e dentre os colaboradores para a organização dos estudos matemáticos na 

França se destacou Marin Mersenne (1588-1648), principal responsável pela divulgação dos 

resultados matemáticos franceses de seu tempo.  

Em conseqüência dessa nova dinâmica na ciência, observamos implicações 

importantes na configuração da estrutura interna da matemática, visto que a esta foi dada o 

papel de referencial de padrão de rigor das ciências. Por isso, faremos um estudo da exposição 

de Descartes referente à matemática, que propôs ser o meio seguro de atingir a verdade, a fim 

de buscarmos o entendimento da sua posição diante dos números negativos. 

                                                
22 De acordo com Eves (2004, p. 340): “A atmosfera política mais favorável no norte da Europa e a superação 
geral da barreia do frio e da escuridão nos longos meses de inverno respondem provavelmente em grande parte 
pelo deslocamento da atividade matemática no século XVII da Itália para a França e a Inglaterra”. 



Sendo assim, analisaremos a mais expressiva produção matemática de Descartes, que 

foi apresentada como um apêndice da sua mais ilustre obra, intitulada O discours de la 

méthode pour bien conduire a raison et chercher la vérité dans les sciences, publicada em 

1637. Nesse apêndice, denominado de La gèomètrie, Descartes, segundo Boyer (2003), 

objetivava ilustrar seu projeto científico. Mas o lugar de destaque que a matemática ocupava 

no seu modelo filosófico pode-se sugerir que La gèomètrie, além de ilustrar o método 

científico de Descartes, era a própria expressão dos seus princípios. De fato Descartes, citado 

por O'Connor e Robertson (1997), relatou que “I have tried in my ‘Dioptrique’ and my 

‘Météores’ to show that my Méthode is better than the vulgar, and in my ‘Géométrie’ to have 

demonstrated it”. 

Com esse propósito, Descartes apresentou à comunidade matemática desse período os 

primeiros passos do que conhecemos por geometria analítica, na qual, no formato que 

conhecemos hoje, os números negativos tinham um papel determinante. Entretanto, é 

necessário observarmos que a proposta de Descartes pouco se parece com a que temos hoje 

por geometria analítica, já que não havia sistema algum de coordenadas perpendiculares. 

Ainda conforme Wussing (1998), a construção desses eixos de retas parecia estar em função 

da equação23. Portanto, não havia necessidade para Descartes de conceber coordenadas 

negativas para o esboço da curva. Apesar disso, de acordo com Boyer (2003), de modo geral 

Descartes parecia entender que as ordenadas negativas eram orientadas no sentido oposto às 

tomadas como positivas.  

 Contudo, a grande contribuição deixada por Descartes à geometria analítica foi a 

junção entre álgebra e geometria, o que por sua vez gerou várias contribuições para ambos os 

ramos24. Especificamente, estudaremos as conseqüências dessas contribuições diante do uso 

dos números negativos. Wussing (1998), por exemplo, relatou que: 

Descartes recoge, por así decirlo, los frutos algébricos de sus investigaciones 
geometricas: separa las raices de ecuaciones em soluciones verdaderas (es decir, 
positivas) y falsas (es decir, negativas). Habla de ecuaciones de grado n com n 
soluciones, pero no adopta uma posición clara com relacion al teorema fundamental 
del álgebra formulado por Girard em 1629. Descartes sabia que toda solucion entera 
de uma ecuación algebraica com coeficientes enteros divide al termino 

                                                
23 Struik (1989, p. 165) observou que: “não são deduzidas equações da linha recta e das secções cônicas, embora 
haja algumas equações de segundo grau que são interpretadas como representativas de secções cônicas. Além 
disso, uma grande parte do livro consiste numa teoria de equações algébricas”. 
24 Conforme Wussing (1998), Descartes distinguia dois tipos de problemas: o primeiro tipo era aquele 
denominado de problemas determinados, que na linguagem atual significava resolver equações algébricas por 
meio de uma construção geométrica. O segundo tipo eram os chamados problemas indeterminados, os quais 
eram oriundos da construção de lugares geométricos ou de uma equação de uma curva ou ainda da dependência 
de variáveis.  



independiente. Además, formuló las seguientes reglas (uma forma débil de la 
conocida regla de los signos cartesiana): el total de las raices positivas de um 
ecuación algebraica es, a lo sumo, igual al número de los câmbios de signo de los 
coeficeintes. El número de raíces negativas es, a lo sumo, igual a sucesión de signos. 
(WUSSING, 1998, p.129). 

Assim, para Wussing, Descartes ainda manteve as mesmas denominações que seus 

contemporâneos usavam em relação às raízes positivas e as negativas (verdadeiras e falsas, 

respectivamente). Entretanto, como vimos no relato de Wussing, Descartes adotou uma 

posição diferente daquela defendida por Viète, justificada, entretanto, por seus anseios 

revolucionários, pois fez considerações relevantes no tratamento de raízes negativas como 

importantes para a teoria das resoluções de equações. Isso pode ser notado, por exemplo, na 

apresentação de uma exposição teórica sobre a quantidade de raízes negativas e positivas, 

além do uso do teorema fundamental da álgebra.  

 Ressaltando a importância de Descartes na história dos números negativos, Pycior 

(1997) relatou que Descartes apresentou uma discussão a respeito da possibilidade de mudar o 

uso da expressão raiz “falsa” para “negativa”. Pycior observou também que essas raízes 

expressavam quantidades de uma denominação oposta às positivas e em uma situação 

geométrica, estas iriam referir-se a uma posição contrária. Além disso, ainda de acordo com 

Pycior, Descartes passou a nomear os números negativos como “números menores que nada”. 

  Dando continuidade ao desenvolvimento da Geometria analítica, um dos mais ilustres 

contemporâneos de Descartes, o também Francês Pierre de Fermat (1601-1665), apresentou 

novos elementos25 a esse novo método de lidar com os problemas de matemática. Sendo 

assim, analisaremos as implicações desses novos elementos diante do entendimento de Fermat 

a respeito dos números negativos. 

Segundo Boyer (2003), Fermat, em seu tratado Ad locus planos et solidos isagoge

(introdução aos lugares planos e sólidos)26, expôs uma forma de lidar com a geometria 

analítica que se aproxima mais da atual do que a apresentada por Descartes, pois usualmente 

tomava o eixo das ordenadas de forma perpendicular o das abscissas. Entretanto, da mesma 

forma que Descartes, ele não usou coordenadas negativas. Mas, para podermos entender 

melhor a posição de Fermat em relação aos números negativos, observemos as peculiaridades 

de seu texto diante da produção do seu contemporâneo. 

                                                
25 Embora a obra de Fermat tenha sido publicada depois da obra de Descartes, parece que suas as idéias foram 
desenvolvidas de forma independente das apresentadas por este. 
26 Essa obra só foi publicada depois da morte de Fermat. 



Apesar dos avanços produzidos por Fermat e da inegável contribuição à geometria 

analítica27, algumas características gerais de seu trabalho nos remetem a uma aproximação ao 

já ultrapassado – dada a publicação de Descartes – sistema simbólico de Viète. Sendo assim, 

podemos conjeturar que a posição de Fermat em relação aos números negativos estava mais 

próxima da apresentada por Viète28 do que a exposta por Descartes. 

Além da França ter se estabelecido como um centro de grande importância para a 

matemática a partir do final do século XVI, o resto da Europa também apresentou uma maior 

participação nos estudos matemáticos. Como exemplo, podemos citar alguns contemporâneos 

ao francês René Descartes, principalmente um grupo de matemáticos italianos que deram 

passos decisivos em direção ao que chamamos hoje de matemática infinitesimal. O 

desenvolvimento dos diversos métodos infinitesimais constituiu, como veremos, uma 

revolução metodológica dentro da matemática29.  

Aqui, apresentaremos um pequeno estudo sobre o desenvolvimento do cálculo 

diferencial e integral, visto que apesar dos desfechos da problemática dos infinitesimais e dos 

números negativos terem se estabelecido em contextos diferentes, o estudo envolvendo 

infinitesimais provocou discussões acerca da ampliação do conceito de número. Além disso, 

os estudos em matemática do século XVII e durante todo o século XVIII se deram, 

essencialmente, em torno dos estudos do cálculo diferencial e integral – que consistia, 

fundamentalmente, na resolução de problemas relacionados à tangente de uma curva e ao 

cálculo de área de figuras geométricas, respectivamente30.  

Não obstante, de uma forma geral a motivação norteadora desses estudos pode ser 

fortemente atribuída à aplicabilidade que os métodos desenvolvidos tinham para as ciências 

naturais do referido período. Em especial, os problemas oriundos dos estudos acerca do 

movimento, apresentados pelo italiano Galileu Galilei (1564-1642), produziram um 

desenvolvimento acentuado na investigação das propriedades das curvas geradas por 

movimento. Assim, vários estudos matemáticos sobre essas curvas foram desenvolvidos com 

o propósito de subsidiar esse novo contexto científico.  

                                                
27 Para maiores detalhes, ver Boyer (2003, p. 238-239).  
28 Essa posição de proximidade do texto de Fermat ao de Viète pode ser ressaltada pelo fato de que aquele estava 
de posse da tradução latina de Diofanto, publicada em 1621, uma das principais fontes de Viète, sobre a qual 
Fermat produziu importantes contribuições à Teoria dos Números. 
29 De acordo com Wussing (1998, p. 137): “el desarollo de diversos metodos infinitesimales constituye una del 
las características màs importantes de la Revolución Científica em el ámbito de las matemáticas, durante el 
período compreendido aproximadamente entre 1620 y 1730”. 
30 Diferentemente da ordem estudada nos cursos básicos de cálculo diferencial e integral, este surgiu antes 
daquele. 



Dentre os principais problemas matemáticos gerados por esse novo contexto 

científico, os referentes ao cálculo de área (integração) apresentaram-se como foco principal 

no início do século XVII. O matemático italiano Bonaventura Cavalieri (1598-1647), 

discípulo de Galileu, tornou-se precursor desse estudo. Em seu tratado intitulado de 

Geometria indivisilibus continuorum (1635), apresentou o método dos indivisíveis, o qual 

quebrava com o modelo Arquimediano31, que era concebido como padrão de rigor da época e, 

por isso, o modelo de Cavalieri recebeu muitas críticas. Entretanto, esse novo modelo trazia 

uma ferramenta eficaz e fértil para os problemas vigentes. O método de Cavalieri foi assim 

descrito por Margaret E. Baron (1985): 

Para Cavalieri, um plano era constituído de um número infinito de retas paralelas 
eqüidistantes, e um sólido de um número infinito de planos paralelos. Uma reta (ou 
plano) chamada regula move-se paralelamente a si própria, gerando interseções 
(retas ou planos) em cada uma das figuras (plano ou sólido) até ela coincidir com 
suas bases. Estas interseções (segmentos de reta ou seções planas) constituem os 
elementos, ou indivisíveis, que compõem a totalidade das figuras. (BARON, 1985, 
p. 12). 

Assim, podemos dizer que as idéias contidas no método de Cavalieri evidenciavam sua 

associação à visão, pertencente a uma tradição dos antigos gregos, da existência de uma 

unidade indivisível da matéria, o átomo.  

 Além disso, ainda inserido na dificuldade herdada dos gregos, o conceito de 

“infinitamente pequeno” e “infinitamente grande” era abordado de forma, muitas vezes, 

obscura no texto de Cavalieri, conforme apresentado por Wussing (1998). Essa dificuldade, 

como veremos, será em maior ou menor grau uma constante nas discussões a respeito do uso 

dessas entidades, que a partir de então, passaram a ser vistas como algo “fictício” dentro do 

processo matemático. 

Observemos que o tratamento dado aos infinitesimais seja dentro dos métodos 

baseados nos indivisíveis de Cavalieri, seja naqueles mais próximos do modelo arquimediano, 

estavam dentro de um contexto geométrico. Esse, por sua vez, além de evidenciar os 

problemas relacionados ao conceito de infinitesimal32, começou a perder espaço nos estudos 

do cálculo. 

                                                
31 De acordo com Eves (2004), o processo de Arquimedes para cálculo de área recorria ao método da exaustão, 
que consistia em encontrar a área e o volume de figuras geométricas por meio de aproximações de polígonos 
inscritos e circunscritos, usando uma dupla reductio ad absurdum. 
32 Dentro do modelo geométrico, apresentou-se de forma mais evidente o problema da impossibilidade de 
expressão de uma grandeza infinitamente pequena ou infinitamente grande. 



De fato, pouco tempo depois da publicação de Cavalieri, a história do cálculo foi 

consideravelmente afetada pela publicação de Descartes, que já discutimos, a qual provocou a 

fundação de uma tendência mais algébrica no cálculo, presente principalmente nos estudos de 

Fermat e do inglês John Wallis (ver capítulo 3). Assim, conforme Wussing (1998), 

consolidou-se uma matemática infinitesimal do tipo aritmético-algébrico. Entretanto, apesar 

do mecanismo oferecido pela álgebra tornar esse ramo da matemática mais fértil, lidar com os 

infinitesimais ainda acarretava problemas relativos aos procedimentos de manipulações dessas 

entidades. Por exemplo, os matemáticos do século XVII não poderiam justificar, com os 

mecanismos da época33, o procedimento de desprezar uma quantidade infinitamente pequena 

quando comparada a uma quantidade finita e, em outro momento, essas quantidades se 

tornarem a diferença entre dois valores de uma variável infinitamente próxima de outra.  

Apesar dos problemas na sua fundamentação, o cálculo diferencial e integral se 

apresentava, cada vez mais, como uma ferramenta poderosa na resolução dos problemas 

emergentes da sociedade do século XVII.  Assim, a maioria dos matemáticos desse período 

passou a adotar os avanços das técnicas do cálculo, em detrimento aos padrões de rigor 

vigentes. Propiciando, dessa forma, uma aceitabilidade maior dos infinitesimais. 

Dando seqüência à exposição da evolução dos conceitos inerentes ao cálculo, 

observemos que a partir da segunda metade do século XVII, dado o acelerado avanço do 

cálculo, houve um movimento em direção ao que poderíamos chamar de sistematização das 

idéias desenvolvidas até então. Os principais personagens desse processo foram o matemático 

e filósofo alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) e o matemático inglês Isaac 

Newton (1643-1727)34, os quais são considerados fundadores de um método geral de 

diferenciação e integração, proveniente da compreensão de que um processo era inverso do 

outro35.   

Tanto Leibniz como Newton tinham modelos matemáticos distintos, que 

desenvolveram de forma independente. Newton apresentou seu cálculo sobre um modelo 

cinemático, numa base geométrica e uma notação muitas vezes considerada retrógrada em 

comparação com a de Leibniz36. Este, por sua vez, fundamentava seus estudos matemáticos 

na busca por um método universal, do qual poderia obter todo conhecimento e compreender a 

unidade essencial do universo. A scientia generalis que Leibniz queria construir tinha muitos 

aspectos e vários deles levaram a descobertas na matemática. Podemos indicar, aqui, que a 

                                                
33 Isso só poderia ocorrer no século XX. 
34 Ver capítulo III. 
35 Teorema Fundamental do Cálculo. 



criação de seu cálculo esteve fundamentada nessa base filosófica. Observe que a procura de 

uma língua universalis, por Leibniz, na qual todos os erros de raciocínio pudessem aparecer 

como erros computacionais, levou não somente à lógica simbólica, mas também a muitas 

inovações na notação matemática.  Assim, o cálculo de Leibniz foi considerado mais 

algébrico que o de Newton. 

De fato, o moderno simbolismo matemático deve muito aos trabalhos de Leibniz; 

entretanto, essa preocupação com a linguagem matemática não o isentou, segundo Wussing 

(1998), das imperfeições e contradições lógicas nos conceitos desenvolvidos no seu cálculo, 

especialmente em relação aos infinitesimais. Tais imprecisões provocaram muitas críticas, 

oriundas, essencialmente, da necessidade de fundamentar a prática do cálculo. Dentro desse 

contexto, os números negativos na obra de Leibniz permaneceram como ferramenta de uso, 

mas, da mesma forma que os infinitesimais, ausentes de fundamentação rigorosa. 

Dentro desse contexto de imprecisões na fundamentação do cálculo e da enorme 

contribuição aos progressos técnicos produzidos pelos resultados oriundos desses estudos, 

muitos matemáticos do século XVIII, além de se dedicarem às descobertas das aplicações do 

cálculo – fazendo jus ao espírito utilitário do período – sentiram mais fortemente a 

necessidade de construir justificativas para os trabalhos com o cálculo e, por conseqüência, 

aumentaram os estudos em fundamentos da matemática. Essas, por sua vez, apresentaram 

características claramente dicotômicas, próprias do contexto social desse período, o qual 

colocou a França e a Inglaterra, grandes centros de estudos em matemática37, como 

protagonistas de um embate intelectual. Por isso, apresentaremos em seguida algumas 

considerações a respeito da visão da maioria dos matemáticos franceses, que será comparada 

com a posição dos principais matemáticos ingleses desse período.  

