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Resumo 

Esta dissertação apresenta uma biografia científica de Francisco de Borja 
Garção Stockler, um matemático, poeta e político de grande importância para 
Portugal e Brasil, mas ainda pouco conhecido. A pesquisa considera o primeiro 
plano de instrução pública do Brasil, elaborado por Stockler e analisa algumas 
das suas contribuições para o rigor na matemática no final do século XVIII que 
se tornaram a característica da matemática só durante o século XIX.  

Palavras-chave: biografia científica; Universidade de Coimbra; plano de 
instrução pública; rigor; Lagrange 

 

Abstract 

This dissertation presents a scientific biography of Francisco Borja Garção 

Stockler, a mathematician, poet and politician of great importance to Portugal and 

Brazil, but still little known. The research investigates the first public education 

project in Brazil, developed by Stockler, and analyzes some of his contributions 

to rigor in mathematics in the late eighteenth century, which became 

mathematical practice only during the nineteenth century. 

Keywords: scientific biography; Coimbra University; public education project; 

rigor; Lagrange 
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1 - INTRODUÇÃO 
Ao contrário das suposições do senso comum, as ideias matemáticas não 

foram aparecendo em uma ordem progressiva, fruto de uma natural evolução 

dos conceitos da disciplina.   

A professora Tatiana Roque, em sua obra História da Matemática, explica 

que uma das razões para se estudar a história da matemática é  

Exibir um conjunto de práticas, muitas vezes desordenadas, que apesar de distintas 
das atuais, também podem ser ditas “matemáticas”. Quando encarado como uma 
prática múltipla e diversa, esse conhecimento se apresenta composto por ferramentas, 
técnicas e resultados desenvolvidos por pessoas em momentos e contextos 
específicos, com suas próprias razões para fazer matemática e com ideias simples 
sobre o que isso significa (Roque, 2012, p. 16).   

As bases do Cálculo, área fundamental da Matemática, como são 

conhecidas atualmente passaram por um amplo e demorado processo para 

tentar resolver problemas conceituais, e para conseguir se estabelecer e receber 

aceitação. Muitos estudos com múltiplas visões foram produzindo enfrentamento 

acadêmico, discordâncias conceituais, críticas de ideias e, desse dinamismo 

dialético intelectual, algumas ideias foram aceitas e outras foram deixadas de 

lado. Aliás, esse fenômeno não foi restrito aos fundamentos do Cálculo, mas 

esteve presente em toda a Matemática.  

O livro escrito por Gert Schubring em 2005, intitulado Conflicts Between 

Generalization, Rigor, and Intuition: Number Concepts Underling the 

Development of Analysis in 17-19th Century France and Germany traz uma 

pesquisa que trata sobre a substituição dos infinitesimais pela ideia de limite, 

sintetizando o pensamento de matemáticos dos séculos XVIII e XIX. 

A Grã-Bretanha, a partir da obra de Taylor, na segunda metade do século 

XVIII, substituiu os infinitesimais pelo método dos limites, tendo em MacLaurin a 

concepção geométrica de limite (Schubring, 2005, p.206). Schubring ressalta 

que a rejeição de quantidades infinitamente pequenas e sua substituição pelo 

método de limite aconteceu a partir de outro autor. Trata-se do francês 

d’Alembert que publicou em 1743 o livro Traité Dynamique, que se ocupou sobre 

o tema (Schubring, 2005, p.209). 
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Já em 1746, com Jean-Baptiste de La Chapelle, uma primeira explicação 

metodológica de limite foi publicada. Alguns autores como Cousin, Roger Martin 

e outros se ocuparam com a elaboração do conceito de limite, resultando em um 

aumento das reflexões sobre este conceito (Schubring, 2005, p.220-223). 

Alguns anos mais tarde, através de seus estudos, Stockler tomou 

conhecimento desse contexto de investigação descrito por Schubring, e 

produziu, a partir de 1794, alguns estudos sobre questões envolvendo limites e 

outras bases do cálculo.  

Schubring destaca que Stockler recebeu o título de bacharel em 

Matemática da Universidade de Coimbra no ano de 1785. (Schubring, 2005, 

p.234). Ele é conhecido como autor da primeira apresentação da história da 

matemática em Portugal (1819); No Brasil sua figura também foi marcante, 

sendo convidado por Dom João VI para organizar um projeto de instrução pública 

no ano de 1816 (Fernandes, 1998, p.149). 

Seu livro de 100 páginas com o título Compendio da Theorica dos Limites 

foi publicado pela Academia de Ciências de Lisboa em 1794. Seguindo a linha 

de raciocínio de muitos antecessores, Stockler afirmava que o método de limite 

já havia sido a base para os gregos. Além disso esta obra teve grande relevância 

por ser a primeira tentativa de uma abordagem mais algébrica de limite. 

A produção científica de Stockler é muito rica, abrindo possibilidades para 

a pesquisa de obras como Memórias sobre os verdadeiros princípios do método 

das fluxões, Lisboa,1797; Demonstração do teorema de Newton sobre a soma 

das potências das raízes das equações; Lettre a Mr. le Redacteur du "Monthly 

Review" ou Réponse aux objections qu'on a faites dans ce journal à la methode 

des limites des fluxions hypothétiques, Londres, 1800; Método inverso dos 

limites ou desenvolvimento das funções algorítmicas, Lisboa, 1825. 

Além dessas produções, Stockler também escreveu obras poéticas, tais 

como, Poesias lyricas, um volume impresso em Londres no ano de 1821, sob 

pedido do próprio Stockler, contendo 18 odes horacianas, 12 salmos traduzidos, 

2 epístolas e um canto de um poema filosófico chamado as Aves, iniciado por 

Sousa Caldas, um poeta brasileiro e que Stockler refundiu e ampliou e melhorou. 

Além disso também escreveu uma extensa dissertação em prosa sobre o ritmo 
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e poesia da língua hebraica. Stockler também teve ativa participação na vida 

política e militar de Portugal, sempre com produções escritas, tais como 

discursos, cartas e elogios.  

O interesse pela pesquisa em torno da figura de Stockler reside não apenas 

no fato de sua figura ter sido marcante na história  portuguesa e  brasileira, mas 

também pelo fato de seu pensamento matemático estar inserido no contexto 

acadêmico de pesquisa do Cálculo da época.  

1.1 – Questão de Pesquisa 

Diante dessa argumentação surge a seguinte questão de pesquisa: De que 

maneira o Projeto de Instrução Pública e as principais obras matemáticas de 

Francisco de Borja Garção Stockler trouxeram contribuições para Análise e para 

a educação no Brasil.  

Por causa desta questão foi que essa pesquisa se concretizou e procurou 

contribuir com uma biografia científica de Stockler, buscando mostrar aspectos 

da vida e da obra matemática, bem como as ligações entre estes dois aspectos. 

1.2 Procedimentos Metodológicos 
A construção de uma biografia científica deve seguir algumas direções 

metodológicas. Neste caso específico, grande parte do referencial da pesquisa 

foi baseada na obra organizada por Nabonnand et Rollet Les Uns et Les Autres, 

de 2012. Concordando com Jacques Le Goff, os autores afirmam que o ato de 

fazer perguntas sobre determinado indivíduo “é um sintoma de maturidade da 

análise histórica dos processos sociais” (Nabonnand e Rollet, 2012, p.12). 

Seguindo esta linha de pensamento, para realizar uma boa análise biográfica, o 

meio social deve ser levado em conta, uma vez que o indivíduo é formado nesse 

meio social e, ao mesmo tempo, irá refletir muitos aspectos integrantes do 

contexto que moldaram os processos de sua vida. Essa relação entre o meio 

social e o indivíduo é explicada assim pelos autores: 
De fato, uma biografia histórica deve ser problematizada para mostrar "o 
significado histórico geral de uma vida individual" e não se pode imaginar 
seguir a trajetória de um ator (seja individual, coletivo ou mesmo abstrato ) 
sem pensar nos processos sociais e coletivos que nos permitem compreender 
os hábitos que o animam e reconfigurar a dinâmica das redes em que se move 
(Nabonnand e Rollet, 2012, p.13) 
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 Individuo e meio social não podem ser dissociados na construção de uma 

biografia científica e, além disso, relações individuais e coletivas também devem 

ser levadas em consideração. Para falar sobre um indivíduo, o mundo onde esse 

indivíduo habitava não pode ser deixado de lado. De acordo com essa 

perspectiva foi que Stockler foi pensando ao longo dessa pesquisa. 

A maior parte das fontes foram acessadas através de arquivos virtuais ou 

estão disponíveis para download. Os arquivos da Biblioteca Nacional de 

Portugal, sob o endereço eletrônico <purl.pt/resources/public.html>, acessado 

em agosto de 2017 e do google em http://books.google.com, acessado em 

agosto de 2017 foram de grande relevância para esta pesquisa. Através dessa 

ferramenta foi possível ter acesso ao Compêndio da Theorica dos Limites ou 

Introdução ao Methodo das Fluxões, de 1794; Sobre os Verdadeiros Princípios 

do Método das Fluxões, de 1797;  Lettre a M. le Redacteur du Monthly Review. 
L’imprimerie de L’Académie Royale des Sciences, de 1800. O texto contendo o 

Projeto de Instrução Pública e o texto contendo Método Inverso dos Limites ou 

Desenvolvimento das Funções Algorítmicas, de 1824,  igualmente importantes 

nessa pesquisa foram gentilmente fornecidos pelo professor Gert Schubring. 

Além disso, a biblioteca de obras raras da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro possui um exemplar da obra Lição Duodécima dos elementos de 

Geometria, de 1819. O acesso a essa obra foi bastante facilitado pela biblioteca. 

2 –DADOS BIOGRÁFICOS DE FRANCISCO GARÇÃO DE BORJA 
STOCKLER 

Para executar com sucesso a tarefa de elaborar um trabalho que contenha 

uma biografia alguns cuidados devem ser tomados. Um cuidado que é essencial 

e que pode ser percebido na fala de Henrik Kragh Sørensen é a consciência que 

o autor de uma biografia deve ter muito clara em sua mente: Toda biografia é um 

esboço imperfeito, limitada pelas escolhas que ele fez. “Essas escolhas estão, 

por sua vez, sujeitas à disponibilidade de fontes, aos conhecimentos e ao 

interesse do biógrafo, e ao contexto em que a biografia se destina a ser lida. 

Assim, é possível que diferentes autores em diferentes contextos escrevam 

várias biografias do mesmo protagonista” (Sørensen, 2017, p.186). 

Ou seja, muitos fatores subjetivos estão presentes na confecção de 

um trabalho biográfico. Em função disso, é possível que autores diferentes 
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produzam biografias diferentes sobre um mesmo personagem e produzam 

versões diferentes sobre um mesmo episódio. Exemplo interessante é mostrado 

por Eva Kaufholz-Soldat na biografia do Sofia Kovalevskaya. Esses trabalhos 

biográficos falam de sua trajetória acadêmica no campo da matemática. Além 

das questões acadêmicas, chama atenção às diferentes representações da sua 

aparência e até mesmo da sua vida emocional. 

Em alguns momentos ela era retratada como solitária, deprimida e 

feia, em outros momentos era retratada como bela, segura, uma “femme fatale”. 

Essas variações nas representações foram em grande medida, projeções que 

se encaixavam em imagens particulares dela em momentos diferentes 

(Kaufholz-Soldat, 2017, p. 210-211). 

 Outro cuidado a ser tomado, tão valioso quando o anterior,  é o esforço 

de não separar o biografado de seu contexto de vida. Toda leitura e releitura dos 

acontecimentos da vida de alguém, a visão de mundo, as atitudes, as realizações 

devem ser feitos com um olhar muito atento ao ambiente que fazia parte da vida 

do indivíduo.  

Basicamente, um trabalho biográfico investiga os elementos que 

atuaram na constituição do indivíduo e quais são as relações que ele 

estabeleceu com o mundo. Essa preocupação não é um fenômeno recente. 

Rollet e Nabonnand destacam que em 1928, portanto há quase um século, 

Lucien Febvre, historiador francês e um dos fundadores da Escola dos Annales, 

situou biografias históricas em termos das relações individuais e coletivas. 

(Nabonnand e Rollet, 2012, p.11). Isso significa que não é suficiente apenas 

descrever dados datados e fatos sobre a vida de alguém. Mais do que isso, uma 

conexão entre essas relações individuais e coletivas devem ser buscadas. 

Separar o indivíduo de seu ambiente seria o mesmo que negar a 

existência dos processos sociais que atuaram na formação desse indivíduo. A 

interação social é o processo que permite a modificação de comportamentos, 

assim o indivíduo faz parte do sistema que molda a sociedade ao mesmo tempo 

em que é moldado por ela. 

São nessas bases que se pode pensar o sujeito que está sendo 

biografado: como um ser social, participante de um contexto cultural que, de 
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certa forma, não apenas moldam, mas também estabelecem os limites de suas 

ações e pensamentos e visões de mundo. 

Nessa perspectiva que Francisco de Borja Garção Stockler será 

pensado, como alguém filho de seu tempo, sendo indissociável do ambiente 

onde sua vida ocorreu e sua produção também vinculada aos debates 

acadêmicos que estavam presentes em sua época.  

Stockler nasceu em 25 de setembro de 1759 sendo descendente de 

um cônsul alemão, de Hamburgo,  e sua morte aconteceu no dia 6 de março de 

1829, em Portugal. Dedicou sua vida às atividades acadêmicas, sendo Bacharel 

em Matemática pela Universidade de Coimbra.  Envolveu-se também na carreira 

política e militar , recebendo o cargo de Secretário das Imediatas Resoluções do 

Rei, além de tornar-se  membro da Junta do Código Criminal Militar e da Junta 

convocada para a formação do projeto da Carta Constitucional em 1823. Chegou 

ao posto de Tenente General. Pertenceu à Academia Real das Ciências desde 

1787. Foi também fidalgo cavaleiro da Casa Real, fez parte do conselho de do 

rei D. João VI, foi comendador da Ordem de Cristo, governador do Algarve, 

governador e capitão general dos Açores (Fernandes 1998, p. 148). 

Teve uma carreira muito movimentada tanto no campo da política, como no 

campo militar e, evidentemente, no campo acadêmico. O historiador da 

matemática Luis Saraiva também dedica uma parte de sua pesquisa aos dados 

biográficos de Stockler. Baseado em suas pesquisas, ele afirma que Stockler “é 

uma personalidade marcante no meio científico português do final do século 

XVIII e início do XIX” (Saraiva, 1997, p.25).  

Além das suas pesquisas nos fundamentos da análise, Stockler publicou 

muitas obras de poesia, atuou como historiador e publicou a primeira história da 

matemática em Portugal, em 1819. Os dois volumes de Obras Completas, vol. I, 

de 1805, e vol. II de 1826 contêm, em grande parte, elogios à membros da 

Academia de Lisboa, feitos como secretário da Academia. 

2.1 - Formação de Stockler – A Universidade de Coimbra 
Durante o período medieval, a configuração das universidades era 

muito semelhante e experimentava pouca variação de um território para o outro. 

A posição que a matemática ocupava nas universidades obedecia a essa 

configuração, sendo o quadrivium formado por aritmética, geometria, astronomia 
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e música, presente nessas instituições, mas sempre ocupando uma posição 

secundária (Schubring, 2005, p.61). 

Esse quadro de relativa estabilidade sofreria abalos com a chegada 

gradativa da Modernidade. O surgimento dos estados nacionais e a divisão da 

fé cristã aceleraram a consolidação de fortes diferenças entre as universidades. 

O credo religioso e a soberania que cada estado nacional desenvolveu ajudaram 

a dar formas mais locais às universidades. Sobre esse fato,  Schubring ressalta 

que: 
A relativa uniformidade dessa estrutura em toda a Europa se dissolveu em 
diferenciação no começo dos tempos modernos. O surgimento de estados nacionais 
ou territoriais e o cisma da fé cristã foram conducentes a diferenças marcantes entre 
as universidades. Estes começaram a ser redefinidos em componentes da soberania 
dos estados individuais (Schubring, 2005, p.62). 
 

Essas mudanças influenciaram a posição da matemática em vários 

territórios europeus. Nos países de orientação protestante, especialmente os 

luteranos, a matemática passou a ocupar uma posição de destaque nas escolas 

e universidades. Enquanto nos países católicos, a influência dos jesuítas fez com 

que a matemática ainda continuasse ocupando um status marginal (Schubring, 

2005, p.64). 

Somente a partir do século XVIII foi que reformas qualitativas dos 

sistemas educacionais começaram a acontecer de maneira mais consistente na 

maior parte dos estados europeus, como foi o caso de Prússia e França. 

Os estados de fé católica, entre eles Portugal, abraçaram as reformas 

educacionais de maneira mais aguda a partir das demandas de suas economias 

mercantilistas e da dissolução da Ordem dos Jesuítas. Nesse contexto está 

inserida a reforma da Universidade de Coimbra, em 1772 (Schubring, 2005, 

p.67). 

