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GDn° 11– Filosofia da Educação Matemática 

Resumo do trabalho. O presente trabalho de reflexão visa por revisar a relação entre a matemática e a 

filosofia de Thomas Hobbes. Frente a isso, é interpretada a concepção de prática científica da sua época, em 

especial na área de matemática, tentando responder ao questionamento do porque este não aparece nos livros 

de história matemática da literatura atual. Essa decisão marcada por um amor particular à física galileana, 

sem deixar do lado a geometria e a matemática, mas que em diferente ordem e aprofundamento não foram os 

melhores logros da sua pesquisa científica. É dizer, não alcançou nem geometricamente, nem 

matematicamente a desenvolver as demonstrações necessárias frente às suas pretensões principais, tal o caso 

da quadratura do círculo, e tentar com tais argumentos errôneos, postulá-las a mesmo nível das 

demonstrações que tinham desenvolvido destacados matemáticos da Royal Society como John Wallis. 

 

Palavras-chave: Matemática, filosofia, Hobbes, Wallis, quadratura do círculo.  

Introdução 

Ao referirmos a Tomas Hobbes e um estudo sistematizado da sua obra, é necessário 

chegar até a sua Elementa philosophiae, na qual expõe de forma completa seu sistema 

filosófico e científico; que está dividido em três partes, e cada uma delas propõe descrever 

e fundamentar todo o edifício do conhecimento da sua época. Aquele trabalho cobre desde 

os princípios geométricos e físicos do movimento dos corpos materiais (De Corpore), 

passando pelos princípios psicológicos é antropológico do movimento (Comportamento) 

dos corpos humanos (De homine), até chegar a os princípios (leis de natureza) que dirigem 

o comportamento dos corpos sociais e políticos (De Cive), como R. Tuck (2002) sugere 

nos seus escritos.  

Todo o anterior, sempre tendo presente que a ordem lógica da exposição foi 

subvertida pelas contingências políticas da época como C. Hill (1987) nos lembra no texto 

de caráter histórico. Uma época que cambiava de paradigma enquanto o que se chamava de 

verdade na Escolástica medieval tradicional e, a modernidade crescente na Europa y na 

Inglaterra (p. 12).  

Por sua parte, Hobbes no século XVII (1639 - 1668), nos diz que devemos destacar 

aquele gosto ou paixão pelas ciências dos corpos (física), assim como ele nos lembra ao 
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terminar o Leviatã em 1651; se encontra feliz de poder voltar para suas especulações 

iniciais sobre os corpos naturais (De Corpore). (HOBBES, Leviatã, 2003, pág. 22.) Todo 

este desejo, sem deixar do lado o respeito pelas outras ciências que constituídas com a 

física foram parte da sua pesquisa ao longo da sua vida. Nesta ocasião escolhermos as 

matemáticas como a ciência escura para Hobbes, que ao lado da geometria no foi seu forte. 

Pelo contrário foi a “pedra no calçado” para este destacado humanista. 

Com tal sorte que segundo as observações iniciais, nos servem para localizar um 

contexto de discussão sobre o tema de “científico no século XVII em Inglaterra”, 

especificamente um dos autores que, ao igual que Kuhn, na modernidade tardia, propõem 

um novo paradigma do saber científico como estava se desenvolvendo pelos escolásticos; 

quiçá no seu saber metafísico medieval. Porém, há muitos escritos sobre este particular. 

São muitas as referências ao tema de Hobbes; como um dos primeiros autores que soube 

como dar os primeiros passos sobre o que hoje conhecemos como ciência em particular. 

Uma ciência que no usa argumentos nem metafísicos nem sagrados; senão que quis 

pesquisar os argumentos afastados da religião para construir o que se conheceu como 

verdade, a partir dos outros eixos fundamentais; diferentes ao tema de Deus. Porém, o 

filósofo de Malmesbury é reconhecido por muitas coisas, de toda ordem de ideias e campos 

da religião e política; mas não é conhecido nos altares da ciência moderna e menos nos 

livros de matemática. Conhece-se como clássico da política ou do direito por sua obra mais 

sabida que é o Leviatã, pero se deixa de lado realmente seu espírito científico, que marca a 

pauta da abertura para outra época histórica que tinha começado.  

