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D. Pedro II e a Matemática

Ricardo Silva Kubrusly1; Regina Maria Macedo Costa Dantas2

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo expor uma das pesquisas que vem sendo desenvolvida no
Programa de Pós-graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia/HCTE da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro/UFRJ no Brasil. Nessa ocasião, apresentaremos as reflexões iniciais realiza-
das por uma historiadora e um matemático na ótica da História das Ciências, unidos pelo interesse em
identificar os estudos de matemática do segundo imperador brasileiro, d. Pedro II (1825-1891).

Durante quase meio século (1840-1889), o Brasil esteve sob a administração do monarca d. Pedro II,
período também conhecido como o Segundo Reinado. Com 14 anos de idade e em momento conturbado da
política interna do país, Pedro d’Alcântara assumiu o poder do país escravocrata e ameaçado pela Inglater-
ra devido ao tráfico de escravos (Carvalho, 2007, p. 9). O mandato foi interrompido em 1889 com seu
banimento do país e o advento da República.

O monarca conhecido na historiografia brasileira como um curioso e mecenas (Schwarcz, 1998, p.
520) vem conquistando espaço nas abordagens que o apresenta como um governante interessado em
diferentes áreas do saber científico. Essas abordagens fazem parte das discussões sobre conhecimentos e
práticas científicas durante o século XIX, identificadas a partir da década de 1980 na produção de historia-
dores das ciências brasileiros (Figueirôa, 1997; Dantes, 1988; Lopes, 1997 e 2001). Essa constatação
contraria a afirmação de autores, como Fernando Azevedo, que registram “a falta de espírito crítico e
científico” no Brasil até os anos de 1930 (Azevedo, 1955 apud Dantes, 2001, p. 225).

Motivados e na esteira da discussão sobre as relações entre o período imperial e as ciências no
Brasil na segunda metade do século XIX, destacamos o monarca d. Pedro II como ator constante nos
crescentes estudos sobre as instituições científicas brasileiras.

A partir da década de 1870 no Brasil, alguns museus e instituições foram reformulados, e outros
criados, orientados pelo ideário positivista e evolucionista (Lopes, 1997, p. 158; Gualtieri, 2008, p. 16;
Sanjad, 2010, p. 26). Como exemplos de criações dessa época, podemos citar o Museu Paraense (1871); a
Escola de Minas de Ouro Preto (1876); a Comissão Geológica do Império (1875-1877); o Museu Paranaense
(em 1876 e reformulado em 1913); e dentre as reformulações, destacamos o Imperial Observatório Nacio-
nal (1871) e o Museu Nacional (1876). Todos sob a égide do governo imperial.

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, Brasil. E-mail: risk@im.ufrj.br.
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No âmbito do curso de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia/
HCTE, já foram realizados trabalhos que relacionam o imperador d. Pedro II às áreas de Antropologia,
Astronomia, Botânica, Geologia, Química, Paleontologia e História, proporcionando diferentes olhares
sobre as práticas científicas realizadas no país. Cabe ressaltar, que seus manuscritos estão guardados no
Arquivo Histórico do Museu Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro e seu acervo museográfico está
preservado nas coleções do Museu Nacional da UFRJ.

Dentre os manuscritos do imperador que registram seu interesse pelas diferentes áreas do conheci-
mento, evidenciamos seus cadernos de estudos sobre astronomia, botânica, física, química, zoologia,
história, línguas indígenas, línguas estrangeiras (dentre algumas, citamos o hebraico, o aramaico e o
provençal) e matemática. Esse último despertou-nos a atenção por conter 134 páginas de anotações com
cálculos ainda não analisados ou publicados.

Se “o sucesso das matemáticas do século XVIII levou à certeza do triunfo absoluto da razão” (Kubrusly,
2003, p.147), por que não apresentar os manuscritos matemáticos do monarca propondo fortalecer o
papel dessa área do conhecimento como uma ferramenta fundamental para o entendimento das ciências
em sua época?

Para a contextualização, abordaremos o início dos estudos da matemática no Brasil para chegar-
mos ao cotidiano dos estudos do imperador como um cidadão interessado em diferentes áreas do conhe-
cimento e sua relação com o desenvolvimento das ciências durante a segunda metade do século XIX.