O historiador Eric Hobsbawm, em sua obra “A Era das Revoluções”, 

ao se referir sobre o desenvolvimento científico nas últimas décadas do século 

XVIII afirmou que a criação da Escola Politécnica francesa, no ano de 1794, 

influenciou o cenário da educação científica na Europa, chegando a lugares 

como Praga, Viena, Estocolmo, São Petesburgo, toda Alemanha, Bélgica e 

Zurique (Hobsbawm, 1967, p. 279). 
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Alguns anos antes, em Portugal, mais precisamente em 1772, a 

faculdade de Matemática foi criada na Universidade de Coimbra. Esse 

acontecimento está situado no contexto das reformas idealizadas pelo marquês 

de Pombal. 

A reforma pombalina da Universidade de Coimbra marcou uma espécie 

de emancipação da Ciência em relação a Teologia, tão comum durante o período 

medieval, pois retomou o ensino universitário das mãos da Companhia de Jesus. 

Contudo, não se deve pensar que as ações de Pombal que afetaram 

negativamente a ordem dos jesuítas eram marcadas por perseguição religiosa, 

falta de fé ou coisas do gênero. Na verdade, as razões que explicam as atitudes 

tomadas contra aqueles religiosos são bastante complexas e devem ser 

pensadas dentro de um contexto maior que transcendia as fronteiras de Portugal 

e já estavam em ebulição em boa parte da Europa. 

O Iluminismo ficou conhecido na história como um período que trouxe 

fortes influências no pensamento da sociedade ocidental, sendo a principal 

destas, a valorização do saber científico. Definir o início do movimento (se é que 

se pode chamar assim) também não é um exercício simples, mas talvez não seja 

exagero mencionar que esse processo começa a ter maior aceitação entre os 

séculos XVII e XVIII.  

É nesta época que grandes cientistas e filósofos acabariam por 

estabelecer e mapear o campo teórico que ainda hoje nós sustentamos. Foi 

através de pensadores como Copérnico, Galileu, Newton – fundadores da 

ciência natural – e também por filósofos como Locke, Montesquieu e Rousseau 

que se deu o desenvolvimento do pensamento iluminista. Nesse movimento que 

iniciou e aprofundou-se o processo da transformação social e técnica – em 

detrimento da metafísica e dos cálculos esotéricos – sem precedentes na história 

da humanidade. Era, então, com a popularização da ciência que seria alcançado 

um grau de desenvolvimento. 

  Pensando nessa direção, o rompimento com os jesuítas nada mais foi 

do que uma implicação direta do ideário iluminista a serviço da burguesia, 

representando a superação de um modelo que simplesmente se desatualizou 

em vários sentidos e estava sendo substituído por outro. 
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Saraiva argumenta que a reforma educacional pombalina era de 

caráter centralizadora e estatizante. Teve como uma das principais implicações 

o fim da influência dos jesuítas nos processos educacionais daquela época. 

 
Em 1759 são extintos os estabelecimentos de ensino dirigidos pelos Jesuítas, são 
criadas as primeiras escolas gratuitas (Retórica, Gramática Latina, Grego) e é 
instituído o cargo de director de Estudos, dependente diretamente do Rei. Uma 
das suas competências era a coordenação geral e controle do ensino escolar, 
devendo, sempre que o entendesse, fazer propostas com vista ao 
aperfeiçoamento da rede de ensino. Em 1768 é criada a Real Mesa Censória, que 
também vem a intervir no processo educativo (Saraiva, 2004, p. 81-82). 
 

O que se pode perceber através das reformas de Pombal é que além 

de extinguir os estabelecimentos dirigidos por jesuítas, as escolas que foram 

criadas na época não contavam com os religiosos na organização do ensino, na 

fiscalização e direção, além disso, é  importante destacar o caráter público do 

ensino através  da criação de escolas gratuitas. Outro ponto interessante a ser 

destacado foi o fato de os professores serem convocados para lecionar a partir 

de concursos públicos (Saraiva, 2004, p.82). 

A política desenvolvida por Pombal sofreu uma forte regressão. Em 

1777 D. José morreu e logo após este fato Pombal foi destituído de suas funções. 

A partir daí a maior parte das ações pombalinas começaram a ser desfeitas. Foi 

um período difícil, marcado por prisões e demissões entre alunos e professores 

da Universidade, entre eles Anastácio da Cunha, destacado matemático de 

Portugal naquela época, e que, mesmo assim, acabou expulso da Universidade. 

Saraiva expõe em sua pesquisa algumas das implicações diretas dessa política 

educacional logo após a destituição de Pombal. A implicação direta dessa 

regressão foi a não consolidação do progresso planejado por Pombal, conforme 

destaca Saraiva: 
Dá-se o alargamento da rede escolar das Primeiras Letras pelo envolvimento das 
ordens religiosas na docência, desenvolvendo-se uma política de entrega dos Estudos 
Menores a essas a ordens. “Pretendia-se suspender inteiramente o sistema de 
recrutamento de professores, operando a fusão gradual da classe docente com os 
membros das congregações religiosas” (p. 80): foi a chamada “conventualização do 
ensino”. Este processo levou a uma distorção da rede escolar, pois muitos dos 
conventos onde se ministravam as aulas estavam em locais de difícil acesso. Por outro 
lado foi notória a degradação do nível do ensino ministrado. Isto deveu-se 
essencialmente a dois factores: por um lado os professores passaram a ficar isentos 
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do exame de competência, sendo a sua nomeação do livre arbítrio dos religiosos; por 
outro, os ordenados eram mínimos, pelo que muitos dos professores o eram apenas 
por coacção, e imperava a falta de qualificações (Saraiva, 2004, p. 81). 
 

Essa volta ao período educacional anterior às medidas pombalinas 

trouxe graves prejuízos à educação, conforme o trecho acima deixou evidente. 

Esses prejuízos estiveram presentes desde a chamada “conventualização do 

ensino”, passando pelo difícil acesso aos conventos, onde o ensino das 

Primeiras Letras seria ministrado,  até a qualificação duvidosa dos professores. 

O resultado direto disso tudo foi a não consolidação do projeto idealizado pela 

reforma do Marquês. 

Saraiva afirma em seu artigo que a partir de 1790 uma reação contra 

essa situação foi elaborada e teve o protagonismo da Universidade de Coimbra, 

tendo como principais destaques os seguintes pontos: 

 
Em 1791 o Reitor da Universidade de Coimbra passa a ter o contrôle dos Primeiros 
Estudos da Comarca de Coimbra, gerindo igualmente o Subsídio Literário desta 
Comarca; em 1794 dá-se a extinção do Tribunal da Real Mesa da Comissão Geral sobre 
o Exame e a Censura dos Livros, sucessora desde 1787 da Real Mesa Censória, e é 
atribuído à Universidade de Coimbra a Direcção das Escolas Menores do Reino; é 
criada em Coimbra a Directoria Geral dos Estudos e Escolas do Reino e a respectiva 
Junta, presidida pelo Reitor da Universidade de Coimbra, e cujos sete elementos, de 
nomeação régia, eram propostos pelo reitor, entre os mestres, professores e doutores, 
pedindo-se à Junta, com carácter de urgência, a elaboração de um regulamento 
completo para as escolas de todos os ramos do ensino público (Saraiva, 1997,  p.82). 

 
Francisco de Borja Gastão Stockler se matriculou na Universidade de 

Coimbra no ano de 1782 para estudar matemática e tornou-se um dos primeiros 

alunos. Seu período de estudo aconteceu apenas alguns anos depois do início 

do curso de Matemática em Coimbra e cinco anos antes da reação aos regressos 

sofridos pela política educacional do Marques de Pombal. Como era 

característico para profissionalizações e especializações de matemáticos 

universitários, os estudos na nova Faculdade inspiraram Stockler em sua 

abordagem de estabelecer mais rigor na matemática, e em particular na análise. 

Graduado como bacharel depois dos quatro anos estipulados, em 1785, foi 

nomeado professor de matemática na Academia Real da marinha. (Schubring 

2005, pp. 234 ff.).  
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Em seu artigo chamado A História da Matemática, Jaime Carvalho e Silva 

apresenta um interessante panorama sobre a faculdade de Matemática naquele 

período do final do século XVIII, e foi sob essa configuração que os estudos de 

Stockler em Coimbra ocorreram. 

Usando como fonte os Estatutos de 1772, Silva esclarece que o curso 

de matemática foi criado com quatro cadeiras que estavam organizadas assim: 

No primeiro ano a 1ª cadeira, que era Geometria, englobando “Elementos de 

Arithmetica, Geometria e de Trigonometria Plana, com aplicação à Geometria 

Stereometria” No segundo ano a 2ª cadeira, que era Álgebra, englobando a 

“álgebra elementar, princípios do cálculo infinitesimal, directo e inverso, com 

aplicações à Geometria sublime e transcendente”. No terceiro ano, a 3ª cadeira, 

que era Phoronomia (Física-Matemática), “compreendendo a sciencia geral do 

movimento com sua aplicação a todos os ramos de Phoronomia, que constituem 

o corpo da Sciencias physico-mathematicas”. 4ª cadeira, que era Astronomia, 

englobando “a theoria geral do movimento dos astros, tanto physica como 

geométrica, e a prática do cálculo e observações astronomicas (Silva, 2013, 

p.11).  

Essa configuração de cadeiras e disciplinas sofreria ao longo da 

história  muitas mudanças, conforme mostra o artigo de Silva, mas nenhuma 

delas afetaria Stockler exatamente por terem ocorrido após o fim de seus 

estudos na faculdade de Matemática em Coimbra. 

Em 1772 também não havia doutores em Matemática em Portugal, 

tendo o reino que recorrer a dois professores italianos que estavam em Portugal 

naquele período e dois professores portugueses não doutores chamados José 

Monteiro da Rocha e José Anastácio da Cunha (Silva, 2013, p. 16). Já em 1777 

a Universidade de Coimbra promovera sete doutoramentos, sendo três destes 

contratados para lecionar na própria universidade. Em 1783, um ano antes do 

ingresso de Stockler, outros quatro doutores foram nomeados, ficando claro o 

esforço para adequar cada vez mais os professores do curso de Matemática, 

esforço resumido assim nas palavras de Silva:  

 
Assim, o quadro de professores foi-se progressivamente regularizando de modo a ficar 
habilitado com os professores necessários à leccionação das diferentes disciplinas 
(Silva, 2013, p.18). 
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Quanto a literatura utilizada, os Estatutos de 1772 determinavam que 

as edições de livros fossem feitas pelas cadeiras. Inicialmente foram feitas 

traduções e pouco a pouco foram sendo produzidos texto originais (Silva, 2013, 

p.23). 

Outro aspecto a ser destacado sobre os conteúdos dos Estatutos de 

1772 foi a declaração de que estes  

 
“revelam uma orientação muito moderna ao indicar que o “papel da Universidade não 
deve apenas o de dotar o país com diplomas, (...) cabe-lhes também o encargo de se 
entregarem à investigação científica (Silva, 2013, p.36). 
 

O objetivo de destacar o conteúdo dos Estatutos conforme 

apresentados por Silva foi tentar perceber o pensamento da Universidade de 

Coimbra quanto ao ensino de Matemática no período quando Stockler realizou 

seus estudos naquela instituição. A tentativa de apresentar um pequeno recorte 

daquele período mostra a estrutura do curso frequentado por Stockler. Através 

desse recorte é possível  perceber que o corpo docente daquela época estava 

passando por um processo de qualificação, com a presença de doutores, 

inclusive com produção de material de ensino. Outro elemento que pode ser 

destacado é a base estudos oferecido através das cadeiras que priorizavam 

Álgebra, Aritmética, Geometria, Trigonometria, Astronomomia e Phoronomia, 

formando uma base de estudo muito interessante. 

 

  2.2 – As implicações da chegada dos franceses em Portugal para Stockler 
Alguns anos após a conclusão de seus estudos, um acontecimento político 

no território europeu acabou trazendo muitas consequências para a vida de 

Stockler. 
Portugal acabou envolvido numa disputa entre duas potências 

europeias. O cenário europeu abrigava uma intensa rivalidade entre França e 

Inglaterra. As rivalidades entre esses dois países não foram um fenômeno 

daquela época somente. Hobsbawm afirma que o “conflito fundamental, que 

dominara as relações internacionais europeias durante quase um século, era 

entre a França e a Grã-Bretanha” (Hobsbawm, 1967, p. 91).  
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O período entre o ano de 1792 até o ano de 1815 foi marcado por conflitos 

quase ininterruptos no território europeu. As implicações desses conflitos para 

Portugal inviabilizaram a tomada de uma posição neutra do reino.  O país se via 

isolado na Península Ibérica e ainda por cima ocupava uma posição estratégica 

para as pretensões francesas de fechar os portos para a Inglaterra. Caso 

Portugal se negasse a obedecer, seu território era ameaçado de ser invadido por 

forças franco-espanholas. Nas palavras da historiadora doutora Lilia Moritz 

Schwarcz:1 

Assim se inaugurava uma temática que se converteria na tônica das relações entre 
Paris e Lisboa nos anos seguintes. A França, de maneira quase obsessiva, 
ameaçará o litoral português, e todas as confusas idas e vindas — as cansativas 
voltas e retornos diplomáticos — serão apenas variações sobre um mesmo ponto: 
a França exigindo, a Espanha ameaçando, a Inglaterra pressionando e Portugal 
dissimulando (Schwarcz, 2001, p. 193). 
 

A situação de Portugal se resumia em tentar equilibrar-se em um 

terreno escorregadio. Precisava neutralizar a ameaça franco-espanhola sem 

desrespeitar a aliança inglesa. Tradicional aliado da Inglaterra, se via obrigado e 

comprar mercadorias inglesas. Agora se via também obrigado pela França a não 

mais desenvolver qualquer atividade comercial com os ingleses. 

Para ambos os lados a adesão de Portugal era vital: pela ótica inglesa significava 
preservar a relação com as colônias lusitanas e a única brecha no continente. Já a 
França precisava daquele império para estrangular a economia da Grã-Bretanha. Na 
esteira desse processo estavam em jogo a independência da metrópole portuguesa e 
a sobrevivência de seu império colonial, especialmente o domínio do Brasil, que 
parecia estar na mira das duas potências beligerantes. E os eventos não se fariam 
esperar: acuado, o governo lusitano iria, muito em breve, tirar a sua última carta do 
bolso do colete (Schwarcz, 2002, p.194). 

 

Pressionado por todos os lados e completamente encurralado entre os 

interesses das duas potências em guerra, a solução encontrada pela corte 

portuguesa foi atender a “sugestão” inglesa e organizar a providencial fuga para 

o Brasil Colônia. 

                 Todo esse processo foi amplamente apoiado pela Inglaterra, que via 

com bons olhos a mudança da corte portuguesa para o Brasil por alguns motivos, 

                                                             
1 Historiadora e doutora em antropologia social pela USP. 
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contudo o principal deles era a oportunidade de expandir seu comércio para a 

colônia ultramarina portuguesa. Em 1806, uma missão britânica dirigiu-se ao 

reino português com o objetivo de alertar o aliado lusitano sobre o perigo francês, 

cada vez mais iminente. Essa missão também sugeriu abertamente que, caso 

Portugal não se decidisse por um "vigoroso e eficiente" enfrentamento, a 

mudança para o Brasil seria a melhor alternativa. E é claro que a Grã- Bretanha 

se dispunha a ajudar no projeto (Schwarcz, 2001, p.200). 

Em 1807 a França intima Portugal a declarar guerra contra a Inglaterra, 

fechar os portos e prender os súditos ingleses. Não havia mais como protelar. 

Decidido pela fuga, cabia ao governo português organizar a partida para a 

colônia brasileira. Tarefa evidentemente muito difícil devido a pesada logística 

somado ao curtíssimo espaço de tempo. 

Depois de um período de preparativos, no dia 29 de novembro, manhã 

de domingo, a frota partiu rumo à colônia. Embora os dados sejam divergentes, 

estima-se que entre marujos, “convidados’, membros da corte e a família real, 

um número entre 10 a 15 mil pessoas deixaram Portugal naquela ocasião, 

Chegando ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808  (Schwarcz, 2001, p. 222). 

 O resultado de todo esse movimento político que culminou com a  ida 

da família real para o Brasil foi a invasão de Portugal pelo exército francês. 

A intervenção militar da França em Portugal trouxe sérias complicações 

para  Stockler que foi acusado de ter simpatia pelos franceses e mais do que 

isso, foi acusado de ter colaborado com os invasores. Por ser secretário da 

Academia de Lisboa, Stockler proferiu o discurso de recepção ao General Junot, 

que comandava o exército napoleônico. Evidentemente que esses dois atos não 

foram bem recebidos entre seus compatriotas e conseguiram levantar sérias 

dúvidas sobre seu patriotismo. 