Assim, perante as motivações de estudo dos fundamentos da matemática, claramente 

afetadas pelas posições opostas advindas do contexto de conflito, focalizaremos nosso olhar 

para as reflexões surgidas no contexto francês, diante das tentativas de justificar os 

procedimentos matemáticos, especialmente diante dos números negativos. 

 Para entendermos, de uma forma geral, como o contexto matemático francês se 

apresentava, observemos que ele estava envolto pelos anseios da Revolução Francesa (1789-

1795). De fato, os principais matemáticos franceses desse período estiveram ligados aos 

                                                                                                                                                        
36 Para maiores detalhes sobre as características da matemática de Newton, ver o capítulo seguinte. 
37 A partir do século XVIII, não houve uma hegemonia na produção matemática, entretanto podemos destacar a 
França, a Inglaterra, a Alemanha e a Suíça como centros de grande relevância nos estudos matemáticos. 



filósofos do Iluminismo38. Segundo Struik (1989), essa nova conjuntura político-filosófica da 

França foi responsável por seu grande progresso matemático, pois diferente da Inglaterra, que 

se mantinha isolada, vítima da sua suposta excelência (ver próximo capítulo), o corte 

ideológico com o passado foi sentido mais profundamente. É nesse período que muitos dos 

cientistas franceses superam a física de Descartes e se renderam às concepções advindas da 

teoria de Newton, com a qual se mantiveram na retaguarda39 até o início do século XVIII. Em 

decorrência, a produção matemática foi claramente afetada pelas novas atitudes científicas 

vigentes na França desse período.  

Conforme Schubring (2001), notou-se a partir de então uma ruptura epistemológica. 

Tais transformações, ainda de acordo com Schubring, colocaram a álgebra em segundo plano 

e a geometria passou a ser escolhida como fundamental. Assim, diante dessa mudança 

epistemológica40, a visão a respeito dos números negativos foi fortemente afetada.   

Essa visão, exposta por Schubring (2000), pode ser melhor compreendida se 

observarmos que houve, a partir do período em questão, um movimento em direção aos 

estudos dos fundamentos da matemática que pode ter, em um primeiro momento, contribuído 

para uma valorização da geometria sobre a álgebra, dado o status histórico da geometria como 

padrão de rigor. De acordo com a visão de Schubring, os principais matemáticos desse 

período, como Clairaut, D’ Alembert, Lagrange e Carnot entendiam a geometria como 

fundamental e superior à álgebra, portanto essencial para justificar os procedimentos em toda 

a matemática. Entretanto, isso não quer dizer que esses matemáticos estivessem alheios aos 

progressos na álgebra. Pelo contrário, foi por meio dessa ferramenta, particularmente por 

meio dos avanços advindos da geometria analítica, que esses matemáticos apresentaram 

importantes contribuições à matemática.  

Segundo Schubring (2000), um exemplo dessa ruptura epistemológica foi a obra de 

Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783)41. De acordo com Boyer (2003), a matemática 

apresentada por esse matemático pode ser caracterizada como uma mistura de cautela e 

ousadia. De fato, D’Alembert (1717-1783) se destacava na defesa do uso do conceito de 

limite como elemento essencial na teorização do cálculo, embora esse conceito aparecesse 

muitas vezes de forma confusa em seus textos. Todavia, apesar de certa modernidade no trato 

                                                
38 Os filósofos e economistas que difundiam essas idéias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, 
sendo, por isso, chamados de iluministas.   
39 Essa posição de atraso da França em relação à Europa também ocorreu com o Cartesianismo em relação ao 
Escolasticismo. Ver Boyer (2003). 
40 Essa mudança de concepção epistemológica, de acordo Schubring (2000), ainda não foi bem estudada.  
41 Divulgador das famosas Enciclopédias, que foi o principal meio de exposição das idéias dos iluministas 
franceses, o próprio D’ Alembert contribuiu com muitos artigos, tanto de ordem prática como teórica.  



com os infinitesimais, os números negativos foram rejeitados por D’Alembert, pois manteve-

se na linha de frente dos que combatiam o uso dos negativos.  Para esse matemático, 

conforme Schubring (2001), se um problema conduzisse a uma solução negativa, significaria 

que alguma parte da hipótese era falsa, e chegar a uma solução negativa significava que o 

oposto do número (o positivo correspondente) era a solução desejada. 

Essa concepção a respeito dos negativos permaneceu e foi vigorosamente sustentada 

por Lazare Carnot (1753-1823). Schubring (2000, p. 61) relatou que “Carnot fez uma dupla 

escolha: ele estava convencido da predominância da geometria sobre a álgebra e só admite o 

estatuto dos seres matemáticos para os números absolutos, ou seja, os números que possam 

ser relacionados à substância”. Além disso, Carnot substituiu a noção de números negativos 

pela correlação entre linhas diretas e inversas, objetos existentes na geometria das correlações, 

meio pelo qual tentou substituir a álgebra. Para Schubring (2000), a visão de recusa aos 

números negativos de Carnot caracterizou a comunidade matemática francesa do final do 

século XVIII.  

Entretanto, o estudo de Schubring não inseriu em sua investigação a obra de Adrien – 

Marie Legendre (1752 - 1833), outro importante matemático francês, que viveu durante o 

referido período, mas de acordo com a caracterização dada por Eves (2004) da matemática 

produzida por Legendre, podemos identificar indícios que apontam para o uso de raízes 

negativas.  

Fora desse contexto francês, um dos maiores matemáticos do século XVIII, o suíço 

Leonardo Euler (1707-1783), não compartilhava do pensamento difundido pela maioria dos 

matemáticos franceses da época sobre os números negativos. Euler, não só apresentou fortes 

contribuições à fundamentação do cálculo, mas também deixou um grande legado para toda a 

matemática. Sobre sua contribuição à fundamentação do cálculo, Ferraro (2004) relatou que 

os infinitesimais, para Euler, eram símbolos que representavam uma primordial e intuitiva 

idéia de limite, e os manipulavam por meio do conceito de função. Assim, Euler introduziu 

uma útil e eficaz ferramenta matemática que não somente foi necessária à fundamentação do 

cálculo, mas também para a consolidação da matemática produzida a partir do século XIX. 

Ainda segundo Ferraro (2004), Euler entendia os negativos como entidades fictícias. 

Para ele, número, no sentido estrito da palavra, era expressão de medida de quantidade, 

portanto, os verdadeiros números eram os naturais e as frações. Mas, diferente da visão dos 

franceses como D’Alembert e Carnot, Euler via os números negativos como entidade que 

tinha significado próprio e aceitou as raízes negativas, embora as denominasse como fictícias. 

Sendo assim, apresentou uma forma de lidar com os números negativos sem levantar questões 



quanto à legitimidade da sua existência e forneceu uma explicação ou justificação para a regra 

dos sinais.  

Para tanto, Euler usou os seguintes argumentos: a multiplicação de uma dívida por um 

número positivo não oferecia dificuldade, logo b( – a) = – ab e por comutatividade Euler 

deduziu que ( – a)b = – ab. A partir desses dois argumentos, concluiu que o produto de uma 

quantidade positiva por uma quantidade negativa e vice-versa era uma quantidade negativa. 

Para determinar qual o produto de ( – a) por ( – b) Euler usou o seguinte argumento: se o 

valor absoluto era ab, então fazia-se necessário decidir entre ab ou – ab. Mas como ( – a)b era 

– ab, só restava como única possibilidade que ( – a)( – b) = + ab. Portanto, como podemos 

verificar, Euler não conseguiu justificar coerentemente que – por – = +. Logo, ele, assim 

como a maioria dos matemáticos que aceitavam os negativos nesse período, mostrou 

tentativas de justificativas que não condiziam com a busca de fundamentação rigorosa, 

principal anseio dos matemáticos do século XVIII. 

Por fim, podemos citar também o alemão Johann Carl Friedrich Gauss (1777- 1855) 

como exemplo do uso das raízes negativas. Gauss, conforme Boyer (2003), demonstrou o 

teorema fundamental da álgebra, e em seu célebre livro de Teoria dos Números, intitulado

Disquisitiones Arithmeticae, publicado em 1801, não só usou os números negativos, mas 

também as complexas.  

Entretanto, nesse período nem nos meios mais férteis, existiam condições matemáticas 

para justificar esses resultados rigorosamente, o que só ocorria no início do século XIX, por 

meio da explanação teórica apresentada por George Peacock (1791-1858), que discutiremos 

mais adiante. De fato, as questões referentes às barreiras históricas diante dos números 

negativos, dos infinitesimais e dos complexos provocaram, como vimos, tentativas de 

ampliação do conceito de número. Esse processo de ampliação, por um lado, pode ser 

compreendido como mecanismo provocador de certas alterações nos fundamentos da 

matemática, principalmente em relação à sua concepção como sistema fechado e consistente, 

colocando em dúvida seu poder primordial. Por outro lado, a ampliação do conceito de 

número acarretaria um aumento de poder da matemática, dada a grande utilidade prática e 

teórica que os números negativos, infinitesimais e imaginários ofereceram à comunidade 

científica.  

Assim, a superação dessas polêmicas a respeito dos negativos, infinitesimais e 

imaginários exigiram uma mudança radical de ponto de vista, uma autêntica revolução. No 

caso dos números negativos, como mencionamos, essa mudança de perspectiva teve seu 

marco com Peacock, na primeira metade do século XIX; já o problema de aceitação dos 



complexos e dos infinitesimais como objetos matemáticos, só foi essencialmente resolvido em 

meados do século XX.   



3 OS NÚMEROS NEGATIVOS NA MATEMÁTICA INGLESA 

3.1 Considerações preliminares 

  

 Como vimos, o comércio entre o oriente e algumas cidades italianas, ocorrido por 

volta do século XIII, foi um marco na história dos números negativos na Europa, acelerando o 

desenvolvimento dos estudos referentes a esse conceito. Entretanto, no resto do continente, 

em especial na Inglaterra, o desenvolvimento desse conceito aconteceu de forma mais lenta, 

pois a matemática ali produzida, diferente do que estava acontecendo na Itália, não tinha no 

mesmo grau de intensidade os estímulos oriundos da prática comercial, onde o uso dos 

números negativos se tornara inevitável.  

 Além disso a matemática inglesa, como veremos, manteve-se historicamente mais 

atrelada ao modelo geométrico do que os de outros centros do resto do continente, o que, 

como discutimos no capítulo anterior, estabeleceu algumas barreiras conceituais. Tentando 

buscar um melhor entendimento das forças que definiram as características da matemática 

inglesa e suas implicações diante da concepção de números negativos ao longo da história, 

faremos um esboço dos principais aspectos dos textos de aritmética e álgebra na Inglaterra. 

 No capítulo anterior, vimos que o processo de crescimento das atividades comerciais, 

iniciadas na Itália, provocou a produção de textos matemáticos que tinham como objetivo 

preparar, através dos elementos da aritmética, os jovens comerciantes. Na Inglaterra, de 

acordo com Eves (2004), textos com essas características só surgiram ao final do século XVI. 

Ainda de acordo com Eves, o mais importante deles foi escrito por Robert Recorde (1510-

1558) e tinha como título The Ground of Artes. Conforme O'Connor e Robertson (2002a), 

embora essa obra tenha apresentado o uso dos números negativos como coeficiente na 

resolução de equações quadráticas, não constava o uso desses números como raízes das 

equações.  

 Como comentamos no capítulo precedente, havia na época de Recorde uma tradição 

nos escritos matemáticos que estabeleceu dois diferentes tipos de textos sobre aritmética: um 

mais prático e outro mais teórico. Os primeiros abordavam, essencialmente, questões de 

ordem financeira e usavam os números negativos acriticamente; já no segundo tipo, os 

negativos eram, na maioria das vezes, omitidos. Levando em consideração essa distinção, 



observamos que apesar de Recorde ter escrito textos práticos, voltados para ensinamentos da 

aritmética e da álgebra aos não matemáticos, ele tinha uma formação arraigada em textos mais 

científicos, uma vez que havia estudado em Oxford e Cambridge42e, como vimos, até esse 

período, nesses textos os números negativos não eram aceitos. 

Conforme Boyer (2003), Recorde foi um dos poucos matemáticos ingleses daquele 

século, e seu texto foi um dos poucos textos matemáticos produzidos era Inglaterra nesse 

período. Além disso, a maioria era baseada nos textos italianos, como o Summa, de Paccioli. 

Como vimos, é na Itália que se centralizavam os principais estudos em matemática do século 

XVI. Um sinal notável dessa afirmação foi a publicação do livro Ars Magna, do italiano 

Gerônimo Cardano (1501-1576), no qual foi exposta a resolução das equações cúbicas, que 

como já vimos, usou raízes negativas. 

 No entanto, segundo Eves (2004), por volta do início do século XVII, esse contexto se 

alterou e um dos principais indícios dessa mudança dos centro de produção matemática, que 

deslocou-se para França e Inglaterra. Observemos, portanto, que desde o final do século XVI 

a França se apresentava como palco de uma das mais importantes inovações da matemática, 

até então. Visto que, como mencionado, foi o francês François Viète (1540-1603), em sua 

Artem Analyticam Isagoge, de 1590, que apresentou o Simbolismo. Apesar disso, os números 

negativos não foram considerados, por Viète como raízes de equações. 

 A Inglaterra, entretanto, só veio participar no mesmo grau de intensidade das 

discussões relacionadas ao Simbolismo na primeira metade do século XVII. Esse período 

marcou uma nova posição para a matemática na comunidade científica inglesa. Pycior (1997, 

p.40), por exemplo, relatou esse fato da seguinte forma: “By the third quarter of the century 

[XVII], then, there was a growing school of English analytic mathematicians; there were also 

the beginnings of a related drive toward the acceptance of mathematics, including algebra, as 

a scholarly pursuit”. Isto é, o século XVII caracterizou-se como especialmente importante 

para a história da matemática na Inglaterra, pois além de marcar a entrada do estilo simbólico, 

apresentou o começo de uma “postura profissional” diante dos estudos matemáticos. Como 

analisaremos mais adiante, essas características podem ser vistas como conseqüência da nova 

posição social que a matemática atingiu no século XVII. 

                                                
42 Universidades fundadas pela igreja no século XIII, nas quais o modelo científico constituiu o que chamamos 
de escolástica, em que os estudos em matemática eram muito modestos. 



3.2 A construção da comunidade científica inglesa 

 Observemos que apesar das aritméticas práticas terem sido importantes na introdução 

dos números negativos na Inglaterra, como vimos, não foram determinantes para a aceitação 

dos números negativos neste país. Da mesma forma que ocorreu na matemática produzida na 

Itália e na França, as discussões a respeito da aceitação dos números negativos mostraram que 

o cerne da questão estava no âmbito da resolução de equações, portanto voltava-se para as 

barreiras conceituais enfrentadas no ambiente teórico. Sendo assim, trataremos sobre como 

isso ocorreu na Inglaterra. Para tanto, analisaremos as principais produções matemáticas 

inglesas, focalizando os textos de origem científica e o tratamento dado aos números 

negativos. 

  O primeiro texto inglês de matemática que trouxe uma defesa explícita do estilo 

simbólico de Viète na Inglaterra foi Clavis mathematicae, publicado em 1631 e 

posteriormente traduzido para o inglês como The Key of the Mathematicks, do matemático 

William Oughtred (1574-1660). 

 Nesse texto, Oughtred desenvolveu seu estudo sobre aritmética, álgebra e geometria, 

com o propósito de servir de livro texto na aprendizagem do que, da mesma forma que Viète, 

definiu como arte analítica. Apesar da defesa explícita do Simbolismo, Oughtred e a maioria 

dos seus contemporâneos não aceitaram os números negativos como raízes de equações. 

Pycior (1997) observou que apesar da crescente apreciação da álgebra moderna na Inglaterra, 

houve uma maior resistência diante da expansão do universo da álgebra, que seguiu de forma 

lenta.  

 De fato, ainda de acordo com Pycior (1997), Oughtred, da mesma forma que Viète, 

sentiu-se mais confortável ao lidar com os números negativos como termos de polinômio do 

que com entidades algébricas isoladas. Mesmo assim, os números negativos foram 

apresentados como resultantes de uma operação legítima no campo da specious arithmetic, 

que tinha como objeto de operações quantidades desconhecidas, variáveis. Por exemplo, era 

possível subtrair 5A de 2A, mas não era possível subtrair 5 de 2, que era classificada como 

uma operação no campo da numeral arithmetic, em que os números negativos não existiam. 

 Essa postura diante dos números negativos foi claramente entendida como produto das 

concepções da época, visto que os negativos e imaginários estavam ainda na fronteira das 

discussões dos estudos em matemática. Além disso, a matemática inglesa se caracterizava, até 

então, por uma tradição solidamente construída na geometria, o que pôde conferir um grau de 



resistência maior aos números negativos, pois esses não pareciam apropriados ao contexto 

geométrico. Entretanto, Pycior (1997) notou que o texto de Oughtred criou uma nova tradição 

na matemática inglesa, pois promoveu um método algébrico (arte analítica) não só para a 

resolução de problemas algébricos, mas também eficaz na resolução de problemas 

geométricos. 