Nesta ordem de ideias, o presente escrito de reflexão visa por revisar esta 

perspectiva sobre o que Hobbes interpretou a concepção de prática científica na sua época, 

em especial na área de matemática, tentando responder ao questionamento do porque este 

não aparece nos livros de história matemática. A qual esteve marcada por um amor 

cativante à física galileana, sem deixar do lado a geometria e a matemática, mas que em 

diferente ordem e profundidade não foram as melhores conquistas da sua pesquisa 

científica. É dizer, não chegou nem geometricamente, nem matematicamente para realizar 

as demonstrações necessárias frente às suas principais pretensões ao falar da quadratura do 



 
 

círculo e tentar, com tais demonstrações errôneas, postulá-las com a mesma importância 

das demonstrações de eminentes matemáticos da Royal Society como John Wallis
2
.  

Aquilo se desenvolveu aplicando uma perspectiva descritiva, e, mesmo assim, 

uma leitura crítica dos textos, na medida em que eles nos aportam para resolver o papel 

de Hobbes na Matemática e sua desaparição na História da mesma. Para isto, primeiro 

exporemos uma aproximação aos pressupostos da ciência na modernidade, para depois 

observar como Hobbes enfrenta-se à matemática e à prática científica; posteriormente se 

apresentará rapidamente a vida do seu maior opositor John Wallis nesta área de 

conhecimento, para chegar através destes textos à conclusão que leva para a resposta do 

principal questionamento do texto. 

 

1. Considerações sobre a ciência 

Para ninguém é segredo, no atual século, ao observar às ciências através da história 

evolutiva; estas não foram aceitas em um primeiro momento, já que implicava uma 

mudança de paradigma que governava até esse momento. Um exemplo, desta resistência 

até as mesmas ciências, e quiçá até medo nelas, pelas mudanças que geraria, o temos 

quando T. Kuhn propõe um novo modelo científico e este é tomado como um novo modelo 

científico e este são tomados com precaução; por não dizer que, com medo ao erro do que 

deste pudesse resultar em um momento histórico, na qual a ciência esteve ocupando o lugar 

da religião. Ao respeito lembremos o posfácio de 1969 da sua obra The Structure of 

Scientific Revolutions (1996) na qual narra esse medo que antecede toda mudança, 

expressada em todas as comunidades científicas em forma de crítica à sua obra.  
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One last alteration closely related to the preceding, may help to 

facilitate that understanding. A number of critics have doubted 

whether crisis, the common awareness that something has gone 

wrong, precedes revolutions as invariably as I have implied in my 

original text (KUHN, 1996, p. 181). 

Tal medo que narra Kuhn no se posfácio; o qual acontece invariavelmente a toda 

revolução é o que nos faz optar pelo método matemático que é o mais seguro. A mesma 

ciência na sua noção de prática científica que está despertando com a forma de 

argumentação Hobbesiana em forma de física, matemática e geometria nos faz pensar que 

para os escolásticos, sua forma de argumentar estava causando socialmente uma alteração 

na sociedade. Estava se deixando do lado postulados metafísicos e optando por formas 

mais empíricas e racionais de confronto da verdade, a qual não dependia do livro sagrado e 

revelado senão de observações, que, através de métodos rudimentares como práticas 

científicas, foram desenvolvidas para construir um caminho cético da verdade. Tal 

contexto não deixa de lado que a escolástica medieval ainda não substituía na Inglaterra do 

século XVII e que ainda tinha suficiente poder no governo para declarar o que era verdade 

para a ciência conhecida, incluso as ciências: física, geometria y matemática.  