É bem verdade que Stockler sempre se defendeu desses 

acontecimentos tão negativamente marcantes em sua vida, alegando que fora 

obrigado a tomar as atitudes que tanto causaram mal-estar, como destaca 

Saraiva 

Stockler sempre afirmou que o seu discurso era passível de uma dupla leitura, e que 
só o fizera   isso por causa  da sua posição o ter obrigado. Mas isto não impediu ter 
sido demitido de todas as suas funções por Decreto Real de 1809. E mesmo após 
esta decisão ter sido anulada, em 1812, a sua relação com a Academia não voltou a 
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ser pacífica, tendo esta por três vezes recusado publicar obras suas, a última das 
quais em 1824, o que fez Stockler demitir-se, reenviando à Academia o seu diploma 
de sócio (Saraiva, 1997,  p.80). 
 

As alegações de Stockler não impressionaram muito o governo 

português, que decidiu puni-lo com demissão. Saraiva ainda destaca que a 

relação de Stockler com a academia foi definitivamente abalada. Mesmo após 

D.João VI ter perdoado os atos de Stockler a academia se recusou por três vezes 

publicar suas obras. Sendo que em 1824 diante de mais uma recusa, Stockler 

se demite da Academia e envia seu diploma de sócio. Além disso a primeira 

História da Matemática de um país publicada no Ocidente, uma obra chamada 

Ensaio Histórico sobre a origem e progressos mathematicas em Portugal, tenha 

sido publicada em Paris, por um editor francês, em 1819, e não pela Academia 

das Ciências, em Lisboa. 

Esses atos fizeram com que ele ficasse com uma imagem muito 

manchada junto a D. João VI. Essa situação só começaria a mudar anos mais 

tarde, em 1812, quando Stockler já estaria em território brasileiro. 

2.3 – Acúrsio das Neves e a acusação de traição feita a Stockler 
Nesse contexto delicado da vida de Stockler, surge a figura de José Acúrsio 

das Neves, que escreveu  a História Geral da Invasão dos Francezes em 

Portugal e restauração deste reino, de 1811. Com um grande envolvimento na 

vida política portuguesa, Neves não escondeu seu desconforto com aquela 

situação. O contexto da chegada do exército francês liderado pelo general Junot 

foi muito perturbador para ele. Neves encarou tanto a recepção de parte dos 

portugueses, incluindo Stockler, como a fuga da família real portuguesa 

juntamente com a corte para o Brasil como colaboracionismo (Neves, 1811, 

p.80). 
Na concepção de Acursio Neves o fato de Junot ter sido bem recebido 

por algumas autoridades em Portugal foi um verdadeiro absurdo. Todo aquele 

contexto certamente deve tê-lo deixado aborrecido. A descrição que ele fez da 

chegada do exército francês parece corroborar essa versão: 

Junot entrou em Lisboa. Consistião em hum regimento de granadeiros, e no 70ª de 
linha, sem huma peça de artilheria: algumas outras tropas o seguião de perto; mas  em 
pequeno número(...) Huma grande parte dos soldados erão imberbes, vinhão todos, 
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inclusos o Generaes, tão fatigados, tão rotos, e desfigurados, que mais excitavão a 
piedade, do que o terror dos expectadores (Neves, 1811, p.213). 

Essa acentuada repulsa que Acursio das Neves nutria pela presença 

das tropas francesas no território português fornece uma pista para as críticas 

tão ácidas que foram feitas a Stockler. Mas talvez a acusação de traição tenha 

sido tomada como exagerada até mesmo para a época. 

Em 1792, alguns anos antes, Joaquim José da Silva Xavier, o 

Tiradentes, tinha sido morto acusado de traição contra a coroa portuguesa no 

episódio que ficou conhecido na historiografia brasileira como “Inconfidência 

Mineira”. Em sua maioria, os conjurados integravam uma elite colonial, sendo 

participantes mineiros, fazendeiros, advogados, militares e até mesmo 

sacerdotes. Descontentes com a política adotada pela Coroa Portuguesa, 

especialmente as altas taxas de cobrança de impostos, os integrantes do 

movimento tinham intenção de tomar o poder e estabelecer um governo 

republicano.  

O movimento acabou sendo denunciado por um de seus integrantes, 

um homem chamado Joaquim Silvério dos Reis que, em recompensa pelos 

serviços prestados ao Estado Português, recebeu o perdão de uma grande 

dívida. Entre os denunciados estava Tiradentes, que teve em sua morte uma 

espécie de exemplo para evitar futuros movimentos separatistas. 

 Então, como deveria ser a pena de um português que fosse 

considerado um traidor de seu país? Se Stockler realmente fosse visto como um 

traidor, era de se esperar que uma punição equivalente lhe fosse aplicada. A 

proteção dos franceses pode servir de argumento para sua impunidade, mas não 

se pode desprezar o fato de que Stockler decidiu viajar para o Brasil, onde 

certamente a proteção de nenhuma nação poderia evitar as ações do rei.  Diante 

disso, parece mais razoável supor que o pensamento sobre as atitudes dele não 

tinham peso de traição, mas de uma infração, pelo menos no entender de D. 

João VI. Uma evidência disso foi que poucos anos mais tarde Stockler foi 

perdoado pelo rei de Portugal. 

2.4 – A Passagem de Stockler pelo Brasil: A Reconciliação com a Corte 
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 Com o objetivo de se explicar para D.João VI e terminar de vez com todo 

aquele mal estar, Stockler decide partir para o Rio de Janeiro,  longe de qualquer 

tipo de proteção francesa, para ter uma audiência com o rei e resolver todas as 

questões que tanto incomodavam.  Certamente essa decisão foi tomada porque 

ele sabia que sua vida não corria perigo. Somente a convicção de que não 

receberia uma condenação como a de um traidor fez com que Stockler 

desembarcasse no Rio de Janeiro em data incerta. Sabe-se apenas que ele 

estava no Brasil no ano de 1812, quando sua sentença, pronunciada por causa 

de suas ações simpáticas ao general Junot, foi revogada pelo rei (Saraiva, 1997, 

p.82). 

 Sua intenção era pedir apoio a D. João VI para recuperar sua posição 

e suas funções que lhe foram tiradas a partir dos eventos que marcaram a 

invasão dos franceses. 

Como poderia pedir apoio a um monarca que o encarasse como um 

traidor? Como desejar obter o favor de um chefe de Estado que, para todos os 

efeitos era seu inimigo? Provavelmente não passava pela mente de Stockler ser 

tratado como traidor e, como pareceu, ele tinha razão.  

Contudo, mesmo não recebendo tratamento de um traidor Stockler não 

era bem visto pelos seus compatriotas e também por D. João VI, que mesmo 

assim, depois de uma audiência, aceitou as suas justificativas e o nomeou 

professor de Matemática na Academia Real da Marinha e também Deputado da 

Junta de Direção da Academia Militar do Rio de Janeiro. Certamente este não 

seria um tratamento que seria oferecido a um traidor do Estado (Saraiva, 1997, 

p.82). 

 D. João VI não somente anulou a condenação imposta a Stockler por 

causa dos acontecimentos de 1807 envolvendo o general Junot. Ele também o 

nomeou para a Junta de Direcção da Academia Real Militar do Rio de Janeiro, 

cargo que ocupou até 1820. Além disso, a coroa portuguesa também delegou a 

Stockler a tarefa de organizar um Plano de Instrução Publica para o Reino do 

Brasil (exceto as Ciências Eclesiásticas) (Fernandes, 1998, p.147). 
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A responsabilidade da elaboração da instrução pública confiada a 

Stockler demonstra o reconhecimento de D. João VI aos predicados acadêmicos 

e à capacidade intelectual dele. 

Em 1813, apenas um ano após sua sentença ter sido anulada, faz sair 

no Rio de Janeiro as Cartas ao auctor da “Historia geral da Invasão dos 

Francezes em Portugal”. Essa mesma publicação tinha sido recusada pela 

Academia Real das Sciencias, provavelmente como retaliação aos eventos 

ligados ao general Junot. Talvez ele tenha concluído que após ter recebido o 

perdão, poderia também receber a aprovação da Academia Real.  

Em 1816 foi encarregado pelo Conde da Barca, Secretário de Estado 

dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, de organizar um Plano de Instrução 

Publica para o Reino do Brasil (com exceção da Ciências Eclesiásticas).  

 

2.5 - Volta para Portugal e a sua Morte em 1829 
Permanece no Brasil até o ano de 1820, quando volta para Lisboa e é 

nomeado Capitão e Governador Geral das Ilhas de Açores.  Stockler não 

retornou mais ao Brasil (Saraiva, 1997, p.82 – 83).   

Em Portugal, foi um grande admirador e partidário de D. Miguel, irmão 

de D. Pedro I e postulante ao trono português. D. Miguel o nomeou governador 

das Armas na província de Algarve, cargo que ocupou até sua morte, no dia 6 

de março de 18292. 

 

 
 
 
3 – O PRIMEIRO PLANO DE INSTRUÇÃO PÚBLICA APRESENTADO NO     
      BRASIL 

A influência dos jesuítas na educação é um assunto que foi e ainda hoje 

tem sido bastante explorado pela historiografia brasileira. O trabalho dos jesuítas 

no Brasil colonial teve início em 1549, quinze anos após a criação da Companhia 

de Jesus em um contexto de reação da igreja católica à Reforma Protestante.  

                                                             
2 Na parte 4.5.1,  a análise da obra Método Inverso dos Limites, de 1824, revela alguns traços biográficos 
pouco conhecidos de Stockler.  
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A atuação dos padres jesuítas no território brasileiro aconteceu até o ano 

de 1759, quando estes religiosos foram expulsos de Portugal e de suas colônias 

pelo Marquês de Pombal. 

3. 1 – O Plano de Instrução Pública apresentado em Portugal 
As mudanças lideradas por Pombal, o retrocesso ocorrido por conta da 

morte de D. José em 1777 e a destituição de Pombal bem como a retomada dos 

princípios pombalinos a partir de  1790 , fatos descritos com detalhes pelo 

pesquisador José Luis Saraiva (Saraiva, 1997, p.81 e 82) que vão delinear o 

pano de fundo sobre a apresentação do  Plano e Regimento de Estudos que 

Stockler vai apresentar anonimamente à Academia Real das Sciencias em 1799.  

 

Este plano preconiza um sistema de educação pública e, nalguns casos, gratuita. 
Distingue entre a instrução básica geral (embora em estabelecimentos próprios 
para cada classe social) e a instrução mais especializada, que para os alunos 
filhos de trabalhadores será de tipo técnico-profissional, enquanto que para os 
outros será de tipo literário-científico (Saraiva, 1997, p. 82). 
 

Este plano seria a base daquele que anos mais tarde foi apresentado à 

coroa portuguesa para ser aplicado no Brasil. O professor e pesquisador  

Rogério Fernandes, docente da Universidade de Lisboa destaca que entre o 

documento apresentado em 1799 e aquele de 1816 que foi reapresentado em 

1821, havia algumas diferenças,  justificadas pela “evolução observada no 

horizonte pedagógico do tempo” (Fernandes, 1994, p. 84-95)3. 

Em 1821 Stockler envia uma carta ao Congresso Nacional do Reino 

Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Nessa carta afirma que em 1796 havia 

recebido a tarefa de apresentar um Sistema de Instrução Pública para ser 

aplicado em Portugal. Em 1799, Stockler apresenta de forma anônima para à 

Academia um Plano de Regimento de Estudos. 

Esse plano dividia a instrução pública em quatro graus: o Primeiro Grau 

era a “Instrucção necessária a todos”; o Segundo Grau a “Instrucção propria para 

os Agricultores, Artistas e Commerciantes em geral”; o Terceiro Grau a 

“Instrucção considerada como complemento dos graus de instrucção 

precedentes, etc”; finalmente o Quarto Grau era relativo ao “conhecimento de 

                                                             
3 Este texto foi enviado para a História da Educação produzida pela Universidade Federal de Pelotas na 
edição de setembro de 1998, a pedido da professora Maria Helena Câmara Bastos 
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todas as Ciencias e Artes consideradas em sua mayor extensão, e em todas as 

diversas relações com a ordem social” (Saraiva, 1997, p.84). 

Segundo o planejamento de Stockler a aplicação do plano seria gradual, 

começando nas vilas e cidades e o orçamento nunca deveria ultrapassar três 

quartos do dinheiro disponível, esperando-se que à medida que o orçamento 

fosse aumentando as demais áreas populacionais seriam atingidas pelo plano 

de instrução (Saravia, 1997, p.85). 

O documento previa ainda a supervisão da Academia das Ciências, 

única instituição que seria capaz de dirigir e fiscalizar estes Estudos Públicos. 

Stockler atribuiu a Academia uma grande área de atuação, incluindo educação 

de adultos, elaboração de livros, de compêndios, publicação de jornal literário, 

entre outras funções (Saraiva, 1997, p.83). 

À Academia de Ciências coube a responsabilidade de analisar 

criticamente o Plano de Instrução Pública.  A tarefa foi entregue conjuntamente 

a Antonio Ribeiro dos Santos, Joaquim de Foyos e Agostinho José Costa 

Macedo. Saraiva afirma que as críticas de Ribeiro dos Santos foram decisivas 

para a que a obra fosse rejeitada. 

As críticas se baseavam na dificuldade da aplicabilidade do projeto. De 

acordo com Ribeiro dos Santos, Portugal não tinha recursos humanos para 

conseguir aplicar um plano tão abrangente. Além disso o projeto seria muito 

dispendioso. Para realizá-lo era necessário dispor de muito mais dinheiro do que 

havia disponível. Outra observação contra o plano foi seu caráter radical de 

mudança, tanto nas estruturas internas dos estabelecimentos de ensino quanto 

a estrutura de ensino, além disso foi destacado o caráter fortemente teórico do 

projeto, sendo classificado como “de gabinete” e desconectado com o contexto 

das experiências práticas do ambiente de ensino em Portugal naquela época. 

Entre outras observações contrárias ao plano, Ribeiro Santos critica ainda o 

vasto conteúdo das escolas de Primeiro Grau, classificando como irrealista e 

ainda se posiciona contra o ensino público das meninas, que deveriam continuar 

sendo educadas em suas casas (Saraiva, 1997, p.83-84). 

Com essas bases de avaliação o documento escrito por Stockler acabou 

sendo rejeitado e, consequentemente engavetado pelo matemático português. 

Contudo não permaneceria nessa condição para sempre. Anos mais tarde,  

precisamente em 1816, agora no Brasil, Stockler receberia novamente a tarefa 
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de elaborar um Plano de Instrução Pública para ser aplicado na antiga colônia e 

agora Reino Unido. Tratava-se do Projecto sobre o estabelecimento e 

organização da Instrucção Publica no Brasil. 

 
 
 
 
3.2 A carta endereçada ao Conde de Barca 

 

 
Figura 1 

Em carta escrita para o Conde de Barca, que naquele momento ocupava o 

cargo de Secretário de  Estado e  Negócios   Estrangeiros e da Guerra, Stockler 

apresenta as justificativas sobre o documento que lhe havia sido solicitado. A 

carta não foi datada, mas como a elaboração do projeto foi solicitada em 1816 e 

este só foi entregue em 1821, evidentemente a data da carta está localizada 

entre essas duas marcas temporais.  

Logo de início Stockler admite a dificuldade da aplicação do projeto, mas 

faz questão de lembrar que “não ha empreza grande cuja execução seja 
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fácil” (Carta escrita ao Conde de Barca apud  Fernandes, 1998, p.152 – negrito 

e itálicos meus)4. 

Stockler reconhece na carta que o documento apresentado não era “sem 

defeitos”, mas isso não o impede de declarar sua obra como sendo de grande 

valor: 
N'isto não quero dizer a V. Ex., quelhe apresento uma Obra sem defeitos. Para os 
ter basta ser minha... E qual he a que não os tem?... Com tudo persuado-me, que 
sem vaidade posso asseverar a V. Ex, que em parte alguma do Mundo se acha 
estabelecido por autoridade publica um tão completo systema de instrucção 
Nacional (Stockler, carta escrita ao Conde de Barca apud Fernandes, 1998, p.152). 
 

Nesta fala Stockler deixa claro que acreditava na grandeza de seu 

projeto e o colocava acima das políticas educacionais europeias, 

consequentemente a portuguesa, que anos antes havia recusado suas ideias. 

Nos dizeres de Stockler, a maioria das escolas modernas apresentaram o antigo 

com uma roupagem modernizada, mas sem acrescentar nada novo.  As 

exceções ficaram por conta da Escola Polytechnica e a Escola Normal, na 

França, que apesar de apresentarem uma independência do ensino antigo, não 

conseguiram apresentar o que delas se esperava (Fernandes, 1998, p.152). 

O desejo de Stockler era que o Rio de Janeiro fosse o grande centro da 

produção do saber daquele período. À medida que descobertas fossem feitas 

nas diversas áreas de conhecimento, as demais partes do Reino deveriam ser 

informadas, num processo que beneficiaria a educação como um todo em todo 

o território brasileiro. 