No mesmo ano da publicação de The Key (1631), veio à tona outra obra de grande 

importância para a consolidação da escola de álgebra na Inglaterra: a Artis analyticae praxis

(conhecida por Praxis), que foi publicada dez anos depois da morte de seu autor, o 

matemático Thomas Harriot (1560-1621). Essa publicação póstuma, embora expressasse o 

entusiasmo de Harriot diante do estilo simbólico, segundo O'Connor e Robertson (2000b) não 

apresentava com fidelidade a existência de seu compromisso com a expansão do universo da 

álgebra, ou seja, essa publicação omitia, por exemplo, sua posição de defesa do uso de raízes 

negativas. 

De fato, Pycior (1997), ao citar Tanner43, relatou que os manuscritos de Praxis, 

redescobertos no século XIX, mostraramm que Harriot usava raízes negativas e imaginárias, 

denominadas por ele de noetical44. Além disso, Pycior relatou que Harriot tinha um 

comportamento intelectual semelhante ao apresentado por Cardano, pois da mesma forma que 

Cardano em De Aliza, Harriot fez experimentações sobre a possibilidade de alterar a regra de 

sinais em função de suas reflexões sobre os números imaginários. 

Observemos, portanto, que apesar de menos influente que The Key, Praxis apresentou 

um dos mais importantes e completos tratados de seu período sobre a teoria das equações. 

Além disso, de acordo com Eves (2004), esse texto contribuiu muito para estabelecer os 

padrões atuais sobre o assunto. Sobre isso, Pycior (1997, p. 58), relatou que: “through a 

change in notation he discarded the remnants of the dependence of algebraic powers on 

geometric analogues, found in Viete's symbols”. Por exemplo, ao representar a segunda 

potência de a por aa, em vez de A quadratus, usado por Viète, deixou de representar uma 

relação direta com a figura geométrica do quadrado, dessa forma o avanço nas notações dado 

por Harriot diminuiu a dependência da álgebra para com as analogias geométricas, que eram 

encontradas nos símbolos de Viète. 

 Como já comentamos, as intenções de Harriot em relação aos números negativos não 

foram totalmente entendidas pelos matemáticos da primeira metade do século XVII. 

                                                
43 Pycior (1997, p.59-60) afirmou que sua análise sobre Harriot baseia-se na pesquisa de Tanner, R. C. H, 
“Minus signs”. 
44 Compreendido somente pelo intelecto. 



Entretanto, seu texto sobre álgebra (Praxis), juntamente com o de Oughetred (The Key), 

marcaram o início dos estudos em álgebra simbólica na Inglaterra no século XVII. Embora 

nesse período tenha ocorrido um grande avanço nas técnicas algébricas, seriam necessários 

ainda quase dois séculos para que os números negativos fossem totalmente aceitos na 

Inglaterra. 

 Além disso, podemos notar que os avanços nos estudos em álgebra45 são a alvorada, 

na Inglaterra, dos acontecimentos que decorrem em todo o continente, caracterizados por uma 

maior valorização das ciências naturais e matemáticas, e que definiram o que chamamos de 

uma nova fase da revolução científica. 

 No início da segunda metade do século XVII, tornou-se visível na comunidade inglesa 

de matemática uma mobilização para o aumento dos estudos em álgebra. Em especial, 

podemos citar o matemático John Collins (1625-1685) como principal defensor desses 

estudos e principal colaborador para a constituição da comunidade inglesa de álgebra. 

 Pycior (1997) expôs que apesar de Collins ter publicado poucos livros, sua maior 

contribuição para a matemática inglesa foi a extensiva correspondência com grandes 

matemáticos de seu tempo, inclusive com não compatriotas, como o ilustre Leibniz. 

Conseqüentemente, essa troca de conhecimento provocou uma melhoria na qualidade das 

pesquisas desenvolvidas na Inglaterra. 

 Collins não só contribuiu para o crescimento e a divulgação das produções 

matemáticas, mas também se dedicou à preparação de livros textos que ajudassem na 

formação de futuros algebristas. Um exemplo dessa iniciativa foi a preparação da revisão de 

The Key publicada em 1667. Pycior (1997) narrou, da seguinte forma, o objetivo de Collins 

com essa revisão: 

[…] according to Collins, by the 1660s English university men and mathematical 
practitioners needed an algebra textbook that explained the foundations of the subject, 
was up-to date and accessible to general students and perhaps employed more words 
than either The Key or the Praxis. (PYCIOR, 1997, p. 75) 

Para Collins, portanto, havia na matemática inglesa uma iminente necessidade de livros textos 

para os iniciantes em álgebra que apresentassem a fundamentação do assunto e que, ao 

usarem menos símbolos, pudessem ser mais explicativos do que The Key e Praxis.

 Segundo Pycior (1997, p. 75), o tratamento dado à álgebra pelos matemáticos do 

período de Collins, inclusive o do próprio Collins, foi fortemente marcado pela influência de 



Descartes, o qual apresentou, como vimos, uma visão mais moderna do que a de Viète a 

respeito dos números negativos, apesar de tê-lo definido como números “menores do que 

nada”. Além disso, expôs uma forma de lidar com problemas de geometria, que como 

veremos, acarretou grandes discussões, principalmente a respeito da relação entre álgebra e 

geometria, que esteve intimamente conectada com a posição diante dos números negativos 

apresentada pelos algebristas ingleses dos séculos XVII e XVIII. Sendo assim, observaremos 

com mais detalhes as produções advindas desse período e as respectivas posições 

apresentadas nesses textos sobre os números negativos. 

 Os frutos imediatos desse panorama foram as edições inglesas apresentadas por John 

Pell (1610/1611-1685) dos textos de Álgebra de Johann Rahn (1622-1676) e John Kersey 

(1616-1701). A primeira dessas publicações era intitulada Álgebra e consistia numa tradução 

do alemão para o inglês, publicada em 1668. Álgebra, conforme Pycior (1997), foi o primeiro 

texto que expôs uma defesa explícita dos números negativos na Inglaterra, pois Rahn não só 

passou a usar a denominação “números negativos”, mas também divulgou a descrição, feita 

por Descartes, de “menores do que nada”. 

 De acordo com Pycior (1997), o texto de Rahn não foi visto com apreciação por 

Collins e seus compatriotas, portanto não foi republicado. Sendo assim, podemos conjeturar 

que a posição diante dos números negativos exposta nesse texto não teve visibilidade na 

comunidade matemática inglesa desse período. Já o segundo texto de álgebra, do inglês 

Kersey46, Álgebra, publicado por Pell por volta de 1674, teve grande aceitabilidade na 

comunidade inglesa. Pode-se atribuir esse fato, de certa forma, ao crescente nacionalismo47

presente na matemática inglesa. Observemos a exposição de Pycior (1997) sobre o assunto:  

Of additional appeal to the increasingly chauvinistic English mathematicians of the late 
seventeenth century Kersey’s algebra was an English work in origin as well as spirit. 
Although derivative as most textbooks are it was algebra composed afresh in the 
English language by an English practitioner. (PYCIOR, 1997, p. 100). 

Ou seja, a produção matemática de Kersey representava para a comunidade matemática 

inglesa mais do que um texto de álgebra escrito em inglês, mas uma expressão de álgebra 

construída sobre as práticas próprias da Inglaterra. Por outro lado, a obra atingia os objetivos 

                                                                                                                                                        
45 Segundo Pycior (1997), dentre as evidências desse avanço esteve a fundação de cadeiras matemáticas nas 
universidades de Oxford em 1619 e Cambridge em 1662. 
46 Kersey, apesar de não ter sido um matemático da academia, era um respeitado professor de matemática e 
agrimensor em Londres. 
47 Wallis, por exemplo, chegou a afirmar que o trabalho de Descartes era um plágio da obra de Harriot 
(PYCIOR, 1997, p. 85). 



de livro texto de álgebra tão almejado por Collins. Sobre isso, Pycior (1997) ressaltou a 

organização dos capítulos e sua clara exposição que expunham a habilidade pedagógica de 

seu autor. 

 Dado o caráter de livro texto presente nessa obra e, portanto, influente na história da 

matemática inglesa, analisaremos as características difundidas por essa produção no que tange 

aos números negativos. 

 Para tanto, observemos que de uma forma geral Kersey propagou a aceitação os 

números negativos como entidades do discurso algébrico, pois aceitou os números negativos 

como raiz de equação e para tentar legitimar seu uso, os apresentou como analogias de débito. 

Além disso, Kersey concebia a álgebra como independente e superior à geometria e à 

aritmética. 

 No entanto, segundo Pycior (1997), ao levar a diante a influência explícita tanto de 

Cardano quanto a de Descartes, Kersey definiu os números negativos “fictícios” e “menores 

do que nada” e com isso, promoveu a continuação de uma definição que provocou barreiras 

conceituais no processo de consolidação da aceitação dos números negativos na Inglaterra, no 

século XVIII. 

 Entretanto, apesar do texto de Kersey ter sido largamente aceito na comunidade 

matemática inglesa, principalmente devido a seu caráter didático, ele recebeu críticas pelo 

formato elementar. Em conseqüência disso, imbuídos no projeto de produzir um texto que 

tratasse com mais profundidade temas como por exemplo, os números imaginários, um dos 

mais importantes matemáticos daquele século, John Wallis (1616-1703)48, apresentou um 

tratado em 1685, intitulado Treatise of Algebra, both Historical and Practical. 

 Nesse texto, Wallis expôs a primeira formulação aritmética da álgebra. Não obstante, 

ele se mostrou comprometido em fundamentar a álgebra, promovendo, dessa forma, a 

independência desta e, até mesmo, sua superioridade em relação à geometria. Sobre isso, 

Wallis e seus opositores, principalmente Thomas Hobbes (1588-1679) e Isaac Barrow (1630-

1677) protagonizaram, como veremos mais adiante, um debate importante na fundamentação 

epistemológica da matemática inglesa, que conseqüentemente contribuirá para o 

entendimento das barreiras conceituais diante dos números negativos. Antes disso, porém, 

analisaremos as principais características expostas no tratado de Wallis, em função de um 

entendimento mais amplo de sua concepção diante dos números negativos. 

                                                
48 John Wallis é geralmente lembrado por sua ampla colaboração no desenvolvimento do cálculo anterior a 
Newton e Leibniz. Alem disso, Pycior (1997) colocou Wallis como um dos principais expoentes da filosofia da 
revolução científica inglesa. 



Em Treatise of Algebra, Wallis exibiu uma ampla defesa da independência da álgebra 

em relação à geometria. Para tanto, ele dividiu a álgebra em duas partes: na primeira ficava a 

“álgebra pura”, que era baseada na aritmética. Na segunda, Wallis incluíu as aplicações da 

primeira, inclusive as geométricas. Wallis exibiu essa segunda parte por meio do 

desenvolvimento de um método que se assemelhava ao estilo de tratamento analítico de 

Descartes, entretanto apresentou esse método como herdado dos textos de Harriot49. Embora 

nesse aspecto essa explanação possa ser atribuída ao exagerado nacionalismo que era 

característico da comunidade científica inglesa desse período, Pycior (1997, p.113) defendeu 

que o texto de Wallis apresentou uma clara influência de Harriot e Oughtred, principalmente 

em relação à posição da álgebra diante da geometria. 

 Apesar de, em aspectos gerais, essa influência também ter sido notada no trato com os 

números negativos, a posição de Wallis era essencialmente distinta e inovadora, pois da 

mesma forma que Descartes, tratou os números negativos como “quantidade”, o que inseriu 

os números negativos no conceito de número vigente nesse período. Wallis também 

apresentou uma nova tentativa de legitimar os negativos, a qual era baseada em sua 

concepção, que como mencionamos, defendia que a álgebra era derivada da aritmética, com 

isso as leis válidas na álgebra eram extensões das válidas na aritmética.  

 Por meio dessa teoria, Wallis desenvolveu o que denominou de specious arthmetick, 

em que se tornavam válidas as operações com entes abstratos, ou seja, para qualquer tipo de 

quantidade (negativa ou imaginária), bem como entes geométricos, porém em função de 

regras específicas para cada entidade. Assim, Wallis, por meio da specious arthmetick, tentou 

legitimar os números negativos. Pycior (1997, p. 120) expressou da seguinte forma o 

argumento usado por Wallis: “In arithmetic one added whole numbers according to certain 

rules; in algebra one could add positive and negative numbers according to the same rules”. 

Ou seja, o argumento de Wallis seguia a concepção que dentro da specious arthmetick os 

objetos se comportavam de forma análoga aos objetos matemáticos pertencentes à aritmética 

dos números positivos. Entretanto, apesar das claras inovações, de acordo com Pycior (1997, 

p. 131), Wallis seguiu seus antecessores Pell e Kersey e apresentou o argumento da aplicação 

física do conceito dos números negativos como reforçador de sua aceitabilidade matemática. 

 Por fim, o espírito inovador de Wallis, que de acordo com Pycior (1997) prestou 

grande serviço ao desenvolvimento da álgebra na Inglaterra, não foi unanimemente aceito 

pela comunidade matemática inglesa, como nos referimos. Os principais opositores da 

                                                
49 Sobre isso Pycior (1997, p.118) relatou que: “he used Descartes as Harriot's foil in juxtaposing pure algebra 
with geometric algebra”. 



posição de Wallis diante da álgebra foram os matemáticos Thomas Hobbes e Isaac Barrow, 

que se anunciavam como defensores da matemática clássica e, assim, promoviam a geometria 

como superior à aritmética e à álgebra, além de colocarem a síntese como superior à análise. 

Analisaremos como se deu esse embate e as principais conseqüências diante da concepção de 

números negativos. 

 Hobbes desenvolveu uma teoria filosófica filiada ao modelo empirista, que de acordo 

com Pycior (1997) estava envolta de idéias políticas50. Dentro desse sistema filosófico, 

Hobbes tinha a geometria como sustentáculo. Assim, de acordo com Pycior, por meio desse 

sistema Hobbes também produziu uma inovadora filosofia da matemática, que exerceu 

influência na filosofia do século posterior, especialmente na filosofia matemática de Berkeley, 

que discutiremos mais adiante.  

 As idéias defendidas por Hobbes a respeito da matemática, divulgadas paulatinamente 

entre 1650 e 1670, diferiam substancialmente das apresentadas por Wallis, principalmente em 

relação à concepção de supremacia da álgebra em relação à geometria e do seu uso irrestrito 

do simbolismo. De fato, Hobbes entendia que a álgebra era apenas uma subárea da geometria 

e concebia o estilo simbólico como algo inútil e arbitrário, além disso, rejeitava a existência 

das idéias abstratas, já que compreendia que as idéias eram oriundas da experiência51, dada a 

sua visão empirista. 

 Entretanto, percebendo a impossibilidade de achar uma representação física para todos 

os números e atento à utilidade dos números negativos, Hobbes, de acordo com Pycior (1997) 

usou o que denominou de teoria dos nomes, a qual filiada à filosofia nominalista52 tentou 

validar os números que não eram realizáveis na geometria. Aqui, é necessário observarmos 

que a teoria dos nomes de Hobbes não sugeriu abstração, pois para ele, tudo que era falado 

pressupunha sua realização sensível. Assim, as “quantidades negativas”, para Hobbes, eram 

nomes que remetiam a uma verificação empírica, a qual poderia ser contemplada, por 

exemplo, pela utilidade que os números negativos tinham em problemas comerciais. 

                                                
50 Devido à sua posição a favor da monarquia, após a guerra civil de 1640, Hobbes esteve exilado na França até 
1651. De acordo com O'Connor e Robertson (2002b), durante esse período ele manteve contato com o grupo de 
estudos organizado por Mersenne, o que provavelmente, influenciou a sua visão da matemática. 
51 Pycior (1997, p. 139) ao citar Hobbes, afirmou: “All that really exists...is body. Those things which are usually 
considered to be immaterial, such as space and time, or thought, or logical relation, are attributes of the mind; 
they are ‘phantasms’ of the mind, and mind… is a material phenomenon” . 
52 Conforme (FILOSOFIAVIRTUAL..., 1999), é uma tese ontológica, em que todas as coisas são entendidas 
como indivíduos. O termo universal não remete a uma realidade que tenha existência própria, mas somente às 
realidades existentes, que são os seres individuais. Os termos ou nomes não são mais que signos da linguagem. 
A teoria do conhecimento que acompanha o nominalismo é de tipo empirista. Se somente existem seres 
individuais, só há conhecimento na medida em que apreendemos na evidência imediata, intuitiva. 



 Além disso, conforme Pycior (1997), Hobbes apresentou a teoria dos nomes como 

uma teoria independente, embora a colocasse como próxima da aritmética. A esse respeito, 

Pycior ressaltou que Hobbes tentou constituir uma filosofia da aritmética, mas não obteve 

êxito. Assim, diferentemente de Wallis, que compreendia a álgebra derivada da aritmética e a 

geometria como aplicação da álgebra, Hobbes concebia a aritmética como parte da geometria. 

 Da mesma forma que Hobbes, Isaac Barrow também defendia a matemática clássica, 

entretanto uma diferença primordial era a produção matemática, pois apesar de suas 

considerações inovadoras a respeito da filosofia matemática, Hobbes foi fortemente criticado 

por seus contemporâneos pela falta de qualidade nas suas produções em matemática. Barrow, 

entretanto, foi amplamente reconhecido por seus contemporâneos, devido às suas 

contribuições, especialmente no que concerne ao cálculo.  