Registramos que a pesquisa está sendo desenvolvida utilizando a dissertação sobre o cotidiano de
d. Pedro II em sua antiga residência imperial (durante sua gestão entre 1840 a 1889) no palácio do atual
Museu Nacional/UFRJ (Dantas, 2007), como um espaço de ciências na segunda metade do século XIX.
Algumas das salas analisadas nos auxiliam a problematizar suas escritas (estudos) relacionadas aos seus
objetos (ainda encontrados no Museu). Todas essas fontes articuladas estão auxiliando nossa análise
sobre os estudos de d. Pedro II e seu interesse pelas ciências. Nessa ocasião, preliminarmente, estamos
dando destaque às suas anotações de matemática.

2 A MATEMÁTICA DO BRASIL NO SÉCULO XIX

A chegada da Corte portuguesa com D. João (1767-1826) ao Brasil, em 1808, teve o intuito de trans-
formar a região na capital da monarquia lusitana e originou a imediata recriação das principais institui-
ções régias, como as Mesas do Desembargo do Paço e da Consciência e Ordens, a Casa de Suplicação e a
Intendência Geral da Polícia.

A constituição dos marcos institucionais do governo foi corroborada com a revogação da proibição
de manufaturas no Brasil e com a criação de uma série de instituições que reproduziam as existentes em
Portugal e que legitimavam e ampliavam o poder da Coroa no país. Assim, foram criados: a Academia Real
Militar; a de Marinha; o Arquivo Militar; a Casa da Pólvora; o Teatro São João; a Imprensa Régia; o Jardim
Botânico; a Academia de Belas-Artes; a Junta do Comércio; a Biblioteca Real, e posteriormente o Museu
Real1. O Rio de Janeiro converteu-se em um palco de um processo civilizatório que Maria Odila da S. Dias
denominou “interiorização da metrópole” (Vainfas, 2002, p. 701-703).

1 Atual Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro.



484

Para nossa investigação, cabe-nos pontuar a Academia Real Militar instituída em 1810 e inaugura-
da em 23 de abril de 1811, como o marco do início dos estudos matemáticos no Brasil. Criada com o
objetivo de formar engenheiros militares e civis, foi reformada e unida à Academia de Marinha em 9 de
março de 1832.

Na Academia eram ensinados quatro cursos científicos (além do desenho próprio a cada um deles)
do seguinte modo: 1º curso matemático; 2º curso militar; 3º curso de pontes e calçadas; 4º curso de
construção naval. O estudo de matemática era realizado com a duração de quatro anos:

1º ano - uma cadeira: ar itmética; álgebra até composição de equações; geometria;
trigonometria (não compreendida a composição das tábuas das linhas trigonométricas); haverá
mais neste ano uma lição diária de desenho de paisagem; 2º ano - 1ª cadeira: continuação da
álgebra, aplicação da álgebra à geometria; cálculo diferencial e integral, construção de tábuas
trigonométricas; método das variações e das interpelações; 2ª cadeira: geometria descritiva
com aplicação do cálculo algébrico em três dias de cada semana; haverá mais uma lição de
desenho de paisagem nos dois outros dias letivos da semana. 3º ano - 1ª cadeira: mecânica
em suas  quatro partes, a saber: estática, dinâmica, hidros tática, hidr odinâmica e a  teoria
particular da construção e resistência das abóbadas; 2ª cadeira: princípios gerais de física;
teoria dos flui-elétrico magnético e do vapor considerado como motor nas máquinas; química
e mineralog ia aplicada às substâncias , que s e empregam na constr ução das obras de
arquitetura civil, militar, hidráulica e naval;  e a pirotécnica. As lições  serão explicadas em
todos os dias letivos da semana. 4º ano - 1ª cadeira: trigonometria esférica, ótica, astronomia
e suas aplicações à geodesia, topografia e navegação; 2ª  cadeira: tática e manobra naval;
aplicação de arti lharia à marinha; or ganização de uma der rota pela estima, ap licação da
mecânica ao aparelho, e arqueação em três dias letivos de cada semana. (Primitivo, 1936, p.
537-538).