 
No Systema, que tenho a honra de offerecer á iluminada comprehensão de V. Ex., 
a Sociedade Real das Sciencias e Artes do Rio de Janeiro será o centro unico de 
toda a instrucção publica no Brazil. Todos os descobrimentos novos, que lhes 
forem devidos, ou em que ella tiver parte serão bem depressa transmitidos ao 
conhecimento dos Professores das Sciencias, ou Artes, a que elles disserem 
respeito. O mesmo acontecerá, com pequena differença, a todos os em que ella 
não tiver parte; qualquer que seja o paiz aonde lhes comecem a ter existencia; 
pois que a Sociedade, em correspondencia activa com todos, não deixará de ser 
informada com brevidade de todas as novidades literarias e scientificas, que 
nelles occorrerem; e logo que o seja, a noticia de todas as que forem de alguma 

                                                             
4 O artigo da Revista de Educação da Universidade de Pelotas contém o texto do projeto escrito por 
Stockler. Este documento  foi enviado pelo professor Rogério Fernandes a pedido da professora Maria 
Helena Câmara Bastos 
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importancia será sem demora transmitida a todas as Corporações de Professores 
existentes no Reino. Por este modo todas as verdades novas, e methodos 
verdadeiramente elementares, serão immediamente incorporados no ensino 
publico; e todos os outros serão bem depressa notorios a todos aquelles, a quem 
especialmente interésse não os conhecer (Stockler, carta escrita ao Conde de 
Barca in Fernandes, 1998, p.153). 

O trecho destacado acima revela a grande expectativa que Stockler 

nutria em relação ao plano de instrução pública, tanto em sua aplicação quanto 

aos benefícios que traria para o desenvolvimento da educação e da ciência, de 

maneira geral nos domínios do Reino. Em seu entendimento o conhecimento 

produzido deveria ser transmitido pela Sociedade Real das Sciencias e Artes do 

Rio de Janeiro, que promoveria o movimento do saber do centro mas com o 

objetivo de atingir as diversas Capitanias e Províncias do reino (Fernandes, 

1998, p. 145). 
 Levando em conta o tamanho de suas pretensões e os resultados 

esperados, não seria exagero classificá-lo como um homem de visão e de 

grandes ideais. Nem mesmo os argumentos de que seu plano era irreal quando 

foi apresentado em Portugal conseguiram fazer com que ele desistisse de 

grandes objetivos, desta vez no Brasil. 

Vale ressaltar que Stockler, aparentemente, possuía uma visão do 

contexto da época clara o suficiente para perceber algumas dificuldades para a 

aplicação de seu projeto. Ele cita em sua carta que a ausência de um grande 

número homens qualificados para “ocupar Logares de Mestre”, ou seja, para 

fazer parte da Sociedade Real das Sciencias e Arte do Rio de Janeiro, 

certamente seria um notável obstáculo, mas tais dificuldades não deveriam 

implicar no abandono do projeto. 

A solução para este impasse também foi apresentada por Stockler, que 

tinha o entendimento que os problemas e as crises políticas experimentadas pela 

Europa naquele momento poderiam se tornar um facilitador para a vinda de 

homens qualificados para o país a fim de viabilizar a aplicação projeto: 

 
A Consternação actual da Europa : o estado valicente da sorte de uma grande 
parte dos homens de Letras; uns proscritos, outros incertos ou receosos de o 
serem bem depressa por Governos alucinados, ou agitados de paixões 
incompativeis com os acertos políticos, offerecem-nos no momento actual um 
recurso, que nunca teve outro algum fundador de um grande Imperio (Stockler, 
carta escrita ao Conde de Barca in Fernandes, 1998, p.154). 
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Stockler também afirma na carta que possuía uma lista contendo nomes 

que se encaixavam no perfil que ele buscava. Estes nomes não aparecem no 

corpo da carta. 

Saraiva destaca que Stockler demonstrava confiança em suas ideias, 

tanto na aceitação quanto da execução. Para ele tudo era perfeitamente 

plausível: 
Stokler termina em tom de confiança sobre a exiquibilidade do seu Projecto. Por 
um lado existem já as bases sobre as quais se construirá o seu sistema geral: 
as Academias Militar, de Marinha e de Medicina, que terão de se adaptar aos 
princípios do sistema geral; as cadeiras de Retórica, Filosofia, Grego, Latim, 
Francês e Inglês , que serão incluidas nalgumas das escolas de Terceiro Grau; 
e a Biblioteca Real, que poderia ser utilizada pela Sociedade, bem como a sua 
sede, para a realização das suas sessões (Saraiva, 1997, p. 86). 
 

Na conclusão da carta, Stockler faz questão de mencionar ao Conde que 

o Plano que estava sendo apresentado iria contribuir para o desenvolvimento da 

Ciência e teria como implicação direta o desenvolvimento do país (Saraiva, 1997, 

p.86). 

3.3 A apresentação do Plano de Instrução Pública no Brasil5 
Saraiva apresenta um plano da obra sistematizada que pode ser resumido  

da seguinte maneira: 
Titulo nº de artigos nº de páginas 

I – Divisão da Instrucção Publica 5 3 

II – Das Escolas do Primeiro Grau 10 10 

III – Das Escolas do Segundo Grau 11 7 

IV – Das Bellas Artes 11 5 

V – Das Escolas do Terceiro Grau 13 7 

VI – Das Escolas do Quarto Grau 10 13 

VII – Das corporações dos Professores e suas obrigações 21 10 

VIII – Da direção e inspecção das Escolas Públicas 31 14 

IX – Da sociedade Real das Sciencias e Artes; sua 

organização, deveres e administração 

79 35 

Totais 191 104 

 

                                                             
5 A análise do Plano de Instrução Pública será embasada principalmente no texto produzido pelo  
professor José Luis Saraiva, apresentado no IIº Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática, Águas 
de São Pedro, SP,   no ano de 1997.  
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O Plano de Instrução Pública idealizado por Stockler foi dividido em quatro 

graus. O artigo primeiro do Plano traz o seguinte texto: 

 
A Instrucção publica no Reino do Brazil será dividida em quatro gráos distintos, 
a fim de que todos os habitantes das suas diversas Provincias, ou Capitanias 
possam facilmente adquirir os conhecimentos precisos para o perfeito 
desempenho de seus deveres; para a inteira fruição de seus direitos; pra o uso 
mais conveniente de seus talentos no exercicio de seus officios, profissões, ou 
empregos; e para a mais prudente administracção de seus haveres, e 
propriedades  (Plano de Instrução Pública in Fernandes, 1998, p.156). 

 
Neste primeiro artigo Stockler define, em linhas gerais, os principais 

benefícios de seu Plano de Instrução na vida dos habitantes das diversas 

Províncias ou Capitanias do Reino. Fala de desempenho de deveres e fruição 

de direitos, ou seja, elementos ligados à cidadania e fala também de 

desenvolvimento de talentos nos ofícios, profissões ou empregos, além de uma 

capacitação para administrar bens e propriedades. Nessa apresentação fica 

clara a abrangência que ele desejava para seu plano de instrução, deixando 

evidente expectativas quanto a aspectos civis, abstratos e práticos. 

Cada grau de instrução se ocuparia de uma dimensão daquilo que foi 

enunciado no primeiro artigo: 

 
Primeiro Grau: serão ensinados “aquelles conhecimentos, que a todos são 
necessarios, qualquer que seja o seu estado e profissão” [6, p. 262]; as Escolas 
deste Grau denominar-se-ão Pedagogias e os seus mestres Pedagogos; 
Segundo Grau: inclui, para além do desenvolvimento maior do que se ensinou 
no Primeiro Grau, “todos os conhecimentos, que são essenciaes aos 
Agricultores; aos Artistas; e aos Commerciantes” [6, p. 263]; as escolas deste 
grau serão designadas por Institutos e os seus mestres por Institutores; 
Terceiro Grau: “abrangerá todos os conhecimentos scientificos, que devem 
servir de introducção ao estudo profundo das Sciencias, e de todo o genero de 
erudição” [6, p. 263]; as Escolas deste grau terão a designação de Liceos, e os 
seus mestres de Professores; 
Quarto Grau: “será dedicado ao ensino das Sciencias, assim abstractas como 
de observação, consideradas na sua maior extensão, e em todas as suas 
diversas relações com a ordem social” [6, pp. 263 - 264]; as Escolas deste grau 
serão denominadas Academias, e os seus mestres Lentes (Saraiva, 1997, p. 87). 

 
3.3.1 – Escolas Primeiro Grau 
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Ao tratar do primeiro grau, Stockler tem um cuidado de ser mais detalhista, 

indicando o conteúdo de cada ano e o conteúdo que deveria constar nos livros 

didáticos que os alunos iriam utilizar. Nessa fase os alunos deveriam aprender 

princípios fundamentais da aritmética, além de ler e escrever, conhecimentos 

necessários a qualquer profissão (Fernandes, 1998, p. 157).   

Saraiva afirma que o livro-texto deveria conter abecedário, carta de sílabas, 

coleção de contos morais, noções do sistema numeral decimal, definição de 

números inteiros e fracionários e noções de quantidades discretas e contínuas 

(Saraiva, 1997, p.88). 

Como também havia acontecido do documento apresentado em Portugal 

em 1799, Stockler indica a possibilidade do ensino simultâneo das mesmas 

matérias a crianças de ambos os sexos nas escolas de primeiro grau da 

Instrução Pública. Somente no terceiro ano de estudo eles deveriam ser 

separados.  
Visto que todos os individuos SujeItos a um mesmo Governo tem igual direito à 
instrucção gratuita nos principios essenciaes, de que depende a sua felicidade 
individual; e que a ordem interior, e a economía domestica das Famílias, em que 
consiste uma grande parte da publica felicidade, interessam consideravelmente 
em que as Mulheres tenham a instrucção precisa para o digno desempenho das 
importantes funções de Mãis de Família, as Meninas que se acharem na idade 
prescripta no Artigo 2° d'este Titulo serão igualmente admitidas como os Meninos 
ao estudo nas Escolas do primeiro gráo. A sua instrucção será a mesma, e 
simultanea com a dos Meninos nas aulas do primeiro e segundo anno 8; no 
terceiro porem será distincta, e separada (Plano de Instrução Pública in 
Fernandes, 1998,p.159). 
 

 Seus argumentos em favor do ensino simultâneo, se baseavam no fato de 

que  essa simultaneidade já era praticada no Brasil. Mesmo assim ele afirma que 

os mestres deveriam separar os meninos e as meninas em lados opostos na 

sala e deveriam cuidar para que os meninos não prejudicassem a inocência das 

meninas. A grande vantagem que Stockler via no modelo era que este forçaria 

os meninos a se aplicarem mais a fim de evitar o constrangimento de serem 

corrigidos na frente das meninas, conforme mostra texto a seguir: 

 
"Felismente esta prática não he estranha no Brazil. N'esta mesma Côrte as 
Escolas das primeiras letras são frequentadas simultaneamente por Meninos e 
Meninas. Os Mestres fazem assentar estas em bancos distinctos; e d' esta sorte 
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a separação, a publicidade, o respeito devido aos Mestres, e a vigilância d'estes 
tudo concorre a cohibir qualquer liberdade de acções ou palavras, que podesse 
perjudicar a innocencia das Meninas. Os Mestres habeis tirarão sem duvida 
grande partido d'esta concurrencia, a quallhes facilita um novo genero de 
emulação, que obrigará os Meninos a procurar distinguir-se, a fim de não 
passarem pela vergonha de serem corrigidos pelas Meninas. A experiência 
mostra, que ainda na idade da innocencia os Rapazes são de ordinario mais 
sensiveis ao desprezo e á zombaria das Meninas, do que a dos outros Rapazes" 
(Plano de Instrução Pública, nota de rodapé, apud Fernandes, 1998, p.160). 
 

No Segundo Ano seria desenvolvido com os alunos o estudo das 

matérias abordadas no ano anterior. Além disso teria início a aprendizagem dos 

conhecimentos físicos. O currículo desta etapa deveria incluir contos morais mais 

desenvolvidos, noções das quatro operações fundamentais da Aritmética e do 

modo como operar com os vários tipos de números, e finalmente incluiria a 

descrição, de forma simples e breve, dos animais e plantas que fossem mais 

úteis ao ser humano (Saraiva, 1997, p.88). 

No Terceiro Ano, os meninos seriam separados das meninas. Quanto ao 

conteúdo haveria a abordagem mais detalhada das matérias dadas no ano 

anterior e além disso os novos temas seriam desenvolvidos assim: para os 

rapazes seriam dados elementos de Geometria, Agrimensura e Mecânica, 

enquanto para as meninas se ensinariam noções de Medicina Doméstica e 

aspectos da educação física e moral da criança (Saraiva, 1997, p.88). 

No currículo reservado para o Terceiro Ano, e como matéria comum a 

rapazes e moças, haveria um Catecismo da Moral; o estudo desse catecismo 

permitiria ao aluno conhecer um resumo das leis sobre contratos, sobre doações 

e testamentos, além disso também traria  uma síntese dos princípios das 

proporções e suas aplicações, com a preocupação de estabelecer um vínculo  

desse  estudo a casos da vida real, como o cálculo de juros; e noções de 

Medicina Preventiva e até mesmo Veterinária. Para os rapazes, estas matérias 

seriam complementadas por elementos de Geometria retilínea e breves noções 

de Agrimensura, bem como uma breve exposição sobre o movimento e o 

equilíbrio dos corpos. (Saraiva, 1997, p.88) 

Saraiva destaca que Stockler não deixou explícito o currículo para as 

meninas, mas fica subentendido que este incluiria as matérias que foram 
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anteriormente referidas, isto é, noções de Medicina Doméstica e aspectos da 

educação física e moral da criança. (Saraiva, 1997, p.88) 

Stockler ressalta que além dos currículos seria necessário a elaboração 

de um livro que seria usado pelos professores. Este material deveria indicar o 

método que deveria ser seguido na exposição dos ensinos, deveria auxiliar na 

distribuição dos exercícios além de uma explicação mais ampla dos princípios, 

além disso, deveria abordar também as possíveis dificuldades, objeções e 

dúvidas que poderiam surgir aos alunos.  

 
[…] alem da composição dos Compêndios precisos, a qual deve ser feitas com 
toda a consideração que demanda este importante objecto, se fará tambem 
compor um Livro para uso dos Mestres, no qual se lhes indique a maneira, e o 
methodo, que deverão seguir na exposição das diversas doutrinas, e na 
distribuição das lições e exercicios literarias; e em que se lhes dê uma explicação 
mais ampla, discutida, e luminosa dos principios, que devem explicar, apontando-
se-lhes todas as dificuldades, a que as doutrinas, que devem ensinar, estão 
sujeitas; e quaes sejam os meios de desfazer as objecções, e soltar as dúvidas, 
que possam ocorrer aos discipulos [6, pp. 272 - 273] (Saraiva, 1997, p.89). 
 

Nesse sentido é possível notar uma semelhança entre Plano de Instrução 

Pública idealizado por Stockler e o Plano de Instrução Pública de Marie-Jean 

Antoine Nicolas de Caritat, o Marquês de Condorcet, que foi apresentado em 

1792 ao Parlamento francês.  

Sobre as influências de Condorcet nas questões pedagógicas portuguesas, 

Fernandes afirma que 
 

(...) o Projecto ... representa o exemplo mais notável da presença das doutrinas 
educacionais da Revolução Francesa de 1789 no pensamento pedagógico 
português. Com justos motivos considera Teófilo Braga que o trabalho teórico de 
Stockler estava fortemente imbuído pelas idéias de Diderot, de Condorcet e pelos 
projetos de instrução pública apresentados à Assembléia Legislativa e à 
Convenção (Fernandes, 1998, p.149). 

 
Condorcet influenciou as concepções de escolarização primária na Europa 

do século XVIII, especificamente na França. Seu Plano de Instrução Pública 

destacava o cuidado com a elaboração de um sistema de educação que fosse 

igual e universal, estendendo-se para todos os cidadãos. Do mesmo modo, 

Stockler idealizou um sistema de educação que começaria no Centro do Poder 
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do Reino, que era o Rio de Janeiro, e gradativamente alcançaria o Brasil até nas 

áreas periféricas (Fernandes, 1998, p. 145). 

Um fato interessante no pensamento de Condorcet foi que seu Plano 

recomendava a utilização de um livro específico para os professores utilizarem 

nas ministrações das aulas. Este material deveria ser distinto dos livros 

destinados aos alunos. Uma recomendação bastante similar também aparece 

no documento escrito por Stockler no Artigo 9º: 

 
Para se obviar os incovenientes que devem resultar da falta de mestres em numero 
suficiente para occupar os logares, que exigem as Escolas de primeiro gráo, alem 
da composição dos Compendios precisos, a qual deve ser feita com toda a 
consideração que demanda este importante objecto, se fará também compor um 
Livro para uso dos Mestres, no qual se lhes indique a maneira, e o methodo, que 
deverão seguir na exposição das diversas doutrinas, e na distribuição das lições e 
exercicios literarias; e em que se lhe dê uma explicação mais ampla, discutida, e 
luminosa dos principios, que devem explicar, apontando-se-Ihes todas as 
dificuldades, a que as doutrinas, que devem ensinar, estão sujeitas; e quaes sejam 
os meios de desfazer as objecções, e soltar as duvidas, que possam ocorrer aos 
discipulos (Plano de Instrução Pública, in Fernandes, 1998, p. 161). 