 Barrow foi um dos mais importantes matemáticos de seu período. Ele foi o primeiro a 

ocupar a posição de professor de matemática em Cambridge, onde suas idéias influenciaram a 

matemática ali produzida até o século XIX, por meio de um currículo que enfatizava o estudo 

da geometria sobre a perspectiva Euclidiana. 

 De fato, na obra Euclidis Elementorum libri XV breviter demonstrati, de 1655, Barrow 

apresentava-se como admirador e defensor da matemática exposta na obra de Euclides. Nesse 

texto, Barrow, conforme Pycior (1997), expôs uma posição de cautela em relação ao 

Simbolismo, além disso, criticava o uso excessivo de símbolos, os quais, para ele, conduziam 

a dificuldades e ocasionavam dúvidas, o que poderia ser corrigido se o estilo simbólico fosse 

visto como sistema de abreviações e, assim, útil como instrumento de descoberta matemática. 

 Ainda sob um ponto de vista conservador, Barrow, especialmente em Mathematical 

Lectures, advogou a favor da superioridade da geometria sobre a aritmética e a álgebra. Para 

essa defesa, de acordo com Pycior (1997), Barrow de forma semelhante à Hobbes, usou o 

argumento empirista, no qual a geometria era vista como uma ciência de idéias universais que 

eram derivadas de objetos sensíveis e tinha como derivação a aritmética. A álgebra, por sua 

vez, restringia-se a um instrumento da lógica, um método. Mas, diferentemente de Hobbes, 

sob uma perspectiva que pode ser considerada mais progressista, Barrow negou a visão de 

número como quantidade. O número era concebido por ele, como notas ou signos de 

magnitudes53 e conseqüentemente, o estudo de números, ou aritmética, era subordinado ao 

estudo de magnitudes, ou geometria. 

                                                
53 Pycior (1997, p. 157) relatou: “there is really no quantity in nature different from what is called magnitude or 
continued quantity,” Barrow declared, “ and consequently…this alone ought to be accounted the Object of 
Mathematics”. 



 Dentro desse contexto, Barrow tentou construir uma forma de adequar os números 

negativos – denominados de termos negativos ou positivos – que foi fortemente influenciada 

pelos argumentos de analogias, utilidade e, principalmente, exibição geométrica, pois embora 

reconheça a dificuldade de aceitar algo “menor que nada”, Barrow argumentou que os termos 

positivos ou negativos eram signos de magnitudes que aumentavam ou diminuíam e, portanto, 

de fácil exibição geométrica.  

 Assim, conforme Pycior (1997), de forma semelhante à Wallis e dentro da sua 

filosofia da aritmética54, Barrow, referindo-se a uma “Razão Aritmética”, desenvolveu uma 

tentativa de aceitação dos números negativos, que ele denominou de method of subduction, no 

qual os negativos, de forma semelhante aos números naturais, eram regidos por “Leis 

Aritméticas”. 

 Enfim, os números negativos estavam expostos a uma tentativa de legitimação, tanto 

por meio da specious arthmetick de Wallis, quanto pela theory of  names, de Hobbes, ou ainda 

do method of subduction de Barrow, mas ainda permaneciam em um estágio prematuro em 

relação ao que produziu posteriormente o tratamento abstrato do número. Porém vale salientar 

que essas tentativas, que podem ser consideradas precursoras da teoria de Peacock, emergiram 

de contextos essencialmente opostos, dado o conflito de opiniões referentes à álgebra e à 

geometria sob uma posição empirista. De fato, a matemática inglesa do final do século XVII 

apresentou um contexto efervescente, provocado principalmente por um embate 

epistemológico entre as idéias mais tradicionais e as mais modernas, o que é próprio do 

contexto de revolução científica, que na Inglaterra, como vimos, teve uma forte inclinação 

empirista.   

 Dada a fertilidade desse embate, o século XVIII , como veremos, continuou a 

apresentar as marcas do conflito epistemológico retratado nessa seção; embora, de acordo 

com Pycior (1997), nem a visão de Wallis de um lado, nem a de Hobbes e Barrow de outro, se 

sobressaíram na matemática inglesa dos séculos XVIII e XIX. Estudaremos, pois, na seção 

seguinte, quais foram as principais características da matemática posterior ao debate 

apresentado nesta seção e suas conseqüências para o desenvolvimento da teoria de George 

Peacock (1791-1858), no século XIX, que apresentou a legitimação matemática definitiva dos 

números negativos.  

                                                
54 Segundo Pycior (1997), Barrow desenvolveu uma filosofia da aritmética. 



3.3 Da matemática de Isaac Newton à teoria de Peacock 

  De acordo com Struik (1989), a matemática inglesa do século XVIII foi marcada pelo 

forte nacionalismo e pelo sentimento de superioridade intelectual, que foi encorajado não 

somente pelas vitórias alcançadas nas guerras e no comércio, mas também pela admiração que 

filósofos do resto do continente dedicavam ao sistema político vigente na Inglaterra. 

 De fato, um correlato freqüente na história da matemática desse período foi o 

isolamento inglês. O principal exemplo desse contexto foi o embate matemático entre o inglês 

Isaac Newton (1642-1727) e o alemão Gottfried W. Leibniz, pelo reconhecimento da 

invenção do cálculo, como discutimos no capítulo anterior. A fim de ampliarmos nossas 

considerações a respeito da matemática inglesa desenvolvida a partir do século XVIII, 

principalmente no que concerne aos números negativos, passaremos em análise por algumas 

exposições oriundas da matemática produzida na Inglaterra nesse período, que possam 

representar os principais elementos que caracterizaram o contexto inglês. 

 Desse modo, iniciaremos pelas discussões referentes às considerações apresentadas 

por Newton, que assumiu o posto de professor de matemática em Cambridge, que antes 

perrtencia a Barrow55. Sob o título de Universal Arithmetick, Newton publicou em 1707 o que 

pode ser considerado um compilado de lições sobre álgebra, proferidas por ele, entre os anos 

1673 e 1683. Nesse texto, Newton defendeu a posição da álgebra como estudo acadêmico, 

entretanto não se posicionou em relação à posição hierárquica que esta ocupava diante da 

geometria. Além disso, Newton também deixou em aberto questões sobre a natureza dos 

objetos matemáticos. De fato, o texto de Newton não se propôs a discutir essas questões, 

diferenciando-se, de acordo com Pycior (1997), dos textos de álgebra que o precederam, 

como o de Wallis e Barrow, que faziam uma discussão filosófica sobre o tema. 

Para Pycior (1997), esse texto de Newton pode ser caracterizado em aspectos gerais 

como uma mistura da álgebra geométrica de Descartes com a álgebra aritmética de Wallis. 

Entretanto, é necessário observamos que a matemática de Newton apresentou uma forte 

tendência pela geometria clássica em detrimento da álgebra, não desconsiderando o avanço 

das descobertas matemáticas pelo método analítico. Ele também chegou a estudar a geometria 

analítica dos antigos gregos como alternativa para a geometria analítica de Descartes, embora 

                                                
55 Um dos primeiros a reconhecer a genialidade de Newton. 



continuasse a privilegiar o método sintético, ou seja, a geometria pura (ver Pycior, 1997, p. 

206). Assim, a álgebra de Newton estava envolta de geometria. Portanto, diferente de Barrow, 

que centrou a matemática na geometria, e de Wallis, que focalizou a matemática sobre a 

aritmética e a álgebra, Newton, conforme Pycior (1997), apresentou um modelo matemático, 

que nem era exclusivamente geométrico, nem algébrico, mas que tinha dois focos: um 

geométrico e o outro aritmético-álgebrico. 

 Assim, poderíamos concluir que os objetos matemáticos vigentes nesse modelo 

poderiam satisfazer tanto a visão propagada pelos algebristas como pelos geômetras e, em 

particular, a definição de número deveria contemplar as necessidades próprias desse modelo. 

Sobre isso, Pycior (1997) narrou que o conceito de número, em Newton, estava exposto como 

“razão abstrata de qualquer quantidade com outra quantidade de qualquer tipo”. Por sua vez, 

os números negativos eram concebidos como “quantidades menores que nada”, 

diferenciando-se das suas principais fontes, como Descartes, que definiu os negativos como 

“números menores que nada”, embora de acordo com Pycior (1997), essa diferença não tenha 

sido acompanhada por uma discussão a respeito da sua sutileza. Assim, seguindo essa posição 

pragmática a respeito dos negativos, Newton apresentou as regras de sinais sem qualquer 

apologia ou justificativa, mas com muitos exemplos.

 Como vimos, a produção algébrica de Newton era essencialmente pragmática; sendo 

assim, não apresentou uma discussão epistemológica a respeito dos números negativos, 

apenas reproduziu, com algumas alterações, a posição da maioria dos matemáticos do século 

XVII. Entretanto, inaugurou um modelo matemático focalizado tanto na álgebra quanto na 

geometria, que caracterizou a produção matemática até a primeira metade do século XVIII56. 

 Dentro desse universo matemático bifocal, os matemáticos ingleses do século XVIII, 

de forma análoga à maioria dos matemáticos desse período, passaram a se preocupar com 

fundamentos teóricos da matemática, atitude especialmente despertada, como vimos, pela 

ausência de rigor no cálculo. O inglês George Berkeley (1685-1753) foi um dos principais 

expoentes nesse contexto de questionamentos a respeito das bases lógicas da matemática 

produzida até então. 

 Nos tratados filosóficos de Berkeley, principalmente nos seus primeiros escritos, entre 

os anos 1705 e 1710, as discussões eram predominantemente sobre matemática, as quais 

foram reconhecidas, especialmente, pelas críticas ao cálculo de Newton. Sobre isso, Pycior 

                                                
56 Pycior (1997, p. 242) expôs isso da seguinte forma: “Probably most early eighteenth century British 
mathematical thinkers were strongly attracted toward the geometric focus of Newtonian mathematics; some, 
however, felt at least an equal pull toward the arithmetico-algebraic focus.” 



(1997) relatou que Berkeley considerava o cálculo como uma parte refinada da geometria, a 

qual era concebida como uma ciência de “extensão finita”. Com isso, por meio da sua visão 

antiabstracionista e antimaterialista, ele questionava o uso dos infinitesimais. 

 Entretanto, diferente da geometria, a álgebra era concebida como a ciência dos 

signos57, em que os números negativos, sob uma nova filosofia da matemática58, eram não só 

matematicamente aceitos, mas também filosoficamente acomodados. De fato, de acordo com 

Pycior (1997), os antecessores de Berkeley, como Barrow e Wallis, embora concebessem os 

números negativos como objetos algébricos, ainda os tratavam, de certa forma, como 

anomalias, dentro do pensamento filosófico-matemático vigente.  

 Portanto, Berkeley inaugurou uma nova fase na história dos números negativos, pois 

ao colocar em cheque os fundamentos do cálculo de Newton, estimulou muitos matemáticos a 

elucidarem as questões de fundamentação. Dentre esses matemáticos, um dos mais 

importantes foi o escocês Colin Maclaurin (1698-1746), largamente conhecido pela defesa da 

matemática de Newton. Maclaurin, ao responder as questões apresentadas por Berkeley, 

contribuiu para a modernização de conceitos da matemática, que foi definida em seu texto, 

conforme Pycior (1997, p. 253), como a ciência das relações. De fato, em Treatise of Algebra, 

publicado em 1748, postumamente, Maclaurin propagou a visão de álgebra como a ciência 

dos signos, mas diferente de Berkeley, não assumiu a visão antiabstracionista.  

Treatise of Algebra, de Maclaurin, como representante da matemática newtoniana, fez 

uma defesa da matemática bifocal de Newton, embora em sua justificação dos negativos, 

Maclaurin não tenha usado a definição de Newton, pois segundo Pycior (1997), sua defesa era 

baseada na relação de opostos, e ao enfatizar o foco geométrico da matemática newtoniana, 

apresentou uma longa argumentação matemática, construída sobre um modelo geométrico, a 

qual tentava justificar o uso da regra de sinais. 

Assim, Treatise of Algebra construiu uma aceitabilidade como livro texto de álgebra 

na Inglaterra, equiparando-se em aceitabilidade pedagógica ao Elements of Álgebra, um texto

publicado em 1740, do inglês Nicholas Saunderson (1682-1739), cuja apresentação foi 

claramente inspirada no foco aritmético-algébrico da matemática newtoniana. 

 De acordo com Pycior (1997), os conceitos presentes na álgebra de Saunderson foram 

marcados pela influência da Universal Arithmetick de Newton. Com isso, os números 

negativos permaneciam sendo definidos como “quantidades menores que nada”, embora 

                                                
57Para Berkeley, signo era um ente particular de uma categoria representante de todos os seres que fazem parte 
dessa categoria. 
58 Teve forte influência da filosofia de John Locke (1632-1704). 



Newton apresentasse um pequeno comentário sobre as dificuldades inerentes a esse conceito. 

De fato, em uma longa apresentação sobre os negativos, em que ressaltou a necessidade de 

fundamentação, Saunderson discutiu o conceito de quantidade negativa e expôs uma 

elaborada justificativa, na qual apresentou a regra de sinais usando uma argumentação 

aritmético-algébrica, inspirada em um modelo cujos números eram concebidos como uma 

progressão aritmética59. 

De acordo com Pycior (1997), o texto de Saunderson pode ter ajudado a libertar a 

comunidade matemática do poder atrativo que a geometria exercia em muitos dos seus 

contemporâneos ingleses, dada a concepção de matemáticos ingleses de que a álgebra era 

menos lógica que a geometria. Assim, o texto de Saunderson sobre álgebra pode ser 

considerado um dos maiores incentivos na formação de um grupo de algebristas em 

Cambridge, que passou a ter notoriedade no século XIX, como veremos. 

 Dessa forma, Maclaurin, Saunderson e a maioria dos matemáticos do início da 

segunda parte do século XVIII acreditavam que os negativos precisavam de uma 

fundamentação rigorosa e para tanto, tentaram apresentar uma justificativa. Quando assim não 

faziam, havia uma tendência de rejeitá-los. Entretanto, ambas as posturas ainda estavam 

atreladas a uma concepção de matemática como ciência das quantidades, visão difundida na 

Inglaterra, principalmente por Newton, que como discutido, causou barreiras para a aceitação 

não só dos números negativos, mas também dos imaginários e infinitesimais. 

 Como podemos notar, a partir da primeira metade do século XVIII houve uma 

acentuação da efervescência de questionamentos sobre a legitimidade dos números negativos, 

impulsionados pela crescente necessidade de fundamentação matemática. Além disso, 

Segundo Boyer (2003), no século XVIII o panorama geral da matemática inglesa se 

caracterizava por um retorno à valorização da geometria pura, e por conseguinte, ao modelo 

sintético, nela priorizado.  

 Com isso, a partir do contexto instaurado na Inglaterra, houve um aumento de 

resistência à visão dos números negativos como entidades do discurso matemático, pois esses, 

apesar das tentativas de muitos matemáticos, como já foi apresentado, não tinham uma 

justificativa rigorosa.  

 Como vimos no capítulo anterior, Schubring (2001) caracterizou esse período como o 

marco de uma ruptura epistemológica, que seria mais radical na Inglaterra que no resto da 

Europa. Para exemplificar essa ruptura, Schubring (2001) apresentou Thomas Simpson (1710 

                                                
59 Para maiores detalhes, ver Pycior (1997, p. 293). 



-1761)60, Francis Maseres (1731-1824) e William Frend (1757-1841) como exemplos de 

matemáticos ingleses que endossaram a rejeição dos números negativos nesse período. 

Vejamos como se deram as referidas exposições de rejeição aos negativos por esses 

matemáticos. 

 Thomas Simpson, conforme Schubring, em Treatise of álgebra, publicado em 1745 e 

reeditado várias vezes até 1809, excluiu os números negativos como “quantidades” isoladas e 

ainda ressaltou que a existência de uma solução negativa indicava a impossibilidade do 

problema. Maseres e Frend foram mais radicais. Maseres em A Dissertation on the Use of the 

Negative Sign in Álgebra, publicado em 1758, e Frend em Principles of Algebra, de 1796, 

desenvolveram uma argumentação que ressaltava a contradição presente na definição de 

números negativos como “quantidades menores que nada”, pois conforme Pycior (1997), 

tanto para Maseres como para Frend a álgebra só podia ser vista com um tratamento 

simbólico da aritmética e, portanto, não deixando de lidar com quantidades no sentido restrito 

da palavra, com isso, rejeitavam por completo o uso dos números negativos.  

 Aqui se faz necessário observar que tanto Simpson quanto Maseres e Frend 

representavam uma reação contra a visão propagada, principalmente no texto de Saunderson, 

referente aos números negativos, a qual se mantinha ainda muito influente dentro da 

comunidade matemática. Um exemplo dessa influência foi Edward Waring (1736 -1798), que 

ao conservar a tradição matemática de Saunderson, conservou também, segundo Pycior 

(1997), a defesa dos números negativos, mantendo-se como principal opositor de Maseres, 

que foi seu contemporâneo em Cambridge.  