Em 23 de abril de 1811 foi criada no Rio de Janeiro a Academia Real Militar e  durante o período
Imperial brasileiro (1821-1889), a instituição mudou de nome “por quatro vezes: em 1822, para Imperial
Academia Militar; em 1832, Academia Militar da Corte; em 1840, Escola Militar; e, a partir de 1858, Escola
Central” (Faria, 2007, p. 2).

A Academia Real Militar representa o início da matemática superior no Brasil (Castro, 1955). A
composição dos professores e do material didático é assim apresentada:

...o  quadr o de professores er a composto por 11 conferencistas  e 5 substitutos, todos
portugueses ou brasileiros graduados nas Universidades de Coimbra ou Lisboa. A Carta de
Lei que criou a Academia Real Militar, também apontava quais os livros deviam ser adotados
(por exemplo). Para o ensino da Álgebra e do Cálculo Diferencial e Integral se recomendava a
famosa obra de Lacroix (1810), “Traité du Calcul Differentiel et du Calcul Intégral”. Desde a sua
fundação, a Academia já contava com traduções das obras mais populares de Euler, Bézout,
Monge, Lap lace e Legendre, entre outros e, algum tempo depois,  já se escrev iam textos
didáticos para uso da própria escola. (Fernandez e Souza, 1999, p. 133-134).

Em 1842, diante do desenvolvimento do ensino, a Escola Militar da Corte instituiu o grau de Doutor
em Ciências Físicas e Matemáticas e o primeiro doutorado foi concedido, em 1848, a Joaquim Gomes de
Souza (1829-1863), conhecido como o “Souzinha”. Sua tese Dissertação sobre o modo de indagar novos astros
sem auxílio das observações diretas foi um tema motivado pela previsão teórica de Netuno por Adams (1845)
e Le Verrier (1846) e, portanto, atual para a época (Vieira, Videira, 2007, p. 8).

Ubiratan D’Ambrósio em suas investigações sobre a História da Matemática no Brasil, enfatiza que
Souzinha apresentou comunicações em Londres e em Paris, entre os anos de 1855 e 1856. Nessa ocasião,
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concluiu Medicina na Sorbonne e publicou uma antologia poética em Leipzig em 1859. Ao voltar para o
Brasil, assumiu cargo político como deputado geral representando a Província do Maranhão no Congresso
do Império  (D’Ambrósio, 1999, p. 6-7).

Os estudos de Regina Helena Martins de Faria apontam outro aluno que também se graduou em
Engenharia Militar e doutorou-se quinze anos após a conclusão de Souzinha, o seu primo, Miguel V ieira
Ferreira (1837-1895). Miguel trabalhou no Imperial Observatório do Rio de Janeiro enquanto foi aluno da
Escola Militar e a autora destaca que na data da defesa de sua tese, em 1863, o imperador d. Pedro II esteve
presente (Faria, 2007, p. 6).

A partir desta interação entre os atores que destacamos no viés dos estudos da matemática e a
presença do monarca, poderemos fortalecer nossa apresentação sobre os estudos de Pedro II sobre dife-
rentes áreas do saber, a conexão que precisávamos.

O monarca brasileiro já foi por nós analisado em relação aos seus estudos sobre a Astronomia,
quando utilizamos os manuscritos existentes no Arquivo Histórico do Museu Imperial de Petrópolis (Dantas,
Kubrusly e Nader, 2009). Seu interesse pelo tema2 e as correspondências trocadas com cientistas estrangei-
ros3 nos auxiliaram nas abordagens sobre os manuscritos do monarca.

A mesma iniciativa está em curso quando iniciamos o levantamento de seus manuscritos com
estudos matemáticos guardados também no Arquivo Histórico do Museu Imperial de Petrópolis.