 

O argumento de abertura do nono artigo é interessante. Na fala de Stockler, 

a necessidade de um “Livro para uso dos Mestres” com objetivo de indicar 

métodos, maneiras de abordagem para o ensino, bem como um suporte para 

ajudar nas dúvidas, seria necessário para, de certa forma, compensar o número 

insuficiente de Mestres para ocupar as cadeiras nas Escolas de primeiro grau. 

De maneira similar às ideias de Condorcet, fica evidente uma preocupação 

de se ter um livro destinado também aos professores, fato inovador naquele 

contexto. Sobre essa questão, Gert Schubring destaca: 

 
(...) o famoso plano de Condorcet de 1792 que fornecia a estrutura básica à qual 
todas as decisões subsequentes tiveram de recorrer de alguma maneira declarava 
que a escrita dos livres élémentaires era a ferramenta básica da reforma 
educacional, em particular para o treinamento de professores. Além disso, o plano 
recomendava que se fizesse uma nova distinção entre os livros didáticos para 
alunos e os livros que serviam de guia para professores (Schubring, 2003, p.84). 
 

3.3.2 – Escolas do Segundo Grau 
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A respeito das escolas do segundo grau Stockler não mencionou nada a 

sobre  Compêndios (livros textos) e também não fez referência sobre este nível 

de ensino ser gratuito ou não. Os estudos também estavam divididos em três 

anos, conforme indica Saraiva: 

- No Primeiro Ano serão leccionadas noções dos três reinos da Natureza, 
elementos de Química e suas aplicações às Artes [fabris], e breves noções de 
Agricultura. 
- No Segundo Ano estudar-se-ão Princípios de Álgebra, Elementos de Geometria 
e Princípios Gerais de Mecânica e de Física. 
- No Terceiro Ano os alunos terão Noções de Economia Política e Comércio, 
Princípios Fundamentais de Moral e Elementos de Direito (Saraiva, 1997, p.89). 
 

Além disso, Stockler também pensou em Escolas Subsidiárias, que 

serviriam de apoio às Escolas do Segundo Grau. O objetivo dessas Escolas seria 

dar uma formação mais completa a todos os indivíduos, mas também dar 

condições para que os mais dotados pudessem desenvolver suas habilidades. 

Essas escolas seriam pagas, sendo exceção aos seis alunos mais bem 

colocados que tivessem concluído o Segundo Grau numa escola da Comarca.  

Conforme as aptidões de cada um, poderiam os alunos seguir um ou mais 

cursos. Stockler nos dá as linhas gerais de dois desses cursos: 

 
- O Curso de Ciências Naturais tinha por objectivo a aplicação das Ciências à 
Agricultura e às Artes. Teria a duração de dois anos. No Primeiro Ano ensinar-se-
ia Mineralogia, Química e Geognosia. No Segundo ano leccionar-se-ia Zoologia, 
Botânica, Agricultura e Economia Rural (que inclui princípios práticos de 
Veterinária). 
- O Curso de Ciências Exactas tinha por objectivo a aplicação da Matemática ao 
conhecimento das máquinas de uso mais comum, ou mais vantajoso, na 
Agricultura e nas Artes Mecânicas. Teria igualmente dois anos de duraçâo. No 
Primeiro Ano seriamleccionados Elementos de Matemática pura, como 
Aritmética, Geometria e Álgebra. No Segundo Ano os alunos aprenderiam 
Elementos de Física Geral, “applicando os principios mathematicos a todas as 
questões de equilíbrio e movimento dos Corpos tanto sólidos como fluidos” [6, 
p. 279]. Autonomamente funcionariam ainda cadeiras de Stereotomia (isto é, 
Geometria Descritiva), Desenho, Moral e Economia Política, para que “possam ser 
frequentadas simultanea ou separadamente, segundo a vontade dos Alumnos, 
que quizerem utilisar-se d'ellas” [6, p. 280] (Saraiva, 1997, p.90). 
 

Saraiva ressalta a importância que Stockler atribuiu à Matemática no seu 

Plano de Instrução, que ocupa um lugar muito mais destacado do que as 
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Ciências Humanas. Para exemplificar, as Academias Reais foram distribuídas 

em seis Classes. A Primeira Classe só havia uma Academia, que era dedicada 

exclusivamente ao ensino da Matemática.  

 
É significativo que Stockler escolha para as Academias de Primeira Classe as que 
se dedicavam ao ensino da Matemática, marca do papel de transcendente 
importância que atribuía a esta ciência, quer do ponto de vista formativo quer sob 
a perspectiva de aplicação prática dos seus resultados (Saraiva, 1997, p. 92). 
 

As Academias de Primeira Classe eram compostas pela Primeira Cadeira 

que englobava Geometria Analítica, Geometria Transcendente, Trigonometria 

Esférica e Esferoidal, Análise ou Cálculo Superior. A Segunda Cadeira incluía 

Estática, Dinâmica, Hidrostática e Hidrodinâmica. Na Terceira Cadeira havia a 

Mecânica Celeste, ou Astrofísica. Na Quarta Cadeira Stereotomia, Geodésia e 

Optica. Na Quinta Cadeira aparece a Geografia Racional. Fica evidente um 

grande número de disciplinas envolvendo cálculos. As Academias Navais e 

Militares seguem a mesma linha (Saraiva, 1997, p. 93-94). 

Haveria também, ainda nas Escolas de Segundo Grau, a Escola de Belas 

Artes, que ensinaria Desenho, Pintura, Escultura, Arquitetura Civil, Gravura e 

Música. Sua sede seria no Rio de Janeiro com o nome de Escola Real de Bellas 

Artes. 

Nesta fase inicial existiria apenas uma escola de Belas Artes, localizada no 

Rio de Janeiro, que contaria com um Mestre, que seria promovido por concurso 

público. Stockler também defendia a ideia de que na Escola Real de Bellas Artes 

deveria haver uma cadeira Matemática para que fossem explicados os princípios 

elementares da Aritmética e da Geometria retilínea e descritiva. Este curso de 

Matemática teria a duração de dois anos, e era obrigatório para quem se 

quisesse habilitar para Pintor, Escultor, Arquiteto Civil ou Gravador. Os alunos 

que se destinavam a ofícios mecânicos ou às artes fabris só teriam de assistir 

às aulas do Primeiro Ano.  
 
Artigo 7° 
Para que aos Artistas, e officiaes mecanicos não falte meio algum de poderem 
obter a perfeição, a que podem chegar no exercicio de seus mesteres, haverá na 
Escola Real das bellas Artes uma Cadeira de Mathematica, em a qual se expliquem 
os principios elementares da Arithmetica, e da Geometria rectilinea e descriptiva, 
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e os principios da Statica absolutamente indispensáveis para o conhecimento das 
Maquinas, e suas respectivas vantagens; a Optica; e a Prespectiva. 

Artigo 10° 
Os Alumnos da Escola Real, que se habilitarem para Pintores, Escultores, 
Architectos civis, ou para Gravadores, serão obrigados ao Curso inteiro das 
Sciencias Mathematicas acima especificadas. Os que porem se destinarem para 
officios mecanicos, ou artes fabriz, serão obrigados meramente a seguir as lições 
da primeira parte (Plano de Instrução Pública, in Fernandes, 1998, p.165, 166). 

 

3.3.3 –  Escolas do Terceiro Grau  
A parte do texto do Plano de Instrução dedicado às escolas do Terceiro 

Grau contém treze artigos. A ideia era que pudesse existir uma escola desse 

tipo em todas as cidades ou vilas principais da Capitania ou Província do Reino. 

Em cada escola deveria haver um número doze professores, além daqueles 

que ensinavam línguas ocidentais. As disciplinas de Filosofia Especulativa, 

Geografia e História Civil eram obrigatórias. Outras disciplinas como História 

Literária, Hermenêutica e Diplomática, Grego, Italiano, Alemão e Literaturas 

nacionais dependeriam da posição da direção e Inspeção da Instrução Pública 

(Plano de Instrução Pública, artigos 1º, 2º e 3º, apud Fernandes, 1998, p. 166 

– 167). 

Haveria ainda dois professores para lecionar Filosofia Especulativa. Um 

professor seria responsável pela Filosofia Moral e Racional, essas matérias 

englobariam Ideologia, Lógica, Cosmologia e Princípios da Moral. O outro  

lecionaria Aplicação da Filosofia à Linguagem Vocal (língua materna), e esse 

curso compreenderia Gramática Geral e Retórica. (Plano de Instrução Pública, 

artigos 5º, 6º e 7º, in Fernandes, 1998, p. 167 – 168). 

Nessa escola havia também o curso de Geografia que englobava o estudo 

da Esfera Celeste e da Esfera Terrestre, o uso do Globo e das Cartas 

Geográficas.  

A disciplina de História Civil e Cronologia tinha como objetivo estudar as 

causas que tiveram influência no apogeu e decadência de nações do passado 

e nações atuais (a palavra atual usada para marcar o período da elaboração 

do Plano de Instrução Pública). A História Literária tinha a finalidade de indicar 

a marcha do espírito humano através dos tempos (Plano de Instrução Pública, 

artigos 7º, 8º e 9º in Fernandes, 1998, p.168). 
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Por fim, o artigo 10º destacava que o curso de Hermenêutica e 

Diplomática teriam como objetivo ensinar os critérios para análise de 

documentos, de maneira tal que possibilitasse a distinção entre documentos 

verdadeiros e documentos falsos (Plano de Instrução Pública, artigo 10º in 

Fernandes, 1998, p. 168). 

3.3.4 – As Escolas de Quarto Grau 
A parte reservada para as Escolas de Quarto Grau no Plano de Instrução 

Pública contém dez artigos. Saraiva apresentou uma detalhada análise do 

conteúdo destes artigos sendo, portanto, um rico material de consulta. 

As Escolas de Quarto Grau eram denominadas Academias Reais. Essas 

academias tinham alguns objetivos que Saraiva destacou assim:  

 
 “... habilitar homens para os Empregos, e Profissões scientificas; aproveitar os 
genios ou talentos transcendentes […]; e crear Mestres capazes não só de 
continuar, mas de facilitar, e aperfeiçoar a instrucção nacional” [6, p. 293] 
(Saraiva, 1997, p. 92). 

 

Saraiva descreve assim as Escolas de Quarto Grau: 

 
As Academias Reais estavam distribuídas em seis classes. Na Primeira Classe 
existiria uma só Academia, dedicada ao ensino das Ciências Matemáticas, e 
contaria seis lentes e três substitutos. Na segunda, também só haveria uma 
Academia, leccionar-se-iam Ciências Naturais, contando com cinco lentes e três 
substitutos. Na Terceira Classe funcionariam tantas Academias quantas fossem 
necessárias, e seriam destinadas “ao ensino das Sciencias, que tem por fim a 
conservação, e o restabelecimento da saude dos homens, e dos animais uteis ao 
homem” [6, p. 294]. Eram as Academias Reais de Medicina, Cirurgia e Farmácia. 
Cada uma contaria com nove lentes e cinco substitutos. A Quarta Classe era 
destinada ao ensino das Ciências Sociais e Política, e contaria com uma só 
Academia, com oito lentes e quatro substitutos. A Quinta Classe estava orientada 
para o ensino das Ciências Militares, e constituir-se-iam tantas Academias 
quantas fossem julgadas necessárias. Haveria em cada uma oito lentes e quatro 
substitutos. Finalmente a Sexta Classe era destinada ao ensino das Ciências 
Navais, e poderia haver tantas Academias quantos fossem os Departamentos da 
Marinha. Cada uma teria seis lentes, três substitutos, um Mestre de Aparelho e 
outro de Artilharia. Nos locais onde fosse necessário existir uma Academia de 
cada uma destas duas últimas classes, elas fundir-seiam numa só, denominada 
Academia Real das Sciencias militares e navaes (Saraiva, 1997, p.92). 
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Os artigos 4º; 5º, 6º, 7º e 9º trazem uma descrição do conteúdo das 

cadeiras de cada uma das academias. 

 

3.4 – A Estrutura de Funcionamento Da Instrução Pública 
Stockler se ocupou também com a estrutura de funcionamento e 

aplicabilidade da Instrução Pública. Seu texto ofereceu detalhes sobre as 

qualidades necessárias para os professores que fariam parte do projeto; se 

preocupava com a direção e a inspeção das escolas pública e procurava definir 

o papel da Sociedade das Sciencia e Artes, que no pensamento Stockler, seria 

um centro que coordenaria a Instrução Pública. 

 

3.4.1 – Os professores 
Saraiva destaca a preocupação de Stockler em regulamentar a atividade 

global dos professores como membros de uma comunidade intelectual. Uma 

assembleia quinzenal deveria acontecer reunindo os professores de cada grau. 

Essa comunidade intelectual seria formada ainda por alunos e a população dos 

locais onde as escolas estariam estabelecidas. Saraiva argumenta que os 

objetivos de Stockler com a formação dessa comunidade podem ser 

justificados assim: 
Sente-se igualmente que Stockler, sabendo das insuficiências relativa à qualidade 
do corpo docente de que dispõe, pretende com esta regulamentação mais 
rigorosa minorar os efeitos desta situação, esperando que os elementos mais 
capazes entre os professores exerçam uma acção pedagógica sobre os seus 
colegas menos preparados, fazendo-lhes sentir a sua responsabilidade na vida 
de uma comunidade que largamente ultrapassa o da área da sua escola (Saraiva, 
1997, p.94). 
 

Stockler também tem o cuidado de traçar uma espécie de perfil para os 

professores. Esses professores deveriam ter, sabedoria, conhecimento e 

habilidade para ensinar e, além disso, deveriam possuir qualidades morais 

irretocáveis, enfim, deveriam possuir “vida reta diante da sociedade”,  predicados 

essenciais para ser encarregado da instrução pública da mocidade. O cuidado 

era para evitar que um mau exemplo de algum professor pudesse influenciar 

negativamente os alunos (Fernandes, 1998, p. 183).  
Além disso, Stockler destaca que além de dominar o conteúdo que 

deveriam ensinar, os professores também deveriam ser capazes de, no 
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concurso para a cadeira desejada, apresentar uma dissertação sobre a matéria 

principal que lecionaria. Esse exame teria o objetivo de demonstrar se os 

pretendentes possuíam a capacidade intelectual para o ensino, além de avaliar 

se os pretendentes eram donos de uma metodologia clara para expor seus 

conhecimentos (Fernandes, 1998, p.183). 

Stockler ainda determinou que cada escola de Segundo Grau que fosse 

única em sua localidade possuísse uma Biblioteca, um Museu de História Natural 

e um Gabinete de Máquinas e Modelos, especialmente instrumentos da Lavoura 

e Artes. Além disso, cada Colégio deveria possuir um Laboratório Químico. Os 

professores de História Natural, de Física, de Agricultura e de Química, deveriam 

nas tardes de domingos e dias santos, fazer turnos tanto no Museu quanto no 

Gabinete para ensinar as pessoas que tivessem interesse em visitar estes 

lugares (Saraiva, 1997, p. 95). 

 

3.4.2 – Direção e inspeção das escolas públicas 
A função de dirigir e inspecionar a Instrução Pública no Brasil caberia à 

Sociedade Real das Sciencias e Artes, que teria sua sede no Rio de Janeiro e 

desempenharia papel de centro coordenador do projeto educacional que 

Stockler planejava desenvolver. Entre os atributos da instituição destacava-se a 

nomeação de professores para as escolas de Primeiro e Segundo Grau e, na 

ausência de substitutos, também nomearia professores interinos para as escolas 

de Terceiro e Quarto Grau. Também decidiriam sobre a escolha aprovação de 

livros textos e regulamentação do seu conteúdo e extensão. Fornecimento de 

material para Bibliotecas, Museus, Laboratórios e Gabinetes de Química e 

Física, bem como para os Observatórios; além disso, também trabalharia na 

inspeção das escolas, aplicando correções a toda falta de ordem, método e 

dedicação no Ensino, podendo inclusive suspender professores que estivem 

sendo negligentes na execução de seu trabalho de ensinar (Saraiva, 1997, 95-

96). 