Contudo, é notório que ao fim do século XVIII, apesar dos partidários do uso dos 

números negativos ainda permanecerem com respaldo na comunidade científica e o embate 

permanecer, os matemáticos, segundo Pycior (1997), como Maseres e Frend, que rejeitavam 

os números negativos, se tornaram especialmente importantes no cenário matemático inglês, 

pois ao chamarem a atenção para a incoerência entre a concepção de número negativo e o que 

se tinha até então por álgebra, provocaram a necessidade de repensar os conceitos 

relacionados a esta, o que levou um grupo de matemáticos ingleses, no início do século XIX, 

ao desenvolvimento da moderna álgebra simbólica.  

 Esse grupo foi liderado por George Peacock (1791-1858), Charles Babbage (1792-

1871) e John Herschel (1792-1871), fundadores da Analytical Society e principais expoentes 

de uma nova geração de matemáticos de Cambridge, que, sobretudo, tentaram quebrar com o 
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tradicionalismo inglês, especialmente em relação à álgebra. Essa postura será melhor 

compreendida se considerarmos o momento de fertilidade matemática oriunda, em parte, dos 

avanços econômicos e sociais que a Inglaterra estava passando, em decorrência da revolução 

industrial e, principalmente, pelas novas condições a que os matemáticos estavam submetidos, 

dada uma maior abertura matemática aos adventos originários do resto do continente.  

 Essas novas diretrizes passaram a reger os estudos em álgebra e produziram um novo 

entendimento que foi sistematizado por Peacock em 1830, no Tratado em Álgebra, em que ele 

fazia a distinção entre álgebra aritmética e álgebra simbólica. De acordo com Medeiros e 

Medeiros (1992), na álgebra aritmética, apenas as operações com os inteiros positivos seriam 

permitidas. Na álgebra simbólica, tal restrição era removida, embora ainda atuassem as regras 

da álgebra aritmética. Isso ficou configurado no princípio da permanência das formas 

equivalentes, de Peacock que, conforme Nagel (1935), era um princípio heurístico que 

estabelecia que as leis fundamentais dos números inteiros positivos da aritmética eram 

preservadas para os novos números. As principais leis tomadas como axiomas na álgebra 

clássica, podiam ser expressas como: 

1. a + b = b + a

2. (a + b) + c = a + (b + c)

3. a.b = b. a 

4. a (a + c) = ab + ac

5. a(a +c) = ab + ac

 Esse sistema axiomático cristalizou a concepção de matemática como uma complexa 

estrutura de símbolos que eram empregados sobre as leis de combinação, em que as questões 

de verdade e falsidade não dependiam da interpretação desses símbolos. Sobre isso Ernest 

Nagel (1935) escreveu:  

[…] both algebra and geometry, when not cultivated as natural sciences but as “pure” 
mathematics are both primarily languages or complex structures of symbols; that both 
can be interpreted in more than one way as referring to extrasystenic entities; and that 
both are hypothetico-deductive sciences, their task being to unravel the logical 
consequences of their premises, whatever be their extrasystemic interpretation.
(NAGEL, 1935, p.446) 

Ou seja, a álgebra e a geometria, quando não concebidas como ciências naturais, mas como 

matemática “pura”, são ciências hipotético-dedutivas, que se destinam a desvendar as 

conseqüências lógicas das suas premissas. Assim, regidos pelas leis de combinação, os 

símbolos podiam ser interpretados, em ambos os casos, em mais de uma forma. 



 Dessa maneira, o tratamento dos números negativos como símbolos deixou de ser 

problemática, pois dentro desse sistema axiomático, para que os novos símbolos (-1, -2, -3...) , 

segundo Medeiros e Medeiros (1992), fossem  inclusos em uma aritmética ampliada, a qual, 

como vimos, englobava tanto os inteiros positivos quanto os negativos, deveríamos definir as 

operações a eles relacionadas, de modo que as leis de combinação ou as regras originais das 

operações da aritmética fossem preservadas. Com efeito, a regra de sinais que estabelecemos 

para governar a multiplicação de inteiros negativos, passou a ser vista como uma 

conseqüência do nosso desejo de preservar a leis da aritmética.

 Como vimos, muito tempo se passou até que os matemáticos percebessem que as 

regras de sinais, junto com todas as outras definições que governavam os inteiros negativos e 

frações, não poderiam ser “provadas”. Elas dão liberdade de operação e preservam as leis 

fundamentais da aritmética. De fato, muitos matemáticos que apresentamos acima, 

especialmente aqueles matemáticos ingleses do século XVII como Wallis, Barrow e Berkeley, 

que discutiam a fundamentação filosófica, contribuíram muito para o entendimento 

apresentado por Peacock61, mas o passo fundamental foi o entendimento da matemática como 

uma ciência de signos e não de quantidades, que ainda se preservava, apesar de algumas 

alterações nos escritos desses matemáticos. 

   

                                                
61 Lembramos que de acordo com Medeiros e Medeiros (1992), a resolução do problema dos números negativos 
por meio da teoria de Peacock não escapa da polêmica em torno dos fundamentos da matemática, que avança 
pelo século XX, embora esse já não seja mais pertencente à nossa análise. 



4 OS NÚMEROS NEGATIVOS NA OBRA DE PETER BARLOW

4.1 Algumas considerações sobre a vida e a obra de Peter Barlow62

 Peter Barlow nasceu em 15 de outubro de 1776, em uma cidade chamada Norwich, na 

Inglaterra, onde já se tinham estabelecido, conforme Woodward (1964), características sociais 

que marcavam a presença vitoriosa da burguesia, que anunciava a revolução industrial, contra 

a nobreza. Nesse contexto a matemática tomou, mais que nos períodos anteriores, o papel de 

elemento essencial ao desenvolvimento social. 

 Embora não saibamos as implicações desse contexto social para a vida pessoal do 

jovem Barlow, sabemos que seu interesse pela matemática já havia aflorado antes dos vinte e 

cinco anos de idade. Esse interesse foi expresso nos vários artigos matemáticos que escreveu, 

entre os quais havia muitos sobre tópicos da Teoria dos Números para almanaques e revistas. 

Esses artigos chamaram a atenção do editor do almanaque Ladies Diary, Charles Hutton 

(1737-1823). Por meio do interesse deste, em 1801 Barlow foi nomeado o primeiro professor 

assistente da Royal Military Academy 63 em Woolwich, onde ficaria para o resto da sua vida 

profissional.  

Faz-se necessário lembrarmos que a produção matemática inglesa das décadas finais 

do século XVIII, retratada no capítulo anterior, provavelmente foi a matemática que o jovem 

Barlow conheceu, portanto é importante relembrarmos alguns elementos desse contexto. 

Observemos então que a produção matemática desse período foi construída sob um contexto 

de isolamento remanescente do século XVII, e pode ser caracterizada pela adoção da 

matemática newtoniana como diretriz geral. Além disso, a partir da segunda metade do século 

XVIII foi notório no contexto matemático o estabelecimento de uma nova posição diante da 

produção matemática, caracterizada pela busca por fundamentação teórica, a qual, como 

vimos, endossou a rejeição aos números negativos. 

Dentro desse contexto, Barlow, influenciado por Hutton, que defendia a quebra do 

isolamento matemático inglês, apresentou à comunidade inglesa um texto de Teoria dos 

Números que visava apresentar as inovações que o resto do continente tinha, referentes a esse 
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ramo da matemática. Mas como veremos mais adiante, em relação aos números negativos ele 

seguiu alguns de seus predecessores ingleses, como Simpson. Essas idéias foram claramente 

defendidas em An Elementary Investigation of the Theory of Numbers, de 1811, e A New 

Mathematical and Philosophical Dictionary, de 1814, as quais discutiremos com mais 

detalhes no item a seguir.  

 No mesmo ano que publicou New Mathematical and Philosophical Dictionary, 

Barlow também publicou New Mathematical Tables, que foi altamente apreciado por sua 

utilidade e exatidão, além disso, foi muitas vezes reeditado. 

 Em seguida, Barlow mudou seu foco de pesquisa, sendo o primeiro passo nesse 

sentido a publicação, em 1817 de um texto direcionado aos construtores civis, cuja finalidade 

era descrever suas experiências com madeira, realizadas na Academia Militar. Por 

conseguinte, endossando seu interesse por questões da matemática prática, Barlow, por volta 

de 1819, começou a trabalhar com magnetismo, investigando a divergência em bússolas 

navais, devido a presença de grandes quantias de ferro nas novas embarcações. A sua solução 

para esse problema foi reconhecida pelo recebimento da Medalha de Copley, da Royal 

Society em 1825, um dos prêmios de mais prestígio à época de Barlow.  

 Já com certo respaldo na comunidade científica, o qual foi adquirido pelas 

experiências com magnetismo, de 1827 até 1833 Barlow passou a dedicar-se à investigação 

de um problema de óptica, que se destinava a corrigir uma aberração cromática com lentes 

côncavas. Ele inventou um novo tipo de lente que ainda é usado, sendo conhecido hoje como 

lentes de Barlow. 

Dando continuidade a sua postura de dedicação a atividades científicas relacionadas à 

prática e ao desenvolvimento da sociedade inglesa, Barlow, nos anos seguintes a 1835, passou 

a dedicar-se a estudos relacionados à locomoção a vapor e pontes de suspensão, participando 

até 1845 de uma comissão que tratava de temas relacionados a estradas de ferro.  

Aos setenta e um anos de idade, Barlow resignou-se ao posto de professor da Royal 

Military Academy, e a partir de então, não se tem documentado nenhuma atividade 

profissional sua. Sabe-se apenas que ele permaneceu até o final de sua vida na cidade de 

Woolwich, onde faleceu em 1o de março de 1862. 

Como apresentamos, o início da carreira de Barlow esteve marcado por interesses 

relacionados à Teoria dos Números, característica que se diferencia substancialmente do resto 
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da sua vida profissional. Para entendermos essa passagem da vida de Barlow, observemos um 

comentário feito por ele, no prefácio do seu livro de Teoria dos Números: 

From the foregoing historical sketch, it appears that the writers on this subject are 
far from being numerous; but the well established celebrity of those, who have 
investigated its principles, would be of itself sufficient to stamp it with a degree of 
importance, and to rend it worthy of attention. Few persons, it is conceived, will be 
disposed to consider that a barren subject, which has so much engaged the attention 
of the above named celebrated writers; un fact, there is no branch of analysis that 
furnishes a greater variety of interesting truths than the theory of numbers, and it is 
therefore singular that it should have been so little attended to by English 
mathematicians. […] This circumstance, it conceived will be deemed a sufficient 
apology for the appearance of the present volume. (BARLOW, 1811, p. ix-x). 

Assim, podemos perceber que Barlow, ao entender a Teoria dos Números como importante 

historicamente e verificar a ausência de publicações inglesas nessa área, justificou a 

publicação de seu tratado. Com isso, deixou claro que seu interesse pela Teoria dos Números 

estava atrelado à sua preocupação com o desenvolvimento da comunidade matemática 

inglesa, tal preocupação exposta por Barlow é claramente identificada no decorrer da sua toda 

sua vida profissional.  

 De fato, ao mostrar-se interessado em oferecer à comunidade inglesa um texto que 

apresentasse as contribuições dos matemáticos do continente a essa área da matemática, 

Barlow expressou indícios de uma preocupação com a quebra do isolamento matemático 

inglês, atitude que fez parte de um projeto de desenvolvimento da Inglaterra. Essa postura era 

filiada à visão da ciência em função do desenvolvimento.  

 Por fim, observemos que a vida de Barlow esteve imersa em características que o 

tornaram um bom representante de atitudes e valores próprios de um período particularmente 

importante para a Inglaterra. De fato, dos anos finais do século XVIII até o início do século 

XIX, havia um movimento geral de reorganização social advinda da revolução industrial, e a 

matemática era considerada um elemento importante nesse processo. 

 Barlow, como vimos, participou desse processo, envolvendo-se inicialmente com a 

quebra do isolamento matemático inglês e, posteriormente, com atividades ligadas à pesquisas 

para o desenvolvimento de artifícios diretamente ligados a melhoramentos técnicos. Como 

participante desse processo, Barlow esboçou uma postura diante do conhecimento matemático 

que sustentou sua recusa aos números negativos, registrada em pleno século XIX, Isto 

especialmente interessante para nosso estudo, já que nesse período a matemática inglesa 

estava em um momento que pode ser considerado como crucial para a redefinição das bases 

teóricas da matemática.  



4.2 Algumas concepções que envolvem os números negativos na obra de Barlow 

Como vimos no capítulo anterior, a partir da segunda parte do século XVIII é 

perceptível, especialmente na Inglaterra, um aumento de resistência ao uso dos números 

negativos. Uma expressão dessa atitude, como já foi apresentado, foram as obras dos 

matemáticos ingleses Maseres e Frend, escritas respectivamente em 1758 e 1796. 

 No texto de Teoria dos Números, publicado em 1811, Barlow propôs apresentar à 

comunidade matemática inglesa as contribuições de matemáticos do continente europeu para 

essa área. Dentre os colaboradores, citados por Barlow, estava Leonard Euler, que como 

vimos, aceitava sem restrição os negativos. Barlow, entretanto, não aceitou números negativos 

como raízes, assumido uma postura similar a vários matemáticos ingleses predecessores, 

como Simpson e Maseres. Sendo assim, aqui descreveremos algumas características dos 

textos de Barlow, que consideramos importantes para uma compreensão dessa posição de 

rejeição aos números negativos. 

 Em An Elementary Investigation of the Theory of Numbers, Barlow destinou as 

primeiras páginas de seu tratado à exposição de trinta definições, em que apresentou o 

conceito de número de forma semelhante à definição dos antigos gregos, que conforme dos 

Anjos e Fossa (2007), acarretaram dificuldades em aceitar os números negativos. De fato, ele 

não se diferenciou de seus contemporâneos e concebeu número como expressão de 

quantidade. No tratado sobre Teoria dos Números, Barlow não abordou os números negativos 

como entidades matemáticas, mas como veremos, usou esses números durante o processo de 

resolução das equações indeterminadas.  

 Assim, recorremos a outro texto de Barlow intitulado A New Mathematical and 

Philosophical Dictionary, publicado três anos depois do texto em discussão, no qual Barlow 

apresentou uma discussão a respeito das Quantidades Negativas e que explica a postura 

apresentada em seu livro de Teoria dos Números. Observemos, como Barlow discorre sobre 

os números negativos: 

[…] into algebra has given rise to various controversies with regard to the legality or 
illegality of certain conclusions depending upon it; some maintaining, that as a negative 
quantity is in itself totally imaginary, it ought not to be introduced into a science, the 
excellency of which depends upon the rigour and certainty of its conclusions; while 
others running into illustrate what will not admit of illustration; and thus, like other 
zealots, have been the greatest enemies of the cause they were so anxious to defend. 



 It is in vain to attempt to define what can have no possible existence; a quantity less 
than nothing is totally incomprehensible; and to illustrate it by reference to a debtor and 
creditor account to say the least of it, is highly derogatory to this most extensive and 
comprehensive science. (BARLOW, 1814). 

Nesse relato, Barlow chamou a atenção sobre as controvérsias a respeito da legitimidade de 

certas conclusões que decorreram do uso do que ele concebeu como quantidade “imaginária”. 

Ele defendeu que essas quantidades imaginárias não podiam ser introduzidas na ciência, já 

que a ciência dependia do rigor de suas conclusões. Com isso, concluiu com a seguinte 

afirmação: “é inútil tentar definir o que não pode existir; uma quantidade menos que nada é 

totalmente incompreensível”.  

Os comentários feitos por Barlow expressaram a crença na impossibilidade da 

existência matemática dos números negativos, entretanto apresentaram a regra de sinais e suas 

respectivas justificativas. Para entendermos como Barlow dissociava a regra de sinais da 

aceitação dos números negativos como entidade real, basta observarmos a sua apresentação da 

regra (–) x (–) = + : 

If now we consider the product arising from the multiplication of the two quantities  (a 
– b) and (c – d) we know that it is less than that  of (a – b) x c or of ac – bc by the 
product of (a – b) x d  or thus; the product  of (a – b)x (c – d) becomes first ac –  bc – ad
to which is  to be annexed the product of – b by – d and the question is , only what sign 
we must employ for this purpose, whether + or –. Now we have seen that form the 
product ac – bc, we must subtract a quantity less than ad; we have therefore already 
subtract too much by the quantity bd; this product must therefore be added; that is it 
must have the sign +, hence than it appears that –b x – d give + bd. (BARLOW, 1811). 