Como temos dito expressamente nos parágrafos anteriores, a ciência seria uma 

espécie de doença que no baseia seus argumentos em metafísicas aristotélicas, tomasinas, 

agostinianas ou franciscanas que invadiam as universidades. Ao contrário é um germe de 

novo paradigma matemático, que funda sua argumentação numa retórica discursiva a partir 

da doutrina exposta por Galileu
3
. Com estes esclarecimentos podemos proceder segundo 

nosso roteiro de abordagem da parte como Hobbes enfrentou o tema da matemática, 

segundo se narra em suas diversas obras científico-políticas.  

 

2. Hobbes e a matemática 

Quando abordamos este tema em Hobbes, o primeiro que pensamos é que ao longo 

da sua vida teve vários intercâmbios intelectuais, em diversos frentes, e todos tão amplias, 

                                                 

3
 R. Tuck em seu texto sobre Hobbes; aclara-nos que não é só a doutrina galileana, a que trata ali com 

exclusividade. É, aliás, a doutrina de Descartes e a de Gassendi, sem deixar de falar de Wallis e Boyle 

(TUCK, 2002, p. 57). Por outra parte, Shapin (et. al.) acredita que nesta discussão também tem se de incluir a 

Boyle, porque na época de Hobbes este não foi considerado o que mais aportou a este tema como pode se ler 

no texto: “What a blessing to mankind, in himself and in his writings, was the ingenious, humble, and pious 

Mr. Boyle; what a common pest to society was the fallacious, proud, and impious Hobbes! Accordingly” (Cf. 

SHAPIN e SCHAFFER, 1985, p, v). 



 
 

que durante várias décadas produziram una mistura de teorias, mas que em Hobbes retoma 

o interes nos problemas de matemática, a física, a óptica, a política e os combina com una 

predileção pelo método sintético e genético. Ao respeito se narra o fato na vida de Hobbes, 

no qual tem o seu primeiro encontro com as ciências, o qual determinará seu método e 

aproximação a elas: 

Um ano e meio de viagem a Paris foi pago por um nobre irlandês, Sir 

Gervase Clifton, que enviou o seu filho lá acompanhado por Hobbes. 

Nesta viagem Hobbes teve uma revelação decisiva, que é a descoberta de 

Euclides, e sua lógica demonstrativa... Mas foi em sua jornada com o 

jovem Clifton, início de 1629, tinha 40 anos quando Hobbes começou a 

estudar Euclides quase por acaso. O livro estava aberto na proposição I, 

47. Ele leu a proposição, e exclamou: Impossível; ele leu sobre a 

demonstração, que ele referiu a outra, e este um para outro, e este a outro, 

para ler todos eles, demonstrativamente convincente da verdade da 

proposição. Os objetos matemáticos não se importavam muito, eles 

estavam longe da política e da vida cotidiana; mas o método o 

impressionou, e seu melhor esforço consentiu em apropriar-se dela, 

porque com ele possuir uma maneira infalível para encontrá-lo 

instrumento difícil afirmar o verdadeiro e o falso desfazer. Mas 

maravilhas pensando por lógicas recebe tais grandes resultados nesta 

geometria domínio? Porque eles não estão enfrentando a verdade e os 

interesses dos homens (TÖNNIES, 1932, p. 39).  

Isso significa que, depois de tal encontro, ele vai tentar toda a sua vida impor a 

ordem. Um que fornece matemática e consistência de suas próprias ideias e descobertas 

defendeu a verdade das proposições na natureza que poderiam ser expressas por ciências 

como a matemática, físicas e geometria, não estão oferecendo sombra de dúvida sobre a as 

verdades propostas, também foram comprovados. 