Saraiva traz uma detalhada exposição sobre a organização pretendida por 

Stockler para a Sociedade Real de Sciencias e Artes 

 
Quanto à organização dos membros da Sociedade, os sócios dividiam-se entre 
internos, externos, estrangeiros, honorários e correspondentes. Os internos 
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teriam de residir todos no Rio de Janeiro, e sobre eles recairia a maior parte das 
responsabilidades da Sociedade. Nesta categoria haveria a distinguir os 
efectivos, que receberiam pensões, definidas pelo Rei (sendo obrigados a 
participar em todos os trabalhos da Sociedade e a comparecer a todas as 
sessões, desde que não houvesse impedimento legítimo), e os adjuntos. Os 
efectivos e os adjuntos seriam em igual número. Os membros externos, que 
poderiam residir em qualquer lugar do território português, intitular-se-iam 
sócios livres. As três primeiras Classes teriam cada uma das suas secções com 
seis membros, sendo quatro internos e dois externos. Cada secção da Quarta 
Classe teria seis sócios internos e dois externos. Stockler é igualmente 
minucioso na designação das atribuições do Secretário geral, dos Secretários 
das Classes, no modo como deve ser feita a censura das Obras que a Sociedade 
pretenda publicar (só podia ser realizada por sócios efectivos ou adjuntos), no 
estabelecimento das situações de multas e de exclusão de sócios, bem como 
na regulamentação das eleições (depois da primeira nomeação, todos os sócios 
seriam eleitos por escrutínio), da Biblioteca, da Tipografia, do Gabinete de 
Física, do Museu e do Laboratório, e ainda do Observatório. Sente-se ao longo 
do Título IX uma vontade de eliminar todas as situações duvidosas, pretendiase 
um plano global que permitisse um funcionamento optimal da Sociedade, o 
elemento chave de todo este Projecto (Saraiva, 1997, p. 97). 
 

A Sociedade reservaria ainda doze lugares para sócios estrangeiros e 

dezesseis para sócios honorários.  De acordo com Saraiva, os internos 

residentes teriam maiores responsabilidades, sendo obrigados a viver na cidade 

do Rio de Janeiro e receberiam uma pensão do governo português, caso fossem 

efetivos. Os sócios externos não recebiam estas exigências e poderiam morar 

fora da cidade do Rio de Janeiro. A presença de sócios estrangeiros era dada 

como certa por Stockler, que certamente contava com o trabalho deles para 

suprir as lacunas deixadas pela dificuldade de encontrar profissionais 

qualificados no Brasil naquela época.  

Stockler enxergava a atuação da Sociedade como fundamental para 

manter a educação na colônia atualizada e nivelada com as produções 

europeias. Uma das obrigações principais era estar familiarizada com produção 

científico-literária do chamado “mundo culto”. Para alcançar este objetivo a 

Sociedade deveria manter correspondências regulares com os produtores de 

conhecimento nas Letras e com os artistas em todas as partes do mundo. Para 

conseguir desenvolver essa empreitada Stockler recomendou a criação de uma 

rede de sócios correspondentes, que poderia contar com o número de cento e 

vinte participantes (Saraiva, 1997, p.98). 
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A Sociedade efetuaria as Assembleias de Classe, que aconteceriam 

semanalmente, com objetivo de debater assuntos específicos de cada classe. 

Além dessas Assembleias semanais haveria ainda duas Assembleias públicas 

por ano. Os objetivos eram dar conta do trabalho realizado desde a Assembleia 

anterior, divulgar os programas com os temas propostos para discussão e 

análise, promover avaliações sobre as obras que tivessem ocorrido no programa 

anterior, entregar prêmios às obras que merecessem destaque, publicar 

homenagens, ou Elogios Históricos para sócios beneméritos que tivessem 

falecido. O Presidente da Sociedade sempre deveria ser um dos Ministros ou 

Secretários de Estado do Rei de Portugal (Saraiva, 1997, p.99). 

Stockler também se preocupou com as questões envolvendo a imprensa e 

a divulgação do conhecimento produzido pela Sociedade Real de Sciencias e 

Artes. As produções científicas de autoria dos Sócios ou pelos Correspondentes 

não necessitariam da licença das Autoridades públicas, sendo necessárias que 

sejam censuradas e aprovadas por dois Censores do Corpo da Sociedade. Esse 

conhecimento poderia ser divulgado através livros, jornais e até mesmo folheto, 

fazendo com que o público mais geral pudesse conhecer o trabalho da 

Sociedade. Com isso Stockler pretendia que o conhecimento não ficasse restrito 

ao ambiente acadêmico (Saraiva, 1997, p. 99). 

Além disso, a Sociedade Real também teria a responsabilidade de nomear 

anualmente uma outra Comissão que teria o objetivo de produzir uma espécie 

de resumo de todas as obras com o intuito de tornar mais acessível a aquisição 

de conhecimentos uteis, tais como economia rural e doméstica, invenções, 

economia fabril, e assim por diante. Essas obras deveriam ser direcionadas para 

as bibliotecas e gabinetes de todas as escolas do reino. 

Sobre a participação da imprensa e outras instituições no Projeto de 

Instrução Pública, Saraiva destaca que 
 

Vemos bem as vantagens da articulação das várias instituições do Projecto de 
Stockler, que se apoiam mutuamente na divulgação de informação pelos mais 
variados processos. A rede que se propõe criar mostra deste modo as suas 
múltiplas potencialidades, aumentando a capacidade interventiva de cada uma 
das instituições e possibilitando que elas minimizem mutuamente as suas 
deficiências (Saraiva, 1997, p.100). 
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O artigo 78º procura estabelecer algumas regras que deveriam ser 

seguidas caso fosse apresentada uma necessidade de mudança do conteúdo 

do plano. Qualquer mudança deveria ocorrer somente em votação na 

Assembleia geral. Caso a alteração se configurasse como um acréscimo no 

plano, a “Sociedade poderá desde logo ensaiar a sua prática”. No caso de 

alteração de algum artigo, a presença do Rei seria necessária (Fernandes, 1997, 

p. 204). 

Através do artigo 78º fica evidente a preocupação de Stockler em evitar que 

seu Plano ficasse exposto a mudanças sem critérios estabelecidos. Seu cuidado 

com essa questão vai ainda um pouco mais além. 

Com o objetivo de manter o conteúdo idealizado, e evitar mudanças que 

poderiam redundar em uma descaracterização ou mesmo quebra da 

padronização, Stockler termina seu texto recomendando que se desse um prazo 

de seis anos para que o Projeto fosse executado sem quaisquer alterações. 

Basicamente Stockler entende que qualquer tipo de mudança só deveria ser 

considerada após um período de experiência na execução do projeto. Para ele 

qualquer tipo de mudança tinha que ser baseada na prática repetida e na 

“madura reflexão”. 

O artigo 79º diz o seguinte: 
Nenhuma alteração se fará, nem se proporá a Sua Magestade relativamente a 
Titulo, ou artigo algum do presente Systema de instrucção publica durante seis 
annos; a fim de que quaesquer inconvenientes, que occorram sobre a sua 
execução, não sejam meras conjecturas, ou receios derivados de considerações 
particulares, ou de factos não bem verificados, mas sim confirmados por 
experiencias repetidas, e madura reflexão (Plano de Instrução Pública, artigo 79º 
in Fernandes, 1998, p. 204). 
 

A exemplo do que havia acontecido em Portugal anos antes, o Projeto de 

Instrução Pública de Stockler, apesar de sua intenção ousada, não conseguiu 

ser executado no Rio de Janeiro. Como visto anteriormente, as razões do 

insucesso em Portugal foi o caráter essencialmente teórico do plano, além disso, 

a falta de recursos também foi fator decisivo para que o plano não emplacasse 

naquele país. No Brasil, não ficou muito claro por quais motivos o plano não saiu 

do campo teórico. O plano jamais foi executado, tendo sido publicado anos mais 

tarde por iniciativa do próprio autor, não para uma aplicação em um modelo de 

educação, mas como parte de suas obras produzidas.   
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Não obstante estas reservas cautelares, o Projecto  de Stockler não ultrapassaria 
os escaninhos governamentais do Rio de Janeiro. Para além desse restrito 
círculo, o seu alcance teórico, nesta fase, é atenuado pelo fato de só em 1826 ter 
vindo à luz do dia em forma impressa, por iniciativa do autor em publicar o texto 
no volume II das suas Obras Completas (1805- 1826) Apesar disso, o Projecto ... 
representa o exemplo mais notável da presença das doutrinas educacionais da 
Revolução Francesa de 1789 no pensamento pedagógico português (Fernandes, 
1998, p.148). 

 
4 – ANÁLISE DAS PRINCIPAIS OBRAS MATEMÁTICAS DE STOCKLER 

 Como já foi destacado em outro momento deste texto, a obra produzida 

por Stockler foi abundante. Para os fins desta pesquisa, são de interesse apenas 

as principais obras matemáticas produzidas por ele, que são as seguintes: 

Compêndio da Theorica dos Limites ou Introdução ao Método das Fluxões; 

Memórias da Academia: Sobre os Verdadeiros Princípios do Methodo das 

Fluxões; Lettre Au Redacteur du Monthly Review; Método Inverso dos Limites e, 

finalmente, Lição duodécima dos elementos de Geometria, a qual tem por título 

das correlações que existem entre as operações elementares da technia 

geométrica e da technia algébrica. 
 

4.1 Primeira Obra Analisada: Compêndio da Teórica dos Limites ou 
Introdução ao Método das Fluxões. 

Essa seção da pesquisa tratará sobre a análise da obra escrita por Stockler 

em 1794, tentando compreendê-la dentro do contexto das questões envolvendo 

os infinitesimais e infinitos e algumas elaborações dos conceitos de limite que 

estavam em evidência durante aquele período. Este contexto caracterizou uma 

espécie de transição entre o modelo de análise sintético com uma abordagem 

mais geométrica do cálculo para o modelo analítico, ou seja, mais algébrico. 

Tatiana Roque apresenta um rico panorama sobre tema e para fins 

didáticos divide a história da análise ou do cálculo diferencial em três momentos 

distintos:  
Um primeiro, de natureza geométrica, em que problemas e métodos de 
investigação geométricas eram predominantes; um segundo momento 
chamado de estágio mais analítico, ou algébrico, que começou por volta de 
1740 com os trabalhos de Euler e atingiu sua forma final com Lagrange, no 
final do século XVIII; e o período em que foi forjada a  nova arquitetura para a 



48 
 

análise matemática, proposta inicialmente por Cauchy no início do século XIX 
(Roque, 2012, p.343).  

Para os objetivos desta pesquisa o primeiro momento que trata da 

predominância da natureza geométrica e o segundo momento, marcado pelo 

método cada vez mais algébrico, serão mais relevantes e estarão mais presentes 

nas reflexões seguintes. 

 

4.1.1 – Infinitesimais e a algebrização do conceito de limite 

A partir da obra de Taylor, no período da segunda metade do século XVII, 

os infinitesimais foram substituídos pelo método dos limites na Grâ-Bretanha 

(Schubring, 2005 p. 206). Na mesma época, o francês Jean le Rond d´Alembert 

defendeu a substituição das quantidades infinitamente pequenas pelo método 

dos limites, permitindo a intervenção da álgebra (Roque, 2012, p.367). 

Schubring ressalta que a rejeição de quantidades infinitamente pequenas 

e sua substituição pelo método de limite estavam presentes no pensamento de 

d’Alembert que publicou em 1743 o livro Traité Dynamique, obra que tratou sobre 

o tema (Schubring, 2005 p. 209). 

La Chapelle, publicou em 1746 uma primeira explicação metodológica 

sobre o limite. Autores como Cousin, Roger Martin e outros também voltaram 

seus esforços para a elaboração do conceito de limite. Esse foco teve como 

consequência um aumento das reflexões sobre este conceito (Schubring, 2005, 

p.220). 

.Jacques-Antoine-Joseph Cousin (1739-1800), um membro da Academia 

de Ciências de Paris, e professor de matemática e física experimental no Collége 

Royal, foi um autor que teve participação neste contexto de elaboração da ideia 

de limite.  Para ele o limite podia ser pensado como uma quantidade 

arbitrariamente aproximada indefinidamente por uma variável sem nunca se 

tornar idêntica, como no exemplo de um círculo inscrito ou circunscrito por 

polígonos. 
Ao aumentar o número de lados desses polígonos, eles sempre se aproximam 
cada vez mais de um círculo e podem diferir dele pelo mínimo desejado; mas 
rigorosamente falando, eles nunca coincidem com isso (Schubring, 2005, p. 
221.) 

Nesse exemplo, Cousin ressalta que a medida que os lados do polígono 

são aumentados, este se aproxima cada vez mais de um círculo, sem jamais se 
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tornar um círculo. O interessante dessa abordagem é a possibilidade de pensar 

os lados de um polígono aumentando infinitamente, ou seja, como uma variável 

que pode assumir um comportamento indefinidamente crescente. Com esse 

pensamento, Cousin  aceita a possibilidade do infinito ser percebido como o 

limite.  

Um outro exemplo envolvendo Cousin que merece destaque é a seguinte 

definição: 
Um diz que uma magnitude tem outra magnitude como limite, quando se 
imagina que pode aproximá-la ao ponto em que ela difere dela apenas por uma 
quantidade tão pequena como se deseja, sem nunca coincidir com ela (ibid, 
17) (Cousin p. 222 apud Schubring, 2005,  p. 222). 

De maneira análoga ao pensamento sobre a possibilidade de aumentar as 

quantidades  quanto se desejar para o infinito, Cousin pensou as quantidades 

que poderiam diminuir o quanto se desejasse, se tornando muito pequenas, sem 

nunca se tornarem zero. Para Cousin, nem o inifinito, nem o zero eram 

consideradas quantidades, mas apenas limites que as quantidades poderiam se 

aproximar o quanto se quisesse, mas sem nunca encontrá-los (Schubring, 2005, 

p.222). 

Outra figura de destaque nesse momento foi a de Roger Martin que 

desenvolveu suas próprias concepções e elaborou uma visão diferente do 

infinito. Sua obra de 1781, um livro texto com o título  de Élémens de 
Mathématiques  tinha dois pontos de ênfase, refletindo o conceito de número e 

o método de limites. Sua definição de limite é citada por Schubring: 

 Pelo Limite de uma quantidade variável entende-se o valor ou estado ao qual 
sempre tende à medida que varia, sem nunca alcançá-lo; mas que, no entanto, 
pode abordar-se para que ele difira dela por uma quantidade menor do que 
qualquer quantidade dada (ibid., 317 apud Schubring, 2005, p. 224). 

Martin trouxe uma interessante inovação que foi introduzir a ideia de valor 

em sua seção sobre análise, explicando como "o meio de encontrar em uma 

expressão algébrica o valor de quantidades específicas, que são combinadas 

com outras." Sem definir formalmente “valor”, o texto de Martin deixa claro que 

por quantidades, ele significava quantidades constantes que satisfaziam as 

respectivas condições algébricas, por exemplo, raízes de equações (ibid., 132). 

Martin não apresentou, no entanto, um sinal próprio para o limite 

(Schubring,2005, p. 224). 
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Uma outra novidade notável que o pensamento de Roger Martin trouxe 

sobre o tema dos limites foi conseguir esclarecer o problema de . Essa 

expressão era aceita como identidade matemática, mas sem solução. Martin 

conseguiu chegar a solução usando a sua interpretação do infinito e seu conceito 

de limite 

Uma nova conquista inovadora de Martin consiste em esclarecer o seguinte 
problema, que não foi resolvido há muito tempo:  sempre foi aceito 

como uma identidade. Da mesma forma,  também, mas 

não foi esclarecido por que não foi permitido concluir com isso que a = b, ou 

a = 1. Por meio do conceito de limites, e de sua própria interpretação do 
infinito, Martin conseguiu dar a solução. Ele disse que  não designou 

uma divisão genuína, porque  não era um número; em vez disso, serviu 

como designação para um limite, o limite de uma seqüência de frações com o 

numerador constante 1 e um denominador de crescimento indefinido. A 
equação  assim indicado que o limite da seqüência foi zero.  , com a 

≠ 1, mas designou o limite de outra seqüência; e que a identidade das 

respectivas variáveis não se seguiu da identidade dos limites (ibid., lix f.) 

(Schubring, 2005, p. 224). 

Seguindo a crença de muitos matemáticos de sua época, Martin 
considerava o zero como uma exceção análoga ao infinito, visto que ambos não 
recebiam o status de um número.  

Martin, durante seus estudos adotou alguns dos conceitos de Cousin, 
entretanto criticou o último por considerar que este excluía as quantidades 
infinitamente pequenas e infinitamente grandes da matemática (ibid., Lvij) 
(Schubring, 2005, p. 225). 

Schubring ressalta ainda que Cousin e Martin, além disso, editaram seus 
livros de texto uma segunda vez, após a Revolução Francesa, isto é, durante o 
período de grande produção de reflexões sobre a análise e algebrização.  

Martin propôs sua própria visão do método de limites em dois tratados 
acadêmicos. Eles foram lidos na Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-
Lettres de Toulouse, o primeiro em 1779 e o segundo em 1786, e publicado nos 
Mémoires da academia em 1782, respectivamente, em 1788.  