Supondo que a, b, c, d > 0; com a > b e c > d e que (+) x (–) = –. Barlow tomou a 

desigualdade (a – b)(c – d) < (a – b)c, assim, sabendo que (a – b) = ac – bc e (a – b).d = ad – 

bd, Barlow expôs que ac – bc – ad, como parte do resultado de (a – b)(c – d), e para 

completar tal expressão, ele argumentou que se deve anexar o produto (–b) por (–d). Sendo 

assim, seguiu para determinação do sinal de referido produto. Para isso, Barlow argumentou 

que se temos (a – b)(c – d) < (a – b)c, para atingirmos a igualdade deveremos subtrair (a – 

b)d de (a – b)c  e, ao passo que (a – b)d < ad,  e como temos ac – bc – ad como parte  do 

resultado, ou seja, ao já ter a subtração de ad  e esta ser maior que a quantidade que deveria 

ser subtraída, Barlow, para construir a igualdade entre (a – b)(c – d) e  ac – bc – ad concluiu 

que se deve adicionar bd a expressão ac – bc – ad , logo o sinal de bd é positivo, portanto (–)

x (–) = +.  

 Barlow, então, instituiu a regra de sinais apenas como um procedimento intermediário 

na manipulação algébrica, pois como vimos acima, ele assumiu como pressuposto que (a – b) 



existe se a > b. Assim, o sinal de – é, para Barlow, o símbolo que denota subtração, sujeito a 

certas regras, com isso, para Barlow – 3 seria uma sentença incompleta.  

Para uma melhor contextualização da concepção desse matemático sobre os números 

negativos, recorremos à comparação entre a posição apresentada por ele em seu Dicionário e 

as considerações apresentadas sobre os números negativos em Mathematical and 

Philosophical Dictionary (1795), o trabalho mais famoso de Charles Hutton64. 

 Hutton, em seu Dicionário, definiu e apresentou algumas considerações e justificativas 

ao uso dos números negativos. Ele expressou dificuldades comuns ao seu período e relatou a 

necessidade de fundamentação desse tipo de número, além disso usou como referência o texto 

de seu contemporâneo inglês, Francis Maseres. Observemos, como Hutton apresentou os 

números negativos: 

NEGATIVE sign, the sign of subtraction, or that which denotes something in 
defect.[…]The use of the Negative sign in algebra is attended with several 
consequences that at first sight are admitted with some difficulty, and has sometimes 
given occasion to notions that seem to have no real foundation. […] Hence it serves to 
express a quantity of an opposite quality to a positive; such as a line in a contrary 
position, a motion with opposite direction, or a centrifugal force in opposition to 
gravity; and thus it often saves the trouble of distinguishing, and demonstrating 
separately, the various cases of proportions, and preserves their analogy view. […] As 
to the usual arithmetical operations of addition, subtraction, &c, the case is different, 
as the effect of the Negative sign is here to be carefully attended to, and is to be 
considered always as producing, in those operations, an effect just opposite to the 
positive sign. Thus, it is the same thing to subtract a decrement as to add an equal 
increment, or to subtract – b from a – b, is to add + b to it: and because multiplying a 
quantity by a Negative number, implies only a repeated subtraction of it, the 
multiplying – b by – n, is subtracting – b as often as there are units in n, and is 
therefore equivalent to adding + b so many times, or the same as adding + nb.
(HUTTON, 1795, p.843 - 844).

Aqui, Hutton ressaltou a necessidade de fundamentação desses números e usou o artifício da 

analogia para ajudar na compreensão. Em seguida, esboçou uma tentativa de justificativa da 

regra de sinais entre b−  e n− . Para tanto, usou um argumento que foi construído a partir da 

concepção de multiplicação de números naturais (soma de parcelas iguais), assim, auxiliado 

pela visão de opostos, Hutton justificou a regra de sinais, em que uma quantidade negativa 

multiplicada por uma outra quantidade negativa produzia uma quantidade positiva.  

 O Dicionário de Hutton é um bom indicador dos padrões matemáticos do fim do 

século XVIII, ressaltando as dificuldades acerca dos números negativos e expressando a 



necessidade de uma fundamentação para esses números, tema que, como vimos, preocupou 

muitos matemáticos desse período.  

 Observemos também que Hutton expressou o sinal de negativo apenas como símbolo 

de subtração, o que, como vimos, também foi assumido por Barlow. De fato, Barlow escreveu 

seu A New Mathematical and Philosophical Dictionary inspirado em Mathematical and 

Philosophical Dictionary, de Hutton, citando inclusive como fonte o matemático inglês 

Maseres, o que também ocorreu no tratado de Hutton.

 Entretanto, apesar de ter usado a mesma fonte, a abordagem feita por Hutton aos 

números negativos transcorreu sob uma postura menos crítica que na abordagem de Barlow. 

Apesar de ter sido proferida quase vinte anos depois, a abordagem de Barlow pareceu mais 

resistente aos negativos. Podemos notar isso, especialmente, na descrição feita por Hutton das 

analogias como meio de justificativas para os negativos, enquanto Barlow fez críticas severas 

sobre essa abordagem que se apoiou em analogias. 

 Para melhor compreendermos a postura de Barlow em relação aos negativos, 

focalizaremos nosso estudo sobre o procedimento matemático desenvolvido na resolução das 

equações indeterminadas, apresentadas em seu An Elementary Investigation of the Theory of 

Numbers, objetivando entendermos as conseqüências da concepção acima apresentada para a 

sua matemática.  

4.3 A resolução das equações indeterminadas: um estudo da abordagem de Barlow 

 Em New Mathematical and Philosophical Dictionary, Barlow não apresentou as 

quantidades negativas como aceitáveis matematicamente. Esboçou, entretanto, as regras de 

sinais, desenvolvendo para estas uma argumentação que as tornassem compreensíveis. Já em 

An Elementary Investigation of the Theory of Numbers, no método de resolução das equações 

indeterminadas, Barlow usou os números negativos, embora não os tenha aceitado como 

raízes. Diante disso, analisaremos os procedimentos metodológicos na resolução das equações 

indeterminadas, focalizando os processos que envolveram os negativos.  

                                                                                                                                                        
64 Para J. J. O'Connor e E. F. Robertson (2002c), Mathematical and Philosophical Dictionary (1795) é um 
importante documento histórico, de grande relevância para o estudo da matemática inglesa do início do século 
XIX. 



 Assim, dado o propósito acima assinalado, restringiremos nosso estudo ao método da 

resolução das equações lineares indeterminadas do tipo cbyax ±=± , a qual só é possível se 

MDC(a, b) dividir c. Essa condição foi assinalada por Barlow no decorrer de sua abordagem 

teórica, mas antes disso, ele iniciou esse estudo sobre a equação do tipo 1±=− byax , que 

dentro da sua organização metodológica, foi tomada como diretriz do estudo da equação 

cbyax ±=± .  

 O método para a solução da equação 1±=−byax , foi construído a partir da concepção 

de que a solução da equação poderia ser obtida a partir dos termos de uma série finita de 

frações convergentes, os quais são construídos por meio do processo de somas sucessivas65

dos termos da fração continua66, obtidas por meio da fração 
b

a
. O procedimento para a 

obtenção da fração continua pode ser sistematizado da seguinte forma: 

cR

R
Q

Q
b

a

&'
'

1
1

+
+

+
= , 

onde Q e Q’ são os quocientes da divisão de b por a e a por R (R e R’ são os respectivos restos 

das divisões de b por a e a por R). Esse processo ocorrerá, sucessivamente, até quando a 

divisão não tiver mais resto. Embora Barlow não tenha feito menção, esse procedimento faz 

uso implícito do algoritmo de Euclides.  

  Por conseguinte, Barlow tomou a fração 
q

p
 termo imediatamente precedente do termo 

b

a
, na série de frações convergentes e, em seguida em função das equações 1+=− bpaq  e 

1−=− bpaq , Barlow determinou das fórmulas qbmx +=  e pamy +=  ou qbmx −=  e 

pamy −= , onde m não tinha restrição de existência, as quais dão as infinitas soluções da 

equação 1±=−byax . Obtém  obtêm  

                                                
65 A soma dos dois primeiros termos da fração contínua dará o segundo termo da série convergente e a soma dos 
três primeiros termos dará o terceiro termo e assim, sucessivamente, obtêm-se os termos da série convergente. 

66 Para esse processo, Barlow considerou o seguinte caso particular das frações continuas:
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, onde 

e, f e g são inteiros.  



 Para uma melhor compreensão desse método, apresentaremos sua aplicação para a 

resolução das seguintes equações: 11715 =− yx e 1913 =− yx , as quais foram apresentadas no 

decorrer do tratado de Barlow. 

 Então, para a resolução da equação 11715 =− yx , reduzimos a fração 
17

15
à fração 

continua; para isso, sobre a regra teríamos 

2

1
7

1
1

1

17
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+
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= , e os termos da série convergente são 
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 portanto teríamos 
1

1
; 

7

8
 e 

15

17
, como termos da série convergente.

 Assim, temos 17.178.15 +=− , com isso teríamos a fórmula 817 += mx  e 

715 += my . 

 Já na resolução da equação 1913 =− yx , teremos de forma similar, a aplicação da 

regra da fração continua, portanto, obtendo:
1

1; 
2

3 ; 
9

13  , como os termos da série convergente, 

a qual fornece p = 3 e q = 2, o que faz 1913 −=− pq . Aqui, observamos que ao passo que 

9p>13q a equação 1913 =− yx , não pode existir para Barlow, dada a concepção de recusa das 

raízes negativas. Com isso, Barlow em seguida apresentou 29 −= mx  e 313 −= my , assim, 

usando a regra de sinais, quando substituída, desaparecerá a possibilidade de haver raízes 

negativas. Nesse caso, como não poderia deixar de ser, para m são assumidos os valores 

maiores que um. Entretanto, Barlow, no decorrer de sua exposição, apresentou resolução de 

equações, onde m poderia ser negativo, desde que estas não produzissem raízes negativas. 

 Portanto, Barlow usou a regra de sinais durante o processo, principalmente com a 

finalidade de evitar as raízes negativas. Esse procedimento apresentado acima é freqüente no 

livro de Barlow; a mesma manipulação com os negativos, em função da ausência dos 

negativos como raízes, é apresentada para a resolução da equação do tipo cbyax =+ , sobre a 

qual outros elementos interessantes são ressaltados por meio de sua recusa às raízes negativas. 

Portanto, analisaremos o estudo da equação do tipo cbyax =+ , para a qual, Barlow, como 

mencionamos, tem como diretriz a solução da equação 1±=−byax . 

 Barlow apresentou as seguintes fórmulas mbcqx −=  e cpmay −= , para a solução da 

equação cbyax =+ . A construção dessas fórmulas tornou-se especialmente interessante para 



nosso estudo, dadas as manipulações feitas por Barlow, em decorrência da sua recusa aos 

números negativos. Para entendimento mais completo da apresentação dessas fórmulas, basta 

observamos a seguinte manipulação, a qual expressa o raciocínio desenvolvido por Barlow: 

 Primeiro, se, por um lado, assumíssemos cqbmx −=  e cpamy −= , teríamos 

cbcpacq −=− , por outro lado, se assumíssemos bmcqx −=  e amcpy −= , teríamos 

cbcpacq =− . Entretanto, a equação desejada é cbyax =+ , logo deveremos ter bmcqx −=

e cpamy −= . Sobre essas fórmulas, Barlow ressaltou que m tem que ser números tais que e 

cpam−  seja positivo ao mesmo tempo que amcp −   também seja. Caso contrário, a equação 

proposta é impossível. Com isso, Barlow adicionou outra condição de existência de solução, 

além da já apresentada (MDC (a, b) | c). 

 Por conseguinte, Barlow afirmou que o número de soluções desse tipo de equação é 

sempre limitado e, assim, quando esta for possível, ou seja, conseguir satisfazer as condições 

acima citadas, tem-se:
a

cp

b

cq − , como expressão que determinou a quantidade de raízes  da 

equação cbyax =+ .  

 De fato, se considerarmos a equação 71137 =+ yx 67 , a qual satisfaz a condição de 

existência de solução ( pois 3 | 71) e resolvermos de acordo com o método de Barlow, 

teríamos mx 13142 −=  e 717 −= my , em que para y ser positivo, teríamos que 11≥m , mas 

para x ser positivo, teríamos 11<m , o que impossibilitaria a resolução da equação, para 

Barlow. 

 Além disso, poderíamos incorporar algumas considerações a respeito do tratamento 

dado a esse tipo de equação por seus contemporâneos. Os principais textos de Teoria dos 

Números desse período foram Essai sur la Théorie des Nombres (1798), de Legendre, e 

Disquisitiones Arithemeticae (1801), de Gauss, que foram citados por Barlow no prefácio do 

texto, como referência no estudo dessa área, e usam os números negativos como raízes. 

Entretanto, Barlow não seguiu, nesse sentido, esses autores de Teoria dos Números.  

 Esse fato pode ser melhor compreendido se observarmos que a posição contrária ao 

uso das raízes negativas, encontrada em Barlow, pode ser concebida como remanescente da 

visão de rejeição dos números negativos, promovida na matemática inglesa do século XVIII. 

pois, como vimos,  em seu Dicionário, Barlow expôs como referência ao estudo a respeito 

dos números negativos seu compatriota Maseres, o qual fez parte do conjunto de matemáticos 

                                                
67 Essa equação era dada como exercício, em uma seção que Barlow chamou de Miscellaneous Examples.



do século XVIII, que ficaram sendo reconhecidos como exemplos dessa postura de crítica ao 

uso dos negativos. Portanto, Barlow esteve sob a influência dessa posição de recusa dos 

números negativos, assim, sobre barreiras epistemológicas mais sedimentadas que na 

matemática do resto do continente. Com isso, podemos compreender melhor o recuo em 

relação aos livros de Teoria dos Números citados por ele. 

4.4 Considerações finais 

 Nossa investigação sobre os números negativos na obra de Peter Barlow evidenciou 

alguns elementos que consideramos relevantes para a compreensão do processo de 

manutenção das barreiras epistemológicas, diante dos números negativos, especialmente 

apresentadas na obra de Barlow, publicada já em pleno século XIX. 

Para isso, começamos a observar que algumas posturas tomadas por Barlow na 

construção de sua carreira científica expuseram uma postura de comprometimento com o 

desenvolvimento da Inglaterra, o que é não diferente da maioria dos estudiosos ingleses desse 

período. Em particular, seus estudos em Teoria dos Números podem diagnosticar um forte 

envolvimento com a causa da quebra do isolamento matemático inglês, pois apresentou a 

intenção de expor à comunidade matemática inglesa os estudos desenvolvidos nessa área, 

ressaltando a participação de muitos matemáticos não ingleses, como Legendre e Gauss, os 

quais já aceitavam os números negativos como raízes de equação. Entretanto, Barlow se 

posicionou radicalmente contra o uso de raízes negativas, o que mostrou a forte permanência 

das barreiras sobre o conceito dos negativos na obra de Barlow.  

 Ao analisarmos os motivos que fizeram Barlow levar adiante essa posição contrária 

aos negativos, mesmo estando respaldado pelo uso dos negativos nos textos de referência para 

a construção de seu tratado, relembramos alguns elementos do contexto matemático inglês, 

especialmente os remanescentes do século XVIII, período em que foi desenvolvida na 

comunidade matemática inglesa uma forte posição de recusa aos negativos, que de acordo 

com Pycior (1997), foi motivadora de um processo que culminou no tratado apresentado por 

Peacock, em 1830.  

 Barlow apresentou-se então como um personagem remanescente desse período, um 

dos últimos na defesa da recusa aos negativos, o que foi expresso em seu tratado de Teoria 

dos Números, publicado em 1811 e ratificado em seu Dicionário, de 1814. De fato, essa 



atitude de rejeição de Barlow pareceu mais vigorosa que na maioria dos matemáticos ingleses 

de seu período, que foram influenciados pelas atitudes posteriores ao grupo questionador do 

século XVIII.  

 Entre eles, esteve o inglês Charles Hutton, que publicou em 1795, um Dicionário 

Matemático, que como declarado pelo próprio Barlow, foi inspirador para a publicação de seu 

Dicionário, em 1814, no qual identificamos um tratamento mais moderado que Barlow em 

relação aos negativos. Assim, a recusa aos negativos por Barlow, embora estivesse sobre 

influência do contexto inglês remanescente do século XVIII, parecia evidenciar as barreiras 

para a aceitação dos negativos, as quais estiveram fortemente caracterizadas por sua postura 

pessoal diante da matemática, que evidencia seu papel às aplicações e ressalta a concepção da 

matemática como ciência que lida estritamente com quantidades. 

Objetivando apresentar como era mantida a posição contrária de Barlow ao uso das 

raízes negativas, dentro da estrutura matemática desenvolvida no seu texto de Teoria dos 

Números, investigamos o método de resolução das equações indeterminadas de primeiro grau 

com duas incógnitas, em que ficaram perceptíveis alguns desdobramentos oriundos da sua 

posição de recusa às raízes negativas, especialmente expostos na teorização das equações do 

tipo cbyax =+ .  

 Esses desdobramentos teóricos, decorrentes da recusa às raízes negativas, causaram o 

aumento das condições para as existências de soluções, visto que essas soluções só eram 

tomadas dentro do universo dos números inteiros positivos. Em conseqüência dessa 

teorização, Barlow apresentou a formalização de uma expressão que determinava a 

quantidade de raízes, já que essas equações, quando satisfazem as condições de existência, 

apresentam um número limitado de soluções, dada a recusa às raízes negativas. 