3 A MATEMÁTICA NOS MANUSCRITOS DE D. PEDRO II

Pedro
Segundo destino
teus versos
as equações que inventastes nos sobrados
suburbanos do Rio
 
Pedro seguindo
des tinos
abre as portas do palácio e verte
f ác i l
a cidade com teus poemas
matemáticos
 
Nas ruas distantes nas horas
perd ias-te entre pes soas
c idades
Pedro de pedra e rascunho guardando
um mundo em teu colo
cada objeto
perdido e cada caminho
encontrado.
                              Risk

2 Devido às iniciativas de D. Pedro II  sobre a Astronomia, no Brasil, o “Dia do Astrônomo” é comemorado na
data de seu nascimento – 2 de dezembro.
3 MI. Arquivo Grão-Pará, Correspondências Recebidas – PI I . Correspondências de naturalistas nacionais  e
estrangeiros para o monarca narrando inúmeras pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento.
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O atual prédio do Museu Nacional da UFRJ está localizado no bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro,
no antigo Paço de São Cristóvão4. Dispõe de uma área útil de 13.616,79 m2, distribuída pelos seus três
pavimentos, contendo um total de 122 salas, assim distribuídas: 63 salas no primeiro pavimento, 36 no
segundo e 23 no terceiro. Após as reformas de adaptação do palácio ocorridas em 1910, muitas salas
foram modificadas (e continuam sendo), dificultando a identificação dos antigos ambientes monárquicos.

Com isso, torna-se difícil percorrer as salas do atual palácio na tentativa de visualizar os espaços e
objetos que evocam o passado do prédio. Contamos, assim, com as narrativas dos viajantes (Ewbank,
1976), de visitantes que tiveram acesso à residência (Koseritz, 1972) e aos diversos documentos, em espe-
cial os existentes no Arquivo Histórico do Museu Imperial em Petrópolis.

Assim, com a articulação de pesquisas, documentos e objetos, identificamos alguns dos lugares de
estudos de Pedro II, tais como: o museu, a biblioteca, os gabinetes de estudos (literários, linguísticos, das
ciências naturais e da matemática) de química, além de seu observatório astronômico.

No segundo piso do palácio, ficava o Gabinete de Estudos do monarca, um espaço que conta, inclu-
sive, com registro fotográfico guardado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Na imagem é possível ver
parte do interior de seu Gabinete composto por um pequeno quarto entulhado de objetos5. Um lugar para
escritas e leituras.

  O imperador, que se autodefiniu da seguinte forma, em seu diário de 1862: “Nasci para consagrar-
me às letras e às ciências e, a ocupar posição política, preferiria a de presidente da República ou ministro
à de imperador.”, nos faz pensar que muitas foram as atividades de escrita realizadas em seu Gabinete. Seus
apontamentos, guardados no Arquivo Histórico do Museu Imperial, se referem à estudos realizados em
variados temas (e realizados em diferentes idades): línguas diversas, matemática, história das civilizações
antigas, botânica, zoologia, física, química e astronomia6.

Os cadernos de estudos de d. Pedro II, existentes no Museu Imperial, sugerem o mesmo e nos auxili-
am nas abordagens que associam o imperador às ciências, às artes e às letras. O cotidiano é marcado a
partir das escritas do imperador em sua autoconstrução no caderno de diário de 1862, quando constata-
mos uma rotina caracterizada pela marcação de horários para seus estudos:

Pretendo distribuir assim o tempo. Acordar às 6, e até às 7 grego ou hebraico... De meio-dia às
4 exceto 3as e 5as  em que será até às 3, exame de negócios, ou estudo. Jantar, e às 5 ½ passeio.
Das 9 às 11 escrita deste livro; depois dormir. Assisto as lições do Sapucaí7  de inglês e de
alemão das minhas filhas. Nas 2as lerei a elas Barros das 7 ½ às 8 da noite; 3as Lusíadas, das 10
½ às 11 da manhã; das 3 às 4 dar-lhes-ei lição de matemática, e latim com elas das 7 às 8 da
noite; 4as, latim com minhas filhas das 10 ½ às 11; 5 as , Lusíadas, das 10 ½ às 11; explicarei a
minhas filhas a física de Gannot das 3 às 4... .8

4 Antiga residência real (com d. João  de 1808 até 1821) e imperial (com d. Pedro I de 1821 até 1831 e d. Pedro
II até 1889).
5 Na fotografia destacamos a existência de muitos livros guardados em diferentes locais: dentro de dois
armários, sobre uma pequena mesa, em cima de três cadeiras e sobre duas mesas de cabeceira.
6 MI .CI, maços 29, 31, 33, 40, 41 e 42. Arquivo Histórico do Museu I mperial. MUSEU IMPERI AL / IPHAN /
MINISTÉRIO DA CULTURA.
7 Cândido José de Araújo V iana – visconde de Sapucaí, professor de D. Pedro II .
8 MI .CI. Diário de D. Pedro I I – 5.1.1862. Arquivo Histórico do Museu I mperial. MUSEU I MPERI AL / IPHAN /
MINISTÉRIO DA CULTURA.
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O Arquivo Histórico do Museu Imperial de Petrópolis detém a guarda dos cadernos de estudos do
monarca e, dentre eles, os seus manuscritos referentes às escritas matemáticas9.