Por outra parte Hobbes, depois de ter sido imbuído com este espírito cético e 

científico, começa a se preocupar com a ordem e coerência no corpo da nova ciência em 

geral - não só as suas próprias contribuições, mas os de outros matemáticos, teóricos, 

ópticos, astrônomos e fisiologistas, principalmente os continentais, que apresentaram uma 

explicação sobre os efeitos sobre o direito dedutível, e as causas mecânicas para os 

fenômenos encontrados. Estas duas ambições, para sistematizar a sua própria ciência e 

sistematização da ciência dedutiva contemporânea em geral, são por vezes confundido 

juntos em seus escritos, como um argumento no ensaio sobre regime ciência. Em tal 

sentido, sua trilogia de De corpore, De homine, e De Cive apresentam os elementos da 

ciência em geral. O acervo contém duas ciências que Hobbes pensava que ele tinha 

inventado: sistema ótico e da ciência civil. No esquema de Hobbes referido no nono 



 
 

capítulo do Leviatã, diferentes ciências naturais diferentes tipos de movimento - e a 

política vem depois de ciências naturais na ordem de ensino. Isto implica que, para estar 

longe da política, esta mesma ciência do movimento é feita, ou se apenas os pedidos de 

Hobbes, que pode ser entendida à luz do movimento da ciência que se originou na física de 

Galileu como visto no Capítulo IX do Leviatã. Mais uma vez, a sua compreensão dos 

elementos da ciência em geral, pode produzir uma conta insuficiente e incompleta do 

campo da ciência, e um relato de como pior do que a de Bacon, que Hobbes era uma dívida 

ponto (cf. Shapin e Schaffer, 1985). Este começa a indicar que Hobbes é removida na área 

da ciência. Agora vamos olhar especificamente a matemática Hobbes. 

Depois de intercâmbios intelectuais levantadas pela viagem com Sir Gervase 

Clifton, e mais tarde para o curso continental, pode-se concluir que, em uma ampla frente 

como, por várias décadas têm sido capazes de produzir uma mistura de teorias na mente do 

filósofo de Malmesbury que dão o seu gênio na área do pensamento, como um teórico 

político e de direito. Da mesma forma, não podemos negar que existe um interesse pelos 

problemas de matemática, física, ótica, política e combina-los com uma propensão para a 

sistematização e síntese Hobbes. Pelo menos eu acho Grant (2006, p. 3). Por exemplo, no 

sistema da ciência Hobbes, a geometria é a ciência mais básica do movimento, e a primeira 

ciência após a primeira filosofia de ser. Hardy Grant sugere que aqui é uma abordagem 

valiosa do ponto de vista da matemática de Hobbes, é uma visão correta da importância da 

geometria para o resto das ciências naturais, isto é, em grande parte independente de sua 

filosofia peculiar, mecanicista matemática e independente de sua falhou novamente como é 

a ideia da quadratura do círculo empresas. Elemento que levanta a longa série de 

intercâmbios entre o matemático John Wallis de Oxford e Hobbes sobre o assunto em 

geral. Permitindo matematicamente deduzir que é o mais susceptível nesta área. No 

entanto, os testes não sobre a questão da quadratura do círculo, não pode negar que Hobbes 

fala sentido para as exigências dos movimentos serão especificados nas definições 

geométricas e mostra como fazia sentido na época. Além disso, é de notar que as regras de 

definição de Hobbes deixaram sua marca em nada menos do que um matemático como foi 

Leibniz. No entanto, devemos reconhecer que Hobbes tinha dificuldade de frente para a 

álgebra e compreensão, propondo um valor céticos respeitável desta área da matemática 

(Ibid, p. 5). 



 
 

Nesse sentido, poderíamos questionar por que este colosso da ciência social não era 

tão bom matemático como pretendido. O que nos leva a perguntarem sobre o processo de 

formação, e como estava ensinando naquele momento na Inglaterra do século XVII. Sobre 

o Grant comentarista, podemos mencionar que nos diz pouco sobre seus estudos ou, nos dá 

as chaves para governar aprenderam a lógica aristotélica e física foi ensinado. No entanto, 

em vez de mergulhar em tais coisas, diz Aubrey que preferiu ler sobre recém-descobertos 

mapas de exploração terras e estudo da Terra e as estrelas. Portanto, astronomia emerge 

como seu mais antigo interesse científico - um interesse que, obviamente, continua a ser, 

uma vez que sabemos que o observado o aparecimento de um cometa em 1618. O que nos 

coloca em retrospectiva, como Hobbes, obviamente, lamenta que ele não havia lhe 

ensinado a chave das ciências exatas, isto é matemática. Queixa aparece explicitamente no 

Leviatã, porque ele diz que até recentemente geometria tinha "não tinha lugar em tudo" em 

universidades, e seus conselhos sobre a educação era uma criança deve começar no estudo 

da geometria, sempre e quando você entender Latina, porque é a melhor maneira da lógica 

de ensino (Ibid, p. 16). 