5 CONCLUSÃO 

 A busca por apresentar um estudo sobre o desenvolvimento do conceito dos números 

negativos em uma perspectiva epistemológica que visasse expor as condições de produção do 

referido conceito, além das relações e das problematizações que tangem às condições 

ontológicas presentes na construção do conceito de número negativo, foram nossos principais 

guias no decorrer desta pesquisa, que objetivava uma melhor compreensão da continuidade da 

rejeição aos números negativos na obra de Teoria dos Números, do inglês Peter Barlow, 

publicada em 1811. 

 À luz dessas diretrizes e diante da função que este direcionamento tem para os 

matemáticos e educadores matemáticos, exporemos nossos resultados, obtidos durante esta 

pesquisa, os quais muitas vezes se apresentam imersos em novos questionamentos. 

Por meio do esboço da história dos números negativos até o século XVIII, 

constatamos os diversos debates diante das várias formas de aceitar ou rejeitar os números 

negativos, bem como os argumentos de justificativas, cujos estudos estiveram entrelaçados 

pelas peculiaridades de cada civilização e de cada período. 

De fato, nas civilizações da Antigüidade, tanto aquelas que indicavam o uso dos 

números negativos, por exemplo, a egípcia; quanto aquelas que concretizaram o uso desses 

números, como a civilização chinesa e a hindu, pudemos verificar que esse conceito 

permanecia sob aspectos práticos, suscitáveis à interpretação de ganho e perda. Entretanto, no 

decorrer da nossa investigação diagnosticamos que o surgimento dos números negativos como 

entidades matemáticas foi decorrente do processo de resolução de equações, as quais, 

evidentemente, eram oriundas de problemas práticos, porém submetidos a um tratamento mais 

teórico. 

Foi na civilização da antiga Grécia, especialmente por meio dos pitagóricos, que se 

acredita ter se estabelecido um pensamento matemático teórico. Dentro desse pensamento 

matemático, o conceito de número não concebia a existência de número negativo. Entretanto, 

Diofanto, em Arithimetik, apresentou um trato sobre resoluções de equações indeterminadas, 

nas quais usou a regra de sinais. Ao investigamos o modelo matemático dos antigos gregos, 

usando a Teoria da Linha Dividida, identificamos as principais dificuldades para o 

estabelecimento do conceito de número negativo na matemática pitagórica e apresentamos 

como esse conceito foi exposto por Diofanto, identificando as mudanças ocorridas dentro do 



pensamento matemático pitagórico, especialmente após Diofanto. Essas mudanças, no 

entanto, não descaracterizou, essencialmente, as bases teóricas da matemática pitágorica. 

No decorrer de nosso estudo, constatamos que as dificuldades apresentadas pelos 

pitagóricos ultrapassaram séculos, pois verificamos a forte influência da matemática grega na 

matemática européia.  

 constatamos essa influência por meio do conceito de número e, especialmente, por 

meio da disseminação da modelagem geométrica privilegiada pelos antigos gregos e 

absorvida pelos árabes. Assim, por meio dessas características a matemática pitagórica 

contribuiu fortemente para o tratamento dado aos números negativos no decorrer da 

Renascença e Idade Pré-Moderna na Europa. 

Iniciarmos nossa discussão acerca da matemática européia, apontando como indício de 

desenvolvimento a matemática produzida por Fibonacc. Assim, vimos que esta tinha uma 

estrutura de resolução das equações similar ao modelo propagado pelos matemáticos árabes, o 

que acarretou uso das demonstrações geométricas e a não aceitação dos números negativos 

como raízes de equação, embora se tenha aceitado como representação de dívidas. 

Mostramos que com o aumento de complexidade no desenvolvimento das relações 

financeiras no comércio, passou-se a admitir o uso dos números negativos para a 

compreensão desse contexto contábil. Diante desse panorama, constatamos um empenho, por 

parte dos comerciantes, na aprendizagem dos primeiros elementos da aritmética e da álgebra. 

Formaram-se, assim, as chamadas escolas de abaccus, onde os textos preparados e usados 

pelos mestres de abaccus não tinham o mesmo caráter teórico demonstrado no texto de 

Fibonacci, já que eram textos que pertenciam a um grupo de escritos que não eram inspirados 

na tradição científica árabe, como o de Fibonacci. Assim, assinalamos que não há nos 

ensinamentos dos mestres de abaccus a preocupação em manter as demonstrações 

geométricas nas resoluções das equações, pois tinham a finalidade de servir de livros textos 

para o ensino de métodos aritméticos e algébricos a não-matemáticos, geralmente a jovens 

comerciantes, e assim esses tratados, como poderíamos imaginar, faziam uso dos números 

negativos. 

Como vimos, tanto os textos produzidos com objetivos mais práticos, quanto os mais 

teóricos, tinham como base comum às fontes árabes, científicas ou não. Assim, imbuídos do 

espírito da época, que constituiu as bases do Renascimento, apontamos que os matemáticos do 

século XV se voltaram para a redescoberta do saber e da cultura greco-romana, caracterizando 

a primeira parte daquele século pelo crescente interesse nos textos gregos, os quais eram 

disponibilizados, até então, através das traduções árabes. Identificamos que dentre esses 



escritos redescobertos, estava Arithmetiké, de Diofanto, texto que no decorrer da nossa 

abordagem, apresentou-se como importante no processo de aceitação dos números negativos. 

Por conseguinte, apresentamos um momento de grande fertilidade científica, 

característico do contexto revolucionário do século XVI: o avanço em álgebra, representado 

por meio da divulgação da resolução das equações cúbicas e biquadradas. Demonstramos 

como a apresentação da resolução das equações cúbicas estabeleceu uma mudança nos meios 

de obtenção de resultados no campo da álgebra, mudança essa que instituiu um passo 

definitivo para a construção da sua autonomia, por meio da ampliação do poder das 

ferramentas da álgebra. Com isso, apresentamos algumas considerações sobre o formato da 

resolução das equações cúbicas presentes em Ars Magna, de Gerônimo Cardano, que se 

caracterizava por ter um formato retórico e, apesar da modelagem geométrica, aceitar os 

números negativos como raízes, com o que mostramos que Cardano assumiu uma postura 

inovadora. 

Explicitamos ainda que imersa na nova postura diante da álgebra, a qual estimulou o 

desenvolvimento da construção da autonomia dos seus processos algébricos, nos fins do 

século XVI, a matemática produzida se caracterizava, principalmente, pelo estabelecimento 

de uma estrutura matemática fundada no Simbolismo, a qual tomou sua forma definitiva com 

a publicação de In Artem Analyticam Isagoge (1591), do francês François Viète.  

Viète apresentou uma nova forma de ver os problemas de álgebra, que consolidou o 

nascimento do que conhecemos por sistema simbólico. No entanto, apesar da estrutura do 

sistema simbólico propiciar, de uma maneira geral, a aceitação dos números negativos, Viète 

não os aceitou. Diante desse diagnóstico, mostramos como se deu essa inovação e, ao mesmo 

tempo, a posição de rejeição diante dos negativos. Sobre isso, nossa investigação pautada no 

estudo de Klein (1969) apontou a influência pitagórica na matemática de Viète, como o cerne 

da questão de rejeição aos números negativos. 

Vimos também que o século seguinte ao de Viète foi marcado fortemente por uma 

filosofia revolucionária, e o matemático René Descartes foi um dos maiores expoentes dessa 

revolução, cuja base filosófica versava sobre racionalismo. Ao caracterizar o contexto social e 

a importância da matemática do século XVII, especialmente sobre o estudo de Wussing 

(1998) referente a esse período, que relata que em decorrência da aceleração do 

desenvolvimento econômico e político sobre uma orientação cada vez mais capitalista, a 

sociedade passou a atribuir à ciência o papel de fornecer mecanismos e máquinas que 

possibilitassem maior desenvolvimento econômico e soberania política. 



Sabedores de que a geometria analítica era o principal produto da matemática de 

Descartes, nossa investigação, guiada pelo estudo de Wussing (1998, p. 127) e Pycior (1997), 

mostrou que a proposta de Descartes pouco se parecia com o que temos hoje por geometria 

analítica, já que não havia nenhum sistema de coordenadas perpendiculares e a construção 

desses eixos de retas pareciam estar em função da equação, portanto não havia necessidade, 

para Descartes, de conceber coordenadas negativas para o esboço da curva. Embora de modo 

geral Descartes parecesse entender que as ordenadas negativas eram orientadas no sentido 

oposto às tomadas como positivas. Além disso, ele adotou uma posição diferente daquela 

defendida por Viète, pois fez considerações relevantes no tratamento de raízes negativas como 

importantes na teoria das resoluções de equações. Isso pôde ser notado, por exemplo, na 

apresentação de uma exposição teórica sobre a quantidade de raízes negativas e positivas, 

além de uso do teorema fundamental da álgebra. 

 De fato, demonstramos no decorrer de nossa investigação que Descartes apresentou-

se como importante personagem na história dos números negativos, especialmente pela 

influência que causou durante o século ulterior, principalmente no que concerne à descrição 

de números negativos como “números menores que nada”. 

 Por conseguinte, fizemos algumas considerações acerca do desenvolvimento do que 

chamamos hoje de cálculo diferencial e integral. Por meio dos diversos métodos que 

envolvem a matemática infinitesimal, mostramos como se deu essa revolução metodológica 

dentro da matemática e as dificuldades conceituais relativas ao conceito de infinitesimal, além 

de explicitar as conseqüências que discussões acerca dessas dificuldades causaram ao 

processo de a aceitação dos números negativos.  

Após esboçarmos características do contexto social dos fins do século XVIII, 

identificamos o nascimento da necessidade de construir justificativas para os trabalhos com o 

cálculo, a qual motivou os estudos em fundamentos da matemática do século XIX. 

Investigamos as motivações desse estudo, claramente afetado pelas diferenças metodológicas 

advindas das diferentes linhas de pesquisa matemática, especialmente protagonizadas por 

França e a Inglaterra.  

Ao apresentarmos algumas considerações acerca do contexto matemático francês, 

mostramos que os cientistas franceses desse período passaram a assumir uma atitude de 

quebra ideológica com o passado. Assim, mostramos como a conjuntura político-filosófica da 

França foi responsável pelo grande progresso matemático. Para entender as implicações desse 

novo contexto matemático para o desenvolvimento do conceito de número negativo, 

apresentamos algumas considerações sobre os principais matemáticos franceses do século 



XVIII. Para tanto, analisamos um estudo apresentado por Schubring (2000), no qual ele 

identificou uma ruptura epistemológica que gerou uma maior rejeição aos números negativos 

pelos matemáticos franceses e ingleses. 

Sobre esse momento histórico, concluímos que tendo em vista o aumento de interesse 

na fundamentação da matemática e, por conseguinte, uma maior valorização ao rigor, o uso 

dos números negativos passou a ser questionado. Na continuação da investigação desse 

momento histórico, ultrapassando as margens desse capítulo, mostramos como essa posição 

de recusa provocou discussões sobre a estrutura matemática vigente, que acarretou a completa 

aceitação matemática dos números negativos, no século XIX. 

No capítulo que segue, intitulado Os números negativos na matemática inglesa, 

investigamos as particularidades do contexto matemático inglês, no que tange aos números 

negativos. Por exemplo, as implicações do modelo geométrico, mais fortemente presente na 

Inglaterra, além das implicações da postura de isolamento matemático, particularmente 

sensibilizado pelo embate entre a matemática de Leibniz e Newton.  

 Assim, nossa investigação seguiu orientada pelo estudo de Pycior (1997), no qual 

encontramos um tratamento com a especificidade desejada para nosso estudo. Partimos nossa 

investigação do século XVII, já que a Inglaterra só veio a participar no mesmo grau de 

intensidade das discussões relacionadas ao Simbolismo, ocorridas na França, a partir da 

primeira metade do século XVII. Mostramos, então, como esse período se estabeleceu como 

notadamente importante para a história da matemática na Inglaterra, já que marcou a entrada 

do estilo simbólico, além de apresentar o começo de uma “postura profissional” diante dos 

estudos matemáticos. 

 Iniciamos nossa discussão sobre esse período pela análise do primeiro texto inglês de 

matemática, que trouxe uma defesa explícita do estilo simbólico de Viète. Intitulado de Clavis 

mathematicae (1631), de William Oughtred (1574-1660), posteriormente foi traduzido para o 

inglês como The Key of the Mathematicks. Mostramos que o texto de Oughtred criou uma 

nova tradição na matemática inglesa, pois promoveu um método algébrico (arte analítica) não 

somente para a resolução de problemas algébricos, mas também eficaz na resolução de 

problemas geométricos e, não diferente de seus contemporâneos, não aceitou os números 

negativos como raízes de equações. 

No mesmo ano da publicação de The Key (1631), outra obra de grande importância 

para a consolidação da escola de álgebra na Inglaterra foi Artis analyticae praxis (conhecida 

por Praxis), publicação póstuma do matemático Thomas Harriot (1560-1621). Sobre essa 

publicação, expusemos uma consideração apresentada por O'Connor e Robertson (2000b), 



que afirmavam que essa publicação não apresentava com fidelidade a existência do 

compromisso de Harriot com a expansão do universo da álgebra e, por conseqüência, omitia 

sua posição de defesa do uso de raízes negativas. Diante disso, mostramos que apesar dessa 

possibilidade defendida por O'Connor e Robertson sobre Harriot, o que prevaleceu nesse 

período, na Inglaterra, foi uma forte resistência à expansão do universo da álgebra, apesar da 

crescente apreciação do Simbolismo.  

 Apresentamos no decorrer da investigação que o avanço dado aos estudos em álgebra 

no século XVII estava inserido em um processo que transcorreu em todo o continente, 

caracterizado por uma maior valorização das ciências naturais e da matemática, a qual definiu 

o que chamamos de uma nova fase da revolução científica. Dentre as evidências desse avanço 

está a fundação de cadeiras matemáticas nas universidades de Oxford, em 1619, e Cambridge, 

em 1662. 

 Demonstramos como a comunidade matemática inglesa se estruturou sobre uma 

mobilização para aumento dos estudos em álgebra. Apresentamos John Collins (1625-1685) 

como principal defensor desses estudos e, portanto, principal colaborador para a constituição 

da comunidade inglesa de álgebra. Collins não só contribuiu para o crescimento e divulgação 

das produções matemáticas, mas também dedicou-se à preparação de livros textos que 

ajudassem na formação de futuros algebristas. Seguindo Pycior (1997, p. 75), o tratamento 

dado à álgebra pelos matemáticos do período de Collins, inclusive o do próprio Collins, foi 

fortemente marcado pela influência de Descartes, que expôs uma nova forma de lidar com 

problemas de geometria, que como mostramos no decorrer de nossa investigação, acarretou 

grandes discussões, principalmente a respeito da relação entre álgebra e geometria, a qual está 

conectada com a posição diante dos números negativos.  

 Discutimos em seguida os frutos imediatos desse panorama, em que o primeiro foi a 

publicação do livro intitulado de Algebra, de Johann Rahn (1622-1676), que era uma tradução 

do alemão publicada para o inglês, em 1668. Esse foi o primeiro texto que expôs uma defesa 

explícita dos números negativos na Inglaterra, pois Rahn não só passou a usar a denominação 

“números negativos”, mas também divulgou a descrição, feita por Descartes, de “números 

menores do que nada”. Mostramos também que esse texto não teve muita visibilidade na 

comunidade matemática inglesa desse período. Já o segundo texto, que também foi fruto 

desse contexto, com o título de Álgebra, do inglês Kersey, publicado por volta de 1674, teve 

grande aceitabilidade na comunidade inglesa. Kersey aceitou os números negativos como raiz 

de equação e para tentar legitimar seu uso, os apresentou como analogias de débito Além 

disso, ele concebia a álgebra como independente e superior à geometria e à aritmética.  



 Nossa investigação também identificou que Kersey, ao levar adiante a influência 

explícita tanto de Cardano como a de Descartes, definiu os números negativos “fictícios” e 

“menores do que nada” e com isso, promoveu a continuação de uma definição que provocou 

barreiras conceituais no processo de consolidação da aceitação dos números negativos na 

Inglaterra no século XVIII. 

 Verificamos que apesar do texto de Kersey ter sido aceito amplamente, na comunidade 

matemática inglesa, principalmente por seu caráter didático, ele recebeu críticas pelo seu 

formato elementar. Em conseqüência disso, imbuídos no projeto de produzir um texto que 

tratasse com mais profundidade temas, como por exemplo, os números imaginários, um dos 

mais importantes matemáticos do século XVII, John Wallis (1616-1703), apresentou um 

tratado em 1685, intitulado de Treatise of Algebra, both Historical and Practical. 

 Mostramos que esse texto foi a primeira formulação aritmética da álgebra, pois a 

álgebra era vista como derivada da aritmética e, com isso, as leis válidas na álgebra eram 

extensões das válidas na aritmética. Ao apresentarmos a estrutura matemática do texto de 

Wallis, identificamos o que ele denominou de specious arthmetick, em que se tornavam 

válidas as operações com entes abstratos, como as “quantidades” negativas e imaginárias, em 

função de regras específicas para cada entidade. Assim, mostramos que Wallis, ao argumentar 

que dentro da specious arthmetick os objetos se comportavam de forma análoga aos objetos 

matemáticos pertencentes à aritmética dos números positivos, tentou legitimar os números 

negativos.   