Visando iniciar o conhecimento da documentação, foram selecionadas 60 páginas escaneadas (das
134 existentes) com escritas legíveis, contendo estudos, reflexões e investigações matemáticas. Ao serem
analisadas por um matemático, a primeira percepção sugere que o conhecimento de Pedro II sobre o
assunto era vasto e atualizado. O imperador dominava os conteúdos do que hoje chamamos de Cálculo e
transitava bem por equações diferenciais e integrais. Algumas escritas foram dedicadas à revisão de
conceitos para facilitar o próprio estudo e aprendizagem de conteúdo.

A caligrafia cuidadosa induz-nos a pensar que uma espécie de resumo organizado estava sendo
feito, muito provavelmente para facilitar futuras consultas e análises. Lembra os cadernos de um bom
estudante de engenharia, astronomia, física, química ou matemática.

As figuras  01 (Maço 029 - Doc 1041 Cat. B - Matem. [D21 P02]) e 02 (Maço 029 - Doc 1041 Cat. B -
Matem. [D38 P02]) mostram aspectos desses documentos de aprendizagem.

                            Figura 1                                                                        Figura 2

Figuras 1 e 2 Exemplos de resumos organizados

Há também uma série de documentos tratando de resolução de problemas com elevado grau de
dificuldade matemática, englobando questões em análise matemática assim como em geometria analítica.
Percebe-se nestes casos a dúvida e a indecisão características dos textos em que estão sendo inventados
no momento.

Essa característica indica, sem dúvida, o primeiro contato com o problema analisado: busca-se um
caminho, tenta-se variantes, entende-se e não se entende os próprios passos. É um matemático trabalhan-

9 I M.CI. maço 29 doc. 1041. Estudos de Matemática. Arquivo Histórico do Museu I mperial. MUSEU IMPERIAL /
IPHAN / MINISTÉRIO DA CULTURA.
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do. Muitos desses documentos vêm acompanhados com desenhos e rabiscos, como vemos na figura 03
(Maço 029 - Doc 1041 Cat. B - Matem. [D32]), que costumeiramente acompanham o raciocínio lógico do
pesquisador; como que a recrear o rigor e a disciplina empregada, como que a criar um espaço psíquico
lúdico a entremear os caminhos lógicos obrigatórios.

Figura 3 Exemplos de apontamentos com desenhos e rabiscos

O fazer científico em geral requer uma disciplina e um rigor que se assemelha a um esforço de guerra.
Existe de fato um inimigo para além do problema que se propõe resolver, mora dentro de nós, assemelhado
à preguiça que se nos acomete em forma, muita vezes de pânico, espreita ataca e liquida nossas esperanças
e capacidades quando fraquejamos.

Na investigação matemática, de cunho mais abstrato e consequências muitas vezes etéreas, esta
guerra traz um inimigo muito mais traiçoeiro e frio: muitas vezes não se sabe contra quem e porque se está
lutando, tudo, como em névoa lógica, nos confunde. Análogo ao campo de batalha, quando cantamos para
nos recompor, o matemático desenha pelas bordas de seus raciocínios ideias novas e contraditórias, se
esquiva pelas margens e cria, num duplo fio lógico organizado, um equilíbrio instável, posto que é dúvida
e de dúvidas é feito, mas integrador, entre delírio e razão.

Uma terceira classe de documentos que se nos apresentam os manuscritos matemáticos de Pedro II,
consta de modelagens de problemas reais, físicos, como podemos ver pela figura 4 (Maço 029 - Doc 1041
Cat. B - Matem. [D01 P01]), onde o próprio mundo real contém a ansiedade do fazer matemático e onde os
borrões desenhados pelas margens dão lugar a esquemas logicamente consistentes com o problema ana-
lisado.