Enquanto nós poderíamos parar neste ponto e dar fechamos nosso questionamento, 

eixo escrita, pensamos que o autor não é deixado ou frustrado lá, mas faz com que a ênfase 

da sua investigação científica sobre o papel da causal na filosofia da ciência natural, um 

assunto que está em lugar de destaque em sua famosa distinção entre os métodos analíticos 

e sintéticos, como mencionamos princípios anteriores. Discussão que gerou algum tipo de 

contraste entre os modos de análise e síntese de raciocínio, que era uma despedida padrão 

antes do século XVII Hobbes, especialmente no tratamento da matemática. O que nos dá a 

pensar que para os cientistas e matemáticos em tempos de Hobbes, afirmar um pedigree 

clássica para estes problemas de distinção (sutis). Como é o caso de François Viète, por 

exemplo, que argumentou que há alguma maneira de buscar a verdade em matemática 

Platão é dito primeiro a descobriram. Theon, além disso, chamou esta análise, definida 

como a suposição de que o que se pretende como se fosse aceite nas consequências, ao 

contrário da síntese, que é, naturalmente, o que é para chegar e entender que o que é 

pedido. Estas observações refletem os comentários do matemático grego Pappo, definindo 

métodos analíticos e sintéticos como se segue são feitas: A análise é a forma como as 

coisas estão olhando, como se tinha estabelecido, através de suas consequências, algo que 

foi estabelecido pela síntese. Ou seja, na análise assumimos o que se busca, como se tem 



 
 

feito, e olhar para a coisa que se segue, e, novamente, o que vem antes disso, até pela 

regressão, encontramos um princípio (Ibid, p. 92). Embora Hobbes é banal sobre a 

distinção entre os métodos analíticos e sintéticos, adiciona um toque ligeiramente diferente 

contraste metodológico para o velho expressá-lo em termos de causas e efeitos. No entanto, 

estas não impedem observações afiadas, seu prestígio nesta área e sejam apagadas quase 

inteiramente de livros de história matemáticas. 

O que nos leva a pensar sobre a teoria da quadratura do círculo, elemento para 

trazer um mau nome Tentando provar a tal conclusão. Desde há um método geométrico a 

quadratura do círculo, ou seja, relacionar um círculo e um quadrado de área igual, usando 

apenas régua e compasso, o que só pode ser calculado pelo método de iterações sucessivas, 

no século XX (DUNHAM, 2002). 

No entanto, toda esta informação no caso de Hobbes, e a falta de conhecimento 

dessa impossibilidade, até Lindemann explica:  

A solução do problema da quadratura do círculo conduz à equação como 

uma variável que tem equivalente quadrado longe lado para a área da área 

do círculo da unidade. Esta equação é X 2 = π, em que o coeficiente π do 

termo independente não é algébrica, em 1882 Ferdinand Lindemann 

(1852-1939) mostrou que π é transcendente e não algébrica, portanto, não 

poderia ser a raiz de uma equação algébrica com coeficientes racional. 

Com este resultado foi definitivamente comprovado que não pode ser 

elevado ao quadrado um círculo de raio dado  (ECURED, 2016). 

Argumentos que nos convidam a perguntar por que, apesar dessa impossibilidade 

desde os tempos antigos, Hobbes, foi mal julgado por Wallis, elementos que irá rever 

abaixo. 