 Dando seqüência a nosso estudo, identificamos que apesar do grande serviço ao 

desenvolvimento da álgebra na Inglaterra, as concepções de Wallis provocaram um debate 

epistemológico, no qual os principais opositores foram Thomas Hobbes e Isaac Barrow, que 

se anunciavam como defensores da matemática clássica e, assim, promoviam a geometria 

como superior à aritmética e à álgebra, além de colocarem a síntese como superior à análise.

Ao expormos as idéias defendidas por Hobbes a respeito da matemática, que diferiam 

substancialmente das apresentadas por Wallis, principalmente em relação à concepção de 

supremacia da álgebra em relação à geometria e do seu uso irrestrito do simbolismo. Hobbes 

entendia que a álgebra era apenas uma subárea da geometria, e concebia o estilo simbólico 

como algo inútil e arbitrário, além disso, rejeitava a existência das idéias abstratas, já que 

compreendia que as idéias eram oriundas da experiência, dada a sua visão empirista. Apesar 

dessa estrutura matemática diferente da apresentada por Wallis, mostramos que Hobbes, por 

meio do que ele denominou de teoria dos nomes, a qual era filiada à filosofia nominalista, 

tentou validar os números que não eram realizáveis na geometria. Com isso, concluímos que 



as “quantidades negativas”, para Hobbes, eram nomes que remetiam a uma verificação 

empírica, a qual poderia ser contemplada, por exemplo, pela utilidade que os números 

negativos tinham em problemas comerciais. 

 Por conseguinte, discutimos as idéias de Barrow, reconhecido como um dos mais 

importantes matemáticos ingleses do século XVII. Mostramos que Barrow, apesar de 

apresentar uma posição de cautela em relação ao Simbolismo, concebia número como notas

ou signos de magnitudes e negou a visão de número como quantidade. Com isso, o estudo dos 

números, ou aritmética, era subordinado ao estudo de magnitudes, ou geometria. A partir 

desse contexto, mostramos que Barrow tentou construir uma forma de adequar os números 

negativos, a qual dependia de analogias e exibições geométricas. Assim, apresentamos o 

procedimento que Barrow desenvolveu para a aceitação dos números negativos, para isso 

mostramos o method of subduction, pelo qual o trato com os negativos estava, de forma 

semelhante aos números naturais, regidos por “Leis Aritméticas”, com isso tentou legitimar o 

uso dos negativos. 

 Em resumo, esse embate sobre a base do conhecimento matemático expôs que tanto a 

specious arthmetick, de Wallis, sobre bases algébricas, quanto a teoria dos nomes, em 

Hobbes, ou o method of subduction, de Barrow, sobre bases geométricas, estavam expostos a 

uma tentativa de legitimação. No decorrer de nossa análise, mostramos que essas tentativas 

eram um estágio prematuro do que produziria, posteriormente, o tratamento abstrato do 

número.  

 Por conseguinte, apresentamos algumas considerações acerca das características da 

matemática inglesa no século XVIII, a qual geralmente era marcada pelo forte nacionalismo. 

Dentro desse contexto, apresentamos o isolamento matemático inglês como exemplo do 

acirramento dessa postura. O principal exemplo desse contexto foi o embate matemático entre 

o inglês Isaac Newton e o alemão Gottfried W. Leibniz, pelo reconhecimento da invenção do 

cálculo. 

Ao centrarmos nosso estudo sobre as características da matemática de Newton, 

especialmente sobre sua obra sobre álgebra – Universal Arithmetick, (1707) – mostramos que 

Newton, nesse texto, apresentou uma defesa da álgebra como estudo acadêmico, entretanto 

não se posicionou em relação à posição hierárquica que esta ocupava diante da geometria. 

Mostramos também que Newton não se propôs a discutir sobre a natureza dos objetos 

matemáticos, como os textos de Wallis e Barrow. 

Na caracterização da álgebra de Newton, relembramos as palavras de Pycior (1997) e 

descrevemos o texto daquele matemático como uma mistura da álgebra geométrica de 



Descartes com a álgebra aritmética de Wallis. Dentro desse contexto, os números negativos 

eram concebidos como “quantidades menores que nada”, diferenciando-se das suas principais 

fontes, como Descartes, que definiu os negativos como “números menores que nada”. 

Entretanto mostramos que essa diferença não foi discutida, como todas as questões de ordem 

epistemológica a respeito dos números negativos; Newton apenas a reproduziu, com algumas 

alterações. Newton ainda apresentou as regras de sinais, sem qualquer apologia ou 

justificativa, mas com muitos exemplos. 

No decorrer de nosso estudo, verificamos que o modelo apresentado por Newton teve 

grande impacto na comunidade científica inglesa, determinando características das diretrizes 

da matemática inglesa no decorrer do século XVIII até o século XIX. Entretanto, mostramos 

que também fizeram parte desse processo elementos que questionavam a fundamentação 

teórica de Newton. Com isso, expusemos as principais características do discurso do filósofo 

inglês Berkeley, um dos principais expoentes nesse contexto de questionamentos a respeito 

das bases lógicas da matemática produzida até então, especialmente sobre o texto de Newton. 

Diante disso, mostramos que a respeito dos números negativos, Berkeley não só os aceitou 

matematicamente, mas também sob a reescrita de uma filosofia matemática, os inseriu dentro 

das suas discussões filosóficas. 

 No que segue, apresentamos algumas considerações acerca de matemáticos ingleses 

que tentaram apresentar respostas aos questionamentos apresentados por Berkeley. Nesse 

sentido, investigamos as principais características da matemática de Colin Maclaurin, 

especialmente as referentes aos números negativos. Com isso, apresentamos que Maclaurin 

expôs uma defesa da matemática bifocal de Newton, embora em sua defesa dos negativos não 

tenha usado a definição de Newton, pois como mostrado, sua defesa dos negativos era 

baseada na relação de opostos, e ao enfatizar o foco geométrico da matemática newtoniana, 

apresentou uma longa argumentação matemática construída sobre um modelo geométrico, que 

tentava justificar o uso da regra de sinais. Por meio dessa investigação, concluímos que 

Maclaurin, ao responder as questões apresentadas por Berkeley, contribuiu para a 

modernização de conceitos da matemática, a qual foi definida em seu texto como a ciência 

das relações.  

 Ainda dentro da perspectiva de apresentar as respostas aos questionamentos de 

Berkeley, apresentamos Saunderson, outro importante matemático inglês do século XVIII, 

que claramente inspirado no foco aritmético-algébrico da álgebra de Newton, aceitou os 

números negativos, e para justificar seu uso e as regras de sinais, apresentou um método 

modelado a partir de uma progressão aritmética. 



Assim, mostramos também que apesar das laboriosas tentativas de justificar o uso dos 

números negativos, tanto Maclaurin quanto Saunderson e a maioria dos matemáticos do início 

da segunda parte do século XVIII, acreditavam que os negativos precisavam de uma 

fundamentação rigorosa e tentaram apresentar uma justificativa, quando assim não faziam, 

havia uma tendência de rejeitá-los. 

Mostramos que a partir da crescente necessidade de fundamentação matemática, houve 

intensificação nos questionamentos sobre a legitimidade dos números negativos. Em 

particular na Inglaterra, esse acentuado questionamento produziu um processo de rejeição. 

Para o estudo desse processo, tomamos para investigação o artigo de Schubring (2001), no 

qual discutiu esse momento histórico e essa postura de rejeição. Schubring caracterizou esse 

período como marco de uma ruptura epistemológica, a qual seria mais radical na Inglaterra 

que no resto da Europa.  

 Com o objetivo de investigar a produção matemática inglesa desse contexto, 

apresentamos algumas considerações sobre os matemáticos ingleses Maseres e Frend, citados 

por Schubring e Pycior como representante da recusa aos números negativos. Concluímos que 

esses se tornaram especialmente importantes no cenário matemático inglês, pois ao chamarem 

a atenção para a incoerência entre a concepção de número negativo e o que se tinha até então 

por álgebra, provocaram a necessidade de repensar a álgebra, o que levou um grupo de 

matemáticos ingleses, no início do século XIX, ao desenvolvimento da moderna álgebra 

simbólica. 

 Mostramos também que embora a postura de Maseres e Frend representasse uma forte 

concepção presente na matemática inglesa, esta não era unânime, pois muitos seguiram a 

álgebra de Saunderson, o qual ainda se mantinha muito influente dentro da comunidade 

matemática. Para exemplificar a existência da defesa dos números negativos nesse período, 

mencionamos a postura de Edward Waring, que ao conservar a tradição matemática de 

Saunderson, conservou também a defesa dos números negativos, mantendo-se como principal 

opositor de Maseres.  

Esse momento histórico também pôde ser visto como um bom exemplo da não 

linearidade do desenvolvimento matemático, pois houve um certo aumento de rejeição ao uso 

dos números negativos como raízes. Entretanto, ainda movidos pelos estudos de Pycior, 

mostramos que esse corte no desenvolvimento do conceito dos números negativos provocou o 

nascimento de um sentimento que gerou a base das novas diretrizes que passaram a reger os 

estudos em álgebra e produziram um novo entendimento desta, o qual foi sistematizado por 

Peacock em 1830.  



 Peacock, então, produziu um sistema axiomático, em que cristalizou a concepção de 

matemática como uma complexa estrutura de símbolos, os quais eram empregados sobre as 

leis de combinação, cujas questões de verdade e falsidade não dependiam da interpretação dos 

símbolos.  

No terceiro capítulo de nossa análise fizemos um estudo de caso, em que investigamos 

a postura de rejeição ao uso de raízes negativas de um matemático inglês chamado Peter 

Barlow, que viveu entre os anos de 1776 e 1862. Assim, sistematizamos nosso capítulo, 

intitulado os números negativos na obra de Peter Barlow. 

 Diante das considerações acerca da vida e da obra de Peter Barlow, identificamos uma 

postura que o tornou um bom representante de atitudes e valores próprios de seu período. 

Nosso estudo sobre suas atividades profissionais expressou seu envolvimento com projetos 

ligados ao desenvolvimento econômico da Inglaterra, principalmente durante a sua longa 

estadia na Royal Military Academy. 

Dentre os primeiros projetos em que Barlow se envolveu, esteve a publicação de An 

Elementary Investigation of the Theory of Numbers, em 1811, o qual, como mostramos, além 

de expressar interesse do autor pelo assunto, esboçou a preocupação de Barlow em oferecer à 

comunidade inglesa as inovações feitas nessa área pelos matemáticos do resto do continente, 

além disso, anunciou seu engajamento na quebra do isolamento matemático inglês. 

Entretanto, An Elementary Investigation of the Theory of Numbers expressou uma postura de 

rejeição aos números negativos que se diferenciava dos principais tratados de Teoria dos 

Números, citados por Barlow como referência ao estudo nessa área, como o tratado de Gauss. 

Para mostrarmos como se deu essa rejeição, partimos para a investigação dos conceitos e 

métodos que envolveram os números negativos na apresentação de Barlow.  

Inicialmente, estudamos a exposição oferecida às quantidades negativas68 em A New 

Mathematical and Philosophical Dictionary (1814), que foi claramente inspirado em 

Mathematical and Philosophical Dictionary (1795), do matemático Charlles Hutton. Esse 

estudo diagnosticou uma forte rejeição à aceitação dos números negativos como objeto 

matemático. Barlow argumentou sobre a impossibilidade de definir o que ele chamou de 

“quantidade menor que nada”, declarando que essas quantidades seriam “totalmente 

incompreensíveis”. Mostramos que Barlow concebia o símbolo (–) como sinal de operação, 

mas em decorrência das necessidades oriundas das manipulações algébricas, apresentou as 

regras de sinais.  

                                                
68 Lembremos que a maioria dos matemáticos desse período concebia número como representação de 
quantidade. 



 Diante disso, apresentamos algumas considerações sobre o procedimento que Barlow 

usou para justificar a regra (–).(–) = +, para o qual ele usou a multiplicação do polinômio (a – 

b)(c – d), em que assumiu como pressuposto a > b e c > d e, assim manipulando algumas, a 

desigualdade (a – b)(c – d) < (a – b).c chegou à conclusão que o sinal da multiplicação ( – b)(

– d)  deveria ser positivo,  portanto (–). (–) = +.  

 Em seguida, ao compararmos o tratamento dado aos números negativos no Dicionário

de Barlow e no de Hutton, escrito dezenove anos antes do de Barlow, evidenciamos algumas 

semelhanças, como a mesma concepção do símbolo do negativo apenas referente à operação e 

o fato de apresentar a mesma referência ao estudo do assunto (Maseres). Já em relação ao 

estudo das divergências entre os referidos dicionários, diferente de Barlow, Hutton expressou-

se de forma mais cautelosa, e embora tenha relatado a necessidade de fundamentação dos 

números negativos, não descartou a possibilidade de compreensão dessas entidades por meio 

de analogias. Barlow, entretanto, desautorizou o artifício de analogias.  

  No que segue, investigamos os procedimentos tomados por Barlow para a resolução 

das equações indeterminadas do tipo cbyax ±=± , apresentadas no tratado de Teoria dos 

Números, no qual procedeu entendendo sempre as raízes da equação como positivas, o que 

acarretou a tomada de alguns procedimentos no decorrer da exposição da teoria dessas 

equações. 

Sobre isso, mostramos como Barlow procedeu para a construção das fórmulas que 

deram as infinitas raízes positivas da equação do tipo 1±=−byax , a qual, para Barlow, serviu 

como diretriz da resolução da equação cbyax ±=± . Sobre a apresentação desse método, 

evidenciamos o uso da regra de sinais. Além disso, evidenciamos também o tratamento 

especial que era dado ao tipo da equação cbyax =+ , em que Barlow expôs a expressão 

a

cp

b

cq − que determinará a quantidade de raízes desse tipo de equação, já que é concebida 

como tendo finitas soluções positivas.  

Por conseguinte, esboçamos algumas considerações acerca da incompatibilidade do 

tratamento aos negativos, dispensado por Barlow em relação ao tratamento dado a esses 

números nos textos de Teoria dos Números, especialmente aquelas citadas por Barlow, como 

os tratados de Euler, Legendre e Gauss, os quais aceitavam as quantidades negativas como 

raízes de equações.  

 Demonstramos assim que Barlow não seguiu, nesse sentido, os principais autores de 

Teoria dos Números de seu período, embora tenha declarado que tivesse encontrado 



motivação nos textos dos célebres pesquisadores da área. Entretanto, em relação aos números 

negativos, Barlow seguiu os matemáticos compatriotas como Maseres, Simpson e 

especialmente Hutton, que como vimos, foram reconhecidos por serem contra o uso dos 

números negativos como raízes de equação.  

Por fim, observemos que os procedimentos adotados durante a investigação histórica 

ao longo dessa dissertação tiveram sempre pautados na necessidade de evidenciar as barreiras 

de construção do conceito de número, e em especial, de número negativo, bem como as 

diferentes formas de entender a matemática, de civilização para civilização, e as implicações 

dessas concepções para os negativos. Em particular, nosso estudo apresentou o 

desenvolvimento do conceito dos números negativos, focalizando-se sobre o primeiro texto de 

Teoria dos Números escrito em língua inglesa, publicado em 1811, que diagnosticou como 

essa postura de rejeição aos negativos ainda permanecia latente durante o século XIX.  

Por fim, vislumbramos a possibilidade de acender uma discussão para futuras 

investigações a respeito do ensino dos números negativos, dada a carência de instrumentos 

pedagógico que auxilie na superação das barreiras encontradas pelos alunos que iniciam o 

estudo desse conceito.  

Para suscitarmos a inquietação necessária à discussão acerca da problemática do 

ensino desse conceito, orientamos nosso olhar para intrínseca ligação entre o estudo histórico-

epistemológico e a educação matemática. Para isso, chamamos a atenção para uma faceta 

dessa relação, a qual é perspicazmente tratada no seguinte relato de Sad (2005): 

É necessário para a construção do pensar matemático também uma formalização da 
linguagem matemática, e, trabalhar a sua construção, permite uma melhor compreensão 
das produções e das problematizações da matemática nas condições ontológicas. Por 
exemplo as discussões críticas e reflexões a partir de fontes e fragmentos históricos, [...] 
podem ser utilizados, de modo a promover uma transição entre linguagem diferentes 
(uma transmutação) e portanto, uma negociação de legitimidade dos modos de 
produção de significados propostos em diversos âmbitos (SAD, 2005, p. 159). 

Ou seja, ao usar a história da matemática, especialmente por meio de atividades construídas 

em função de procedimentos apresentados em um determinado momento histórico, a 

educação matemática gerou um diálogo entre a história e a epistemologia da aprendizagem, o 

qual, conforme Sad (2005), promove discussões e reflexões críticas necessárias ao processo 

de legitimação dos modos de produção do conhecimento. Com isso, deixamos emergir o que 

podemos considerar elemento norteador da pretendida discussão acerca do ensino dos 

números negativos.  
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