Outras tentativas de elaborar o conceito de limite foram surgindo. Em 1784 
a Academia de Berlim ofereceu um prêmio para quem rejeitasse os infinitamente 
pequenos. Quem ganhou o prêmio foi Simon L´Huilier com o trabalho intitulado 
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“Exposition élémentaire dês principles dês calculs supérieurs”. Um trabalho que 
se opôs fortemente ao uso de quantidades infinitamente pequenas e 
infinitamente grandes, ao mesmo tempo em que elaborava o conceito de limite 
como suficientes para estabelecer os princípios do cálculo diferencial.  Gert 
Schubring  concorda com a importância do trabalho de L`Huilier quando afirma 
que  “a obra teve considerável impacto” (Schubring, 2005, p. 228). 

Roque afirma que foi um discípulo de Johann Bernoulli que deu os 

primeiros passos para que o cálculo infinitesimal pudesse ser pensado em uma 

base mais algebrizada. Trata-se de Leonard Euler. Enquanto a maioria dos 

matemáticos que o precederam consideravam o cálculo diferencial estritamente 

ligado à geometria, Euler promoveu uma base diferente de raciocínio. A partir de 

Euler o “cálculo passou a ser visto como uma teoria das funções, tidas como algo 

diferente de curvas” (Roque, 2012, p.374). 

Utilizando a ideia de variável ele passou a considerar uma análise 

matemática que não recorresse a figuras geométricas para explicar as regras do 

cálculo. O conceito de função foi um dos principais elementos na fundamentação 

das ideias do cálculo. Esse período marcaria um descolamento gradativo do 

Cálculo da geometria em prol de uma análise mais analítica, ou seja, mais 

algebrizada. 

A análise matemática seria vista como uma ciência geral das variáveis e de 

suas funções. Essa percepção exerceu forte influência sobre a matemática do 

século XVIII, sobretudo a partir da publicação da obra escrita por Euler com o 

título Introductio in analysin infinitorum (Introdução à análise infinita), de 1748 

(Roque, 2012, p.374). 

O propósito da descrição sobre os conceitos de limites acima foi para situar 

a análise da obra de Stockler dentro do contexto acadêmico da época de sua 

produção. 

Foi nesse contexto de investigação descrito pelo professor Schubring  que 

Francisco de Borja Garção Stockler, um dos alunos mais destacados da 

Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, em Portugal, produziu 

alguns estudos sobre questões envolvendo limites e outras bases do cálculo 

(Schubring, 2005, p. 234). 

Stockler, ao longo de sua vida,  publicou muitas obras, incluindo discursos, 

poesias lyricas, ensaios, cartas, memórias, e assim por diante. Sua obra mais 
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marcante na  área da matemática recebeu o título de Compendio da Theorica 

dos Limites ou Introducção ao Methodo das Fluxões. 
 
 
4.1.2 – A Theorica dos limites no contexto da algebrização 
Compendio da Theorica dos Limites, ou Introdução ao Méthodo das 

Fluxões foi escrita por Francisco de Borja Gastão Stockler no ano de 1794. A 

publicação contém uma breve apresentação sobre o autor na primeira página 

descrevendo-o como Cavalleiro Professo na Ordem de Chisto, Sargento Mór 
do Regimento de Artilheria da Côrte, Professor de Mathematica da 
Academia Real da Marinha, e Sócio da Academia Real das Sciencias, 
destacando assim tanto aspectos da carreira acadêmica quanto da carreira 

militar de Stockler, conforme indica a figura abaixo: 
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Figura 2 

O livro contém 100 páginas sendo impresso e financiado pela Academia 

Real da Sciencias, instituição onde Stockler era membro na ocasião, conforme 

indica o artigo extraído das atas da Academia Real das Ciências: 
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Figura 3 

 O discurso preliminar do autor possui treze páginas, numeradas em 

números romanos. A exemplo de muito de seus antecessores Stockler afirma 

que o método dos limites já havia sido a base para os gregos. Afirma ainda que 

os geômetras modernos tinham generalizado o conceito de limite e também 

introduziram as ideias de infinito e infinitesimal a fim de evitar os trabalhosos 

métodos dos antigos. 
Mas esses mesmos Geometras, cujos trabalhos tanta honra fazem ao espírito 
humano, mais atentos pela maior parte a acelerar os progressos das 
Mathematicas, do que de aperfeiçoar o instrumento com que nelas trabalhavaõ, 
cansados de seguir a marcha vagarosa, e deficil, a que os sojeitava o methodo 
dos Antigos, se resolveraõ a introduzir nessas Sciencias as noções imperfeitas, 
ou antes repugnantes, de infinitios, e infinitésimos (Stockler, 1794, p. V). 
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Ao mesmo tempo que ressalta a importância do trabalho dos geômetras 

modernos, faz uma crítica forte quando afirma que estes preferiram acelerar os 

progressos matemáticos ao invés de aperfeiçoar. Conclui que na tentativa de 

evitar métodos trabalhosos cederam às noções de infinito e infinitésimos, ideias 

que Stockler se refere com termos como “imperfeitas e repugnantes.” 

Schubring faz uma interessante análise das fontes utilizadas por Stockler 

usando como base de informação o próprio Compendio da Theorica dos Limites. 

Ainda na parte preliminar Stockler informa que se baseou em seis fontes que 

Schubring resumiu da seguinte maneira: 

 Stocker baseou-se em seis fontes para o seu próprio desenvolvimento, Seção 

1 do primeiro volume de Princípios da Filosofia Natural de Newton; Livro de 

MacLaurin; limites différentiel e entradas de d'Alembert para o Enciclopédico; o 

segundo capítulo do livro de Cousin; a parte sobre os princípios do cálculo 

infinitesimal no livro do Abbe Martin, e, finalmente, ensaio premiado de L'Huilier 

(Schubring, 2005, p.235). 

Schubring ainda destaca que Stockler fez questão de salientar que a quase 
totalidade dos seus resultados foram completamente novos. Lendo a parte inicial 
do livro, fica clara a intenção de tentar unir alguns métodos dos geômetras 
antigos e os métodos dos geômetras modernos. Dessa síntese seriam extraídos 
os “verdadeiros fundamentos das Mathematicas”. Referindo-se a sua própria 
obra e aos objetivos desejados com ela Stockler afirma o seguinte: 

Desenvolver pois método dos limites, deduzindo da definição de limite os 

princípios, e proposições fundamentaes d´elle: unir na sua demonstração, 

conduzida sempre pelo modo mais directo, todo o rigor dos Geometras antigos, 

com a facilidade, e elegância dos modernos; e estabelecer assim os verdadeiros 

fundamentos das Mathematicas sublimes sobre os princípios mais seguros, 

simpleces, e luminosos, eis aqui qual foi o  meu objetivo na composição d´este 

pequeno Compendio (Stockler, 1794 ,p. VIII). 

Stockler também menciona seu cuidado para que sua obra não parecesse 
um plágio e ressalta que já havia apresentado suas ideias à Academia Real das 
Ciências em dezembro de 1791 (ibid, p. X).  

Stockler conhecia bastante as produções intelectuais sobre o tema que se 
propôs escrever (Schubring, 2005, p.228). Seu profundo conhecimento sobre a 
literatura internacional que tratava o assunto dos limites é admirável. Ao listar as 
seis fontes que ele utilizou na composição de suas posições acadêmicas 
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Stockler se mostrou um pesquisador que tinha muito interesse pela  produção 
matemática de sua época. Fato confirmado pelo conteúdo do Compendio de sua 
autoria. 

Stockler não somente possuía um conhecimento sólido sobre o tema, como 
também, na análise de Schubring, supera as suas fontes. 

Stockler supera amplamente suas fontes, entretanto, separando o conceito de 

limite do conceito geométrico e algebrizando-o como uma explicação 

operativa para variáveis e, finalmente, para funções (Schubring, 2005, p. 235). 

Tomando Martin como base, Stockler estabelece diferenças com o 

pensamento de L'Huilier. Assim, o limite “em grandeaur” de L’Huilier é chamado 

por Stockler de limite em aumento e o limite de “petitesse” foi chamado de limite 

em diminuição.  No pensamento de Stockler, o limite em aumento se mostra 

ilimitado, pois pode crescer indefinidamente. Em contraste a variável em 

diminuição tem o zero como uma espécie de barreira que não poderá ser 

ultrapassada, o que ele conceituou como “variável sem limite de diminuição”. 

Dessa forma, o zero recebe, em Stockler, um “status excepcional” (Schubring, 

2005, p.236). 

Essa percepção do zero diferencia bastante de Martin, que não reconheceu 

o zero como uma quantidade. Para solucionar essa lacuna, Martin introduziu a 

ideia de infinitamente pequeno. Em resumo: 

Em contraste com Martin, no entanto, Stockler não introduziu infinits petits 

como conceitos auxiliares, mas definiu outro conceito de limite: o da variável 

que diminui sem limite. Como isso não significa que uma variável caia no 

negativo “infinito”, mas sim uma variável que se aproxima de zero como uma 

barreira, isso mostra não apenas a limitação factual dessa variável, mas 

também o caráter excepcional do zero (Schubring, 2005, p.236). 

Portanto, a substituição do conceito de “infinitamente pequeno” pelo 
conceito de variável que diminui sem limite, tendo o zero como uma “barreira”, 
constitui uma notável diferença entre o pensamento de Martin e Stockler. 

 

4.1.3 – Teoremas e a algebrização 
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O livro Stockler apresenta uma série de teoremas seguidos de 
demonstrações. Analisar o conteúdo geral dos teoremas torna possível perceber 
as operações com limites a partir de um viés mais algebrizado. 

O primeiro teorema de Stockler diz o seguinte: 

A somma de quaisquer quantidades variáveis z, y, x e c, cada huma das quaes 

naô tem limite em deminuiçaõ, também naõ tem limite em diminuição 

(Stockler, 1794, p. 25). 

A algebrização do conceito de limite promovida por Stockler pode ser 
mostrada, segundo o pensamento de Schubring através das seguintes bases 
conceituais: 

Seja n o número das variáveis z, y, x, etc. e k uma quantidade que é tão 
pequena quanto se deseja supor. Pode-se supor assim e 

correspondentemente para todas as outras variáveis, e uma obtém z+y+x+ etc. 

<k. QED (ibid., 4). (...) Outra proposição, o terceiro teorema de Stockler, ilustra 

ainda mais a característica básica desse conceito aparentemente ilimitado de 

limite como sequência nula. Se duas variáveis diferentes x e y têm o mesmo 

limite a, sua diferença x - y não tem limite de diminuição (ibid., 7) (Schubring. 

2005, p. 238). 

Analisando esses teoremas e provas de Stockler, Schubring afirma que o 

desenvolvimento das propriedades dessas sequências nulas levou Stockler a 

formular um Princípio Fundamental da Teoria dos Limites. Essa ideia é que duas 

variáveis diferentes que possuam um limite podem ser concebidas como soma 

ou diferença de uma constante, que é o limite. Usando esse pensamento 

Stockler consegue desenvolver uma concepção algébrica dos limites, aplicando 

operações como adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação 

(Schubring, 2005, p. 237 e 238). 

A seguir serão apresentados os textos originais dos teoremas para ilustrar 

o uso das operações como ferramentas para exemplificar a ideia algebrizada de 

limites concebidas por Stockler. 

 

 

 

 

Adição: 

z < k
n , y <

k
n , x <

k
n ,
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,  
Figura 4  (Stockler, 1794, p.3) 

 

Subtração: 

 

 
Figura 5  (Stockler, 1794, p.6) 

 

 
 Figura 6  (Stockler, 1794, p.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicação: 
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Figura 7  (Stockler, 1794, p.8) 

 

 

 
Figura 8  (Stockler, 1794, p.8) 

 

 

Divisão: 

 

 

 
Figura 9  (Stockler, 1794, p.9) 
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Figura 10  (Stockler, 1794, p.9) 

 

 

 

 

 

 
Figura 11  (Stockler, 1794, p.10) 

 

 

 
 Figura 12  (Stockler, 1794, p.11) 

 

 

 

Potenciação: 
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Figura 13  (Stockler, 1794, p.23) 

O que se nota aqui é que, diferentemente de outros matemáticos de seu 

contexto, Stockler abre mão de uma abordagem geométrica dos limites e opera 

com estes considerando seus comportamentos do ponto de vista algébrico. 

Gert Schubring destaca também que uma outra inovação que o 

pensamento de Stockler trouxe foi transcender o estudo dos limites de variáveis 

para discutir os limites de funções. O teorema XXII6 da seção 2 de seu livro 

demonstra claramente essa abordagem: 

 
Figura 14  (Stockler, 1794, p.68) 

Além disso, também usou na segunda parte de seu livro o sinal “lim.” para 

se referir a limites sem, contudo, diferenciar limites à esquerda ou à direita. Na 

figura abaixo, que é parte da demonstração de um teorema localizado na página 

71 do livro Theorica dos Limites, é possível perceber o uso do símbolo “lim.” para 

se referir a limites. 

 

                                                             
6 Note que existem dois teoremas XXII. Um está localizado na seção 1 do livro e o outro está localizado 
na seção 2. 
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Figura 15  (Stockler, 1794, p.72) 

Se desejarmos expressar o limite de uma variável no cálculo, e se ainda não 
tivermos estabelecido uma letra do alfabeto para isso, escreveremos as três 
primeiras letras Lim. da palavra Limite antes do termo ou da expressão 
representada pela variável. Para expressar o Limite de x, devemos escrever Lim. 
x; para expressar o Limite de xy, escreveremos Lim. (xy); para expressar o Limite 
de yx, escreveremos Lim. (yx); e assim analogamente (ibid., 28 f.) (apud 
Schubring, 2005, p. 237-238). 

 
Embora não utilizasse uma diferenciação para limites a esquerda ou a 

direita, Stockler sempre usou o simbolo “lim“ de maneira operativa em suas 

provas (mas não nos textos dos teoremas). Assim, o resultado para Lim. x = a e 

Lim. y = b é que a + b = Lim. (x + y) e ab = Lim. (xy). Esse procedimento, segundo 

Schubring mostra uma relação de intercâmbio entre a álgebra e o processo dos 

limites (Schubring, 2005, p.238). 

Stockler também apresentou originalidade na abordagem de funções 

transcendentais, em particular para o logaritmo: Para b = Lim. X e a constante, 

Lim. (ax) = ab e analogamente Lim. (yx) = ab (ibid., 55 ff).  

Depois de analisar a obra de Stockler em uma reflexão amplamente 

baseada na análise de Schubring é possível perceber ideias marcantes do ponto 

de vistas de inovações conceituais, tais como a apresentação de variáveis como 

sequencias nulas, a algebrização da ideia de limite, estabelecendo sensível 

diferença de análise de seus antecessores. Talvez a obra não tenha ganhado 

projeção por ter sido elaborada numa região periférica de produção matemática 

da época. Em história não existe “se“, mas talvez se esta obra tivesse sido 

produzida em um centro de mais destaque matemático, como França ou 

Alemanha, seu reconhecimento fosse consideravelmente maior, bem como 

Francisco Garção de Borja Stockler, seu autor. 

 

4.2 - Segunda Obra Analisada: Memórias da Academia: Sobre os 
Verdadeiros Princípios do Methodo das Fluxões. 
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O texto original escrito por Francisco Borja Gastão Stockler foi publicado 

por Memórias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, no ano de 1797. A 

Real Academia de Sciencias mantinha esse espaço para que seus sócios 

pudessem expor seus pensamentos e suas produções acadêmicas. 

Muitos exemplos, além de solidas razões, os convenciaõ, de que hum dos meios mais 
eficazes para o adiantamento de toda a casta de conhecimentos he o das 
Corporações Litterarias. Destas reflexões pois, e deste zelo patriótico nasceu a 
Academia Real das Sciencias de Lisboa: cuja Instituição, princípios, e rápidos 
progressos contará a sua Historia, que incluirá tambem os projectos de grandes 
obras, que muitos dos seus Socios tem já empreendido. Mas em quanto se naõ 
publica esta (mais necessaria aos vindouros, que a nós testemunhas oculares dos 
passos da Academia) he preciso, que esses sejaõ com efeito patentes a todos por 
meio da publicação das Memorias de que damos o Iº volume, e se hiraõ seguindo os 
mais: naõ só para os que sejaõ huma prova do effectivo trabalho dos Academicos, 
mas para que sirvaõ a promover a utilidade publica, objeto da Instituiçaõ da 
Academia (Prólogo da Memórias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, s/n). 

Neste volume, datado de 1797, Stockler publica um texto com dezoito 

páginas com o título Sobre os verdadeiros princípios do Methodo das Fluxões. 
Nas primeiras linhas de seu texto afirma que na sua opinião a época mais notável 

da matemática foi a invenção do cálculo infinitesimal ou Método das Fluxões. 

Essa invenção acabou produzindo muito material através de muitos 

matemáticos. 

não he menos digno de pasmo, que os princípios fundamentaes de taõ maravilhoso 
invento tenhão sido também até aos nossos dias huma fonte perene de opiniões, e 
disputas entre aquelles mesmos genios, que mais estendêrão os seus limites, e 
amplificárão o número de suas aplicações (Stockler, 1797, p.200). 
 