 

3. John Wallis e Thomas Hobbes 

Como já ter mencionado Wallis foi um proeminente membro da Royal Society, 

inimigo de Hobbes por suas reivindicações poderia dizer. Qual é o suficiente para entender 

o argumento político Hobbes crítica constante. No entanto, a posteridade não olhou com 

admiração as contribuições de Hobbes em matemática. Os historiadores modernos guiados 

pelos conceitos emitidos por Wallis, e conscientes de que o filósofo ignorante não fez 

nenhuma contribuição para o assunto, tendem a ver os seus esforços com consternação ou 

passar por cima deles em silêncio. O que nos dá saber se este era mais uma manobra 



 
 

política na área da ciência para distorcer o conteúdo que não poderia prejudicar a teoria 

política. Jean-Etienne Montuclaset em (1758), com sua grande história de dois volumes de 

matemática; Ele inventa para não mencionar Hobbes sequer uma vez. Os escritores, mais 

tarde, quando eles têm notado em tudo, muitas vezes só têm mostrado os círculos 

quadrados mais teimosos ou oponente obtusa de uma aplicação revolucionária da álgebra à 

geometria problemas. Apenas Augustus Morgan (1872) reconhece que Hobbes não foi o 

ignorante em geometria que às vezes é assumido. Desde seus escritos, embora errada, eles 

têm observações afiadas sobre questões de princípio. Válido para demonstrações em 

matemática como Leibniz demonstrou (Op. Cit., GRANT, 2006, p. 108). 

O que nos leva a considerar que a história de sua reputação matemática 

contemporânea é complexa e é preso por fatores extrínsecos. Foi matemática tutor do 

príncipe de Gales, mais tarde Charles II. Inglaterra volta em 1651, deixou de apreciar este 

aplauso. Henry Oldenburg, mais tarde famoso como o primeiro secretário da Royal 

Society, pediu respeitosamente o conselho de Hobbes em matemática, e Ralph Bathurst 

escreveu um poema laudatório que não têm escrúpulos para comparar o filósofo 

Arquimedes. Mesmo seu arqui-inimigo John Wallis admitiu que Hobbes "teve em seus 

anos mais jovens algumas pequenas ideias em matemática" (Ibid., pp. 108-109). Pequenos 

passos que devem incluir na história da matemática, mas não foi. 

Conclusão 

 Apesar de não ser um grande matemático, ou pelo menos tão reconhecido 

como Newton, Galileu, Gassendi ou a mesma Wallis, Hobbes teve nas últimas décadas 

de sua longa vida enormes avanços em matemática, especialmente para os elementos de 

cálculo desaparecem em sua história funcionários para a sua doença e o avanço histórico 

que matemática e física adquirida no renascimento esperarem por nenhum homem. No 

entanto, tentativas persistentes de Hobbes a quadratura do círculo, e seus ataques contra 

a matemática do Wallis, que eclodiram (1655) duas décadas de guerra intelectual 

patético contra os argumentos superiores Wallis não tirar o filósofo que batalhar declarar 

como um laço, uma competição igual de grandes mestres, um em matemática: Wallis e 

outro em teoria política e pensou Malmesbury monstro. 

Isto não implica que as deficiências de matemática Hobbes foram brutalmente 

postas ao nu, e sua honra e fama caiu intelectual em conformidade. Apesar de pensar que 



 
 

os motivos mais escuros do que uma busca desinteressada da verdade Wallis estimulado 

para destruir a reputação de seu rival. Como Grant narra em seu texto, Wallis escreve à 

sua farmácia aliado Robert Boyle, a filosofia materialista de Hobbes representa uma 

ameaça óbvia a doutrina cristã; e como a filosofia é explicitamente baseada na 

geometria, a melhor defesa da fé, é uma demonstração pública de inépcia matemática de 

Hobbes. No entanto, isto não enfraquece nosso Leviatã, como Wallis escreveu para 

Christian Huygens em 1659, portanto, esse deus mortal é um atacante feroz para destruir 

nossas universidades, ministros, padres e toda a religião. Como se os homens não 

podiam compreender a religião, se não entender a matemática. Razão pela qual 

considerou-se necessário que alguns matemáticos deve mostrar o quão pouco ele 

entende a matemática, subtrair razão valor para sua teoria política (Ibid, p. 109). 
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