489

Figura 4 Exemplo de modelagens de problemas reais e físicos

Na primeira fase da pesquisa, diante de seus manuscritos, estamos identificando a utilização de
seus estudos de matemática como ferramenta para o entendimento e aplicação no seu cotidiano como
governante. Com o auxílio dos 43 volumes que formam o seu diário é possível acompanhar a utilização de
seu conhecimento matemático para entender, como exemplo, o progresso no Egito em sua segunda viagem
ao país em 1876. Nas páginas do diário, entre desenhos e rascunhos de cálculos, identificamos seu interes-
se relacionado ao funcionamento do Canal de Suez, sobre as técnicas de irrigação, o funcionamento da
indústria açucareira, além de outros métodos egípcios de agricultura, o que indica uma preocupação em
alavancar a produção brasileira.

Nessa perspectiva, também voltada ao desenvolvimento das ciências no Brasil, os manuscritos de
matemática podem ser associados aos seus estudos físicos, astronômicos, químicos e outros, visando o
melhor entendimento dos temas de seu interesse. Dessa forma, poderemos comprovar a utilização da
matemática como ferramenta para a compreensão do monarca para o apoio aos assuntos inerentes às
instituições científicas brasileiras durante a segunda metade do século XIX.

Em um segundo momento da pesquisa, diante de seu fascínio pelas ciências e pelo aprendizado de
outras culturas, pretendemos associar seus estudos matemáticos correlacionando-os com outras áreas do
conhecimento já identificadas. Um exemplo dessa correlação é o interesse do monarca por traduções de
clássicos literários. Pedro II foi o primeiro a traduzir da língua árabe para a portuguesa a obra “As Mil e
Uma Noites”12, que pode ter uma relação com seu interesse pelos estudos sobre o Oriente árabe13.

10 MI.CI, maço 40, doc. 1064. Traduções de Pedro II – Mil e Uma Noites. Arquivo Histórico do Museu I mperial.
MUSEU IMPERIAL / IPHAN / MINISTÉRIO DA CULTURA.
11 MI .CI, maço 33, doc. 1053. Estudos de História de Pedro I I. Arquivo Histórico do Museu I mperial. MUSEU
IMPERIAL / IPHAN / MINISTÉRIO DA CULTURA.
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O personagem do clássico árabe, Harum al-Rahchid, existiu e foi o pai do califa de Bagdá al-Mamun,
que queria transformar a região no maior centro científico do mundo no ano de 809. Para isso, contratou
os grandes sábios muçulmanos da época e, entre eles, estava o matemático árabe al-Khowarizmi. Estudan-
do os livros de matemática vindos da Índia e traduzidos para a língua árabe, al-Khowarizmi (de onde nasceu
o termo latino algorismus) identificou o sistema de numeração que os matemáticos hindus haviam desco-
berto, o que foi fundamental para o desenvolvimento da matemática (Oliveira, 2003).

CONSIDERAÇÕES

Diante das poucas pesquisas publicadas sobre a história da matemática no Brasil, decidimos nos
debruçar sobre o material guardado no Arquivo Histórico do Museu Imperial visando apresentar, pela
primeira vez, os manuscritos do imperador sobre seus estudos de matemática. Nossas primeiras impres-
sões o identificam como um cidadão preparado matematicamente e que estava atualizado com as técnicas
dos cálculos diferenciais e integrais de sua época. Notamos sua capacidade criativa e inventiva nas suas
buscas de soluções dos problemas que estudava. Claramente não era um matemático, como entendemos o
termo hoje em dia, mas sabia aproveitar bem os benefícios psíquicos e intelectuais que a prática, mesmo
que diletante, dos exercícios matemáticos, sabidamente, proporcionam.

Como resultado inicial da investigação, esperamos contribuir para o fortalecimento das pesquisas
sobre a História das Ciências no Brasil do século XIX e incentivar a interação entre os estudos sobre
matemática e os das demais áreas do conhecimento guardados no Arquivo Histórico do Museu Imperial.

Acreditamos que ao expormos, pela primeira vez, os documentos de estudos de matemática de Pedro
II e as propostas de abordagens, estaremos divulgando uma iniciativa que poderá obter novos participan-
tes e diferentes perspectivas para os estudos da História das Ciências no Brasil.
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