Stockler ressalta que a implicação dessa multiplicidade de opiniões e 

disputas entre os matemáticos acabou gerando um certo descontentamento 

recíproco entre os trabalhos que iam sendo publicados. As obras que foram 

surgindo para tentar ajustar as lacunas não conseguiam atingir os objetivos.  

 
Quasi todos os grandes Geometras, que tem exposto estes mesmos princípios, e 
ensinado o modo de aplica-los, não contentes plenamente dos trabalhos dos que 
os precedêrão, os tem representado, e procurado demonstrar de diferente maneira, 
esforçando-se por juntar o rigor geométrico com a brevidade, e elegancia das 
demonstrações;  mas infelizmente o fructo dos seus desvelos naõ tem 
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correspondido perfeitamente ao fim, que todos se propunhão (Stockler, 1797, 
p.200). 

Após pontuar essas considerações, Stockler afirma que Leibniz e os 

geômetras que seguiram seus passos no cálculo dos infinitos e infinitamente 

pequenos compraram a brevidade e aparente elegância às custas da clareza e 

rigor matemático, típicos das demonstrações matemáticas.  

Sobre Newton, a genialidade é reconhecida, entretanto Stockler afirma que 

método dos limites das razões que foi exposto na Seção do Livro I de seus 

Principios Mathemáticos da Filosofia Natural e na Introdução ao Tratado da 

Quadratura das Curvas, não é aplicável a todas as funções analíticas. Na mesma 

linha de raciocínio, destaca que o método trabalhado em o Methodo das Fluxões 

e das Séries Infinitas, nada mais é do que uma reapresentação do mesmo 

método dos limites. Segundo ele, um método que não é aplicável às funções 

transcendentes e não foi apresentado por Newton com rigor matemático 

(Stockler, 1797, p.201).  

Sobre a outra obra de Newton intitulada Methodo das Fluxões, e das Séries 

Infinitas, Stockler afirma que o método apresentado era o mesmo método dos 

limites representado de uma maneira diferente. Além disso, este método “não só 

se não acha aplicado às funções transcendentes, mas ou não está exposto com 

bastante clareza”. (Stockler, 1797, p.201) 

Quanto a Euler, Stockler analisa a estratégia de reduzir os infinitamente 

pequenos de Leibniz ao nada absoluto. De acordo com Stockler, na hipótese de 

Euler, “quanto mais se rejeitam os infinitamente pequenos das ordens superiores 

em comparação dos das ordens inferiores, fortemente se rejeitam expressões 

analíticas destituídas de realidade, e não quantidades absolutas” (Stockler, 

1797, p.201). Esse procedimento trouxe mais exatidão no processo de 

demonstração, mas na prática não significou uma inovação propriamente dita, 

pois qual seria a diferença entre imaginar “nadas de diversas classes” e 

“infinitamente pequenos de diferentes ordens”? (Stockler, 1797, p.201) 

O método de Maclaurin considerava variáveis geradas por um movimento 

contínuo. Seus teoremas foram demonstrados com rigor no Tratado Synthético 

das Fluxões.  Segundo Stockler, suas demonstrações eram muitos longas e 

difíceis, além disso “caiu na impropriedade de introduzir na Álgebra princípios 

Mecânicos, propondo um método sintético e não algébrico. Maclaurin tentou 
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corrigir esse ponto, mas sem sucesso, e no final de sua breve análise Stockler 

concluiu que faltou ao método “toda a clareza necessária” (Stockler, 1797, p. 

202).  

Por fim destaca que d’Alembert quando publicou no Diciconário 

Encyclopedico a Theorica das Fluxões7, afirmou que aquilo que Newton havia 

apresentado como Cálculo Diferencial, nada mais era do que o método dos 

limites dos antigos geômetras com uma roupagem um tanto diferente, com 

generalizações e reduzidos a símbolos e procedimentos algébricos. Com esta 

leitura do trabalho desses matemáticos e apoiado no escrito de d´Alembert, 

Stockler alega que apesar de  homens tão notáveis terem produzido obras sobre 

o assunto, não havia ainda uma exposição completa do Método das Fluxões 

(Stockler, 1797, p.202). 

Após argumentar sobre a inexistência de uma exposição completa sobre o 

método das fluxões, Stockler fala sobre seu Ensaio Analitico sobre o Método das 

Fluxões que foi apresentado à Academia de Lisboa. Em sua avaliação sua obra 

traz exatamente aquilo que não estava presente nas obras de seus pares. 

 
(...) emprehendi com aprovação da Academia o meu Ensaio Analytico sobre o 
Methodo das Fluxões, de cujo progresso por diversas vezes tenho tido a satisfaçaõ 
de dar-lhe conta, e em que me proponho dar huma exposiçaõ completa da Theorica 
das Fluxões (...) (Stockler, 1797, p.203). 
 

Este ensaio Stockler desejava apresentar uma exposição completa do 

método das fluxões.  

Segundo Tatiana Roque, o estudo das curvas e o interesse pela 

determinação de suas tangentes com base no movimento já existia desde o 

início do século XVII. 
As pesquisas envolvendo curvas técnicas foram acompanhadas, desde o início do 
século XVII, por um novo interesse pela determinação de suas tangentes (...). A 
busca por tangentes se insere e problemas relacionados ao estudo do movimento 
e a partir dos anos 1630, alguns matemáticos do círculo de Mersenne, como 
Roberval8, já determinaram tangentes por meio do movimento dos pontos que 
geram a curva (Roque, 2012, p.337). 

                                                             
7 Essa afirmação foi uma avaliação do Stockler, uma vez que d´Alembert não publicou essa obra. 
8 Gilles Personne de Roberval nasceu em Roberval, na França em 9 de agosto de 1602 e faleceu em Paris 
no dia 27 de outubro de 1675. Fez importantes descobertas sobre cálculos com tangentes a uma curva. 
Foi um dos sócios da Académie Royale des Sciences . (Eves, 1990, p.396)  
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 Um pouco mais tarde,  nos anos de 1660 Newton estava trabalhando com 

procedimentos infinitesimais. No início dos anos de 1670 já estava usando a 

linguagem de “fluente” e “fluxões” (Roque, 2012, p.337). Para Newton uma 

curva era gerada pelo movimento contínuo de um ponto. A abscissa e a 

ordenada de um ponto gerador passam a ser consideradas variáveis. Newton 

deu a variável o nome de fluente e a taxa de variação desse fluente, deu o 

nome de fluxo. A taxa de crescimento constante de alguma fluente é o fluxo 

principal, podendo o fluxo de qualquer outro fluente ser comparado com esse 

fluxo principal.  

É possível perceber alguns pontos de interseção entre a obra de Stockler 

e a obra de Newton, e embora Stockler tenha reconhecido essas semelhanças, 

ele fez questão de pontuar que sua obra possuía muitos elementos novos.  

Apesar desses elementos originais presentes em seus estudos, Stockler 

resolveu não publicar seu trabalho, se contentando em utilizá-lo apenas em 

suas aulas. O resultado dessa decisão ele mesmo explica:  

 
(...) mas recebendo ha poucos dias as novas Memorias da Academia Real das 
Sciencias de Turim, e vendo entre ellas no segundo tomo huma de M. Jacob 
Bernoulli sobre o mesmo assunto, que eu emprehendêra tratar, em que se encontra 
huma parte das minhas idéias, as quaes este digno neto do grande João Bernoulli 
declara, haverem-lhe sido transmitidas por seu illustre Pai(...) (Stockler, 1797 p. 203). 
 

Após esse surpreendente acontecimento, Stockler resolveu mudar sua 

postura, decidindo publicar mais rapidamente seus pensamentos para afastar o 

risco de ser confundido com um plagiador. A consequência direta dessa decisão 

foi o envio de suas reflexões sobre o Método das Fluxões para as Memórias da 

Academia (Stockler, 1797, p.204). 

Após essas páginas introdutórias, passa ao esclarecimento de seu 

pensamento e inicia explicando o seu conceito de Fluente. Segundo ele, Fluente 

é toda quantidade variável que cresce ou diminui por um fluxo contínuo. Essa 

quantidade, que constitui o objeto do Methodo das Fluxões,  não pode passar de 

um estado de grandeza para outro sem passar por todos os estados 

intermediários (Stockler, 1797, p.204). 
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Stockler, porém admite em sua teoria que o tempo está relacionada com a 

ideia de mudança. Ele acreditava que a ideia de tempo tem uma conexão com a 

ideia de sucessão ou mudança. Sua concepção de fluente era quantidades que 

mudam através da passagem do intervalo de tempo, não importa quão pequeno 

seja esse intervalo. Sendo assim, pode-se concluir que seu incremento após um 

tempo maior será maior que seu incremento após um tempo menor. Assim, a 

relação das partes do tempo, está longe de ser algo estranho à Teoria das 

Quantidades Fluentes (Stockler, 1800, p.4). Essa era a inovação na teoria que 

Stockler defendia ter trazido. 

Por esta razão, a ação do tempo está incluída na ideia de fluente. As 

quantidades fluentes podem ser uniformemente fluentes ou variavelmente 

fluentes. No primeiro caso, o aumento ou a diminuição que ocorre no intervalo 

de tempo irá obedecer a tendência primitiva, ou seja, o incremento ou 

decremento só receberão influência da tendência primitiva. Já no segundo caso 

o incremento e o decremento recebidos em qualquer intervalo de tempo não 

sofrerão apenas o efeito da tendência primitiva, mas também sofrerão os efeitos 

de todas as variações desde o primeiro instante até o último (Stockler, 1797, p. 

206).  

E Stockler conclui: 
(...) e assim entendo por Fluxão a respeito das quantidades, que fluem 
uniformemente o augmento, ou diminuição, que ellas recebem em hum dado tempo 
tomado por unidade, deveremos entender por Fluxaõ a respeito das que fluem 
variadamente naõ o augmento, ou diminuição, que ellas realmente recebem em 
huma unidade de tempo; mas fim o augmento, ou dimimuição, que na mesma 
unidade de tempo receberaõ, se a sua tendência para crescer, ou diminuir, fosse 
constantenmente a mesma desde o primeiro até o ultimo instante do dito tempo: de 
forte que, geralmente falando, por Fluxão de qualquer variavel se deve entender 
aquelle incremento, ou decremento, que a sua tendencia he capaz de communicar-
lhe em huma unidade de tempo, permanecendo em todos os instantes d’ella a 
mesma que no primeiro (Stockler, 1797, p. 206). 
 

Essa linha de raciocínio, era uma aproximação entre o pensamento dos 

Bernoulli e o pensamento de Stockler com as ideias de Newton. Foi com base 

nos argumentos acima que foi possível aos Bernoulli deduzirem dois teoremas 

do Methodo directo das Fluxões, sem, contudo, demonstrá-los. Stockler, por sua 

vez, em uma empreitada notadamente ousada, buscou reduzir o pensamento a 

um Theorema universal em que todas as regras particulares fossem incluídas, 
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bem como todos os teoremas conhecidos pelos geômetras para a determinação 

das Fluxões de quaisquer funções variáveis (Stockler, 1797, p.207). 

Stockler acreditava ter conseguido criar um novo método das Fluxões que 

poderia ser expresso numa só fórmula. 

 
(...) mas fazendo novas reflexões sobre os mesmos princípios facilmente conhecí, 
que d’elles se podia com efeito derivar a soluçaõ geral, que eu pertendia, e que 
usando de hum novo modo de representar as funções variáveis todo  o methodo 
directo das Fluxões ficaria reduzido a huma só formula simplicissima, aplicável a 
todo o gênero de funções, e da qual por meras substituições se podiaõ deduzir 
todas as regras até ao presente conhecidas, e ainda outras muitas, se fora 
conveniente multiplicallas (Stockler, 1797, p. 207). 
 

Se as quantidades tivessem tendências constantes para fluir, os 

incrementos e decrementos seriam iguais ao produto das suas fluxões pelos 

tempos. Acontece que as tendências que as quantidades fluentes possuem para 

fluir são infinitas, logo há uma infinita variedade de leis, inviabilizando os 

produtos das fluxões pelo tempo. 

Diante dessas afirmações, Stockler argumentou que quaisquer que fossem 

as leis de sua variabilidade, entre todas as tendências ou fluxões imagináveis, 

sempre será possível encontrar uma que continuada constantemente em cada 

variável seria capaz de produzir seu incremento ou decremento dentro de um 

mesmo tempo no qual foi gerado. A essa fluxão Stockler chamou de Fluxão 

Hypotética, para diferenciar da Fluxão Propria (Stockler, 1797, p.208). 

Supondo que o movimento varie continuamente entre dois instantes de 

tempo, há sempre um ponto em que a taxa de movimento é tal, que se ela se 

mantivesse constante por um tempo t, seria gerada uma quantidade igual ao 

incremento real gerado em movimento variável. Essa taxa de movimento, 

velocidade ou tendência Stockler chamou de fluxão hipotética. O produto dessa 

fluxão pelo tempo é sempre contida entre as fluxões próprias no primeiro e 

segundo instante. Diminuindo o intervalo de tempo as fluxões hipotéticas se 

aproximam das fluxões próprias o quanto se deseja e a razão das fluxões 

próprias é o limite da razão das fluxões hipotéticas, e o objeto real da 

investigação nesse método é esse limite. 

Com essa estrutura Stockler desejava atingir uma constante igualdade 

entre os incrementos e decrementos. Como exemplo, ele apresentou a equação 



69 
 

ω=tΔx, onde “x” é a quantidade variável qualquer, “ω” é o incremento, t é o tempo 

em que o incremento foi gerado e “Δx” é a fluxão hipotética. Stockler argumenta 

que tomando um intervalo de tempo entre duas fluxões, este intervalo conterá 

uma fluxão hipotética, assim, quanto mais próximos os instantes se tornarem, 

mais a fluxão hipotética se aproxima da fluxão própria. Daí, as fluxões próprias 

do primeiro instante são os limites das suas fluxões hipotéticas. Além disso, a 

razão das fluxões próprias de quaisquer variáveis também será a razão das 

fluxões hipotéticas, sendo assim, tanto vale determinar a razão de uma fluxão 

quanto da outra. As fluxões hipotéticas dependem do tempo, as próprias não, 

por isso é preciso que as fluxões hipotéticas se convertam em próprias, supondo 

que o “tempo desvaneça”, isto é, tenda a zero (Stockler, 1797, p. 209). 

Após estabelecer este princípio, Stockler apresenta um problema para 

ilustrar o funcionamento de seu método: 

Suponhamos que Φ represente uma função qualquer de uma ou mais 

variáveis, todas fluentes. Seja dΦ a sua fluxão própria e ΔΦ sua fluxão hipotética 

relativa ao tempo t. Nesse caso, tΔΦ será o incremento ou decremento. Seja 

ainda FΦ uma função qualquer de Φ, assim dFΦ será a função própria e  tΔFΦ 

seu incremento ou decremento. Pensando em x, y, z, etc como variáveis fluentes 

de F, então temos x + tΔx, y + tΔy e assim por diante. Assim tem-se que FΦ será 

F(Φ + tΔΦ) e o incremento tΔFΦ = F(Φ + tΔΦ) – FΦ e a fluxão hipotética ΔFΦ 

=  F
("#	%	&")()"

%
 (Stockler,1797, p. 210). 

Daí segue que a fluxão hipotética é a razão das fluxões próprias cujo limite 

é obtido considerando t=0, fazendo com que  ΔΦ se torne dΦ. Então dFΦ, fluxão 

própria de F = F
("#	%	*")()"

%(+)
. Através deste método, Stockler acreditava ser 

possível determinar as diferenças, fluentes e fluxões de todas as ordens de 

qualquer função variável.  

Chama atenção um fato interessante. Stockler, que era confesso seguidor 

de Newton, utiliza sem restrições os símbolos de Leibniz em suas fórmulas e 

apontamentos, como fica claro nas expressões “dFΦ” ou “dΦ” utilizados na 

sequência de raciocínio acima. Além disso percebemos que a Fluxão Hipotética, 

que é a razão finita das diferenças é um termo leibniziano, não aparecendo nas 

notações de Newton. Sendo assim a Fluxão Hipotética foi uma maneira de vestir 
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conceitos newtonianos nos moldes de Leibniz nas diferenciais. Para verificar 

esse fato, basta observar a ideia do limite das fluxões hipotéticas apresentado 

por Stockler como sendo a razão das fluxões próprias, cujo limite é obtido 

considerando t=o. Nesse caso, basta perceber que o limite ∆φ é equivalente a 

dφ, & c. Daí pode-se concluir que dFφ , que nada mais é do que a fluxão própria 

de F, fica igual a  )(,#	-∆/)()/
%(+)

. Desenvolvendo a função F(φ + tdp) sendo Fφ + P’ 

tdφ + P’’t²dp², & c., nós temos dFφ = P’dφ. Ou seja, a notação utilizada por 

Stockler é a mesma utilizada por Leibniz, já que na prática, em Newton não há o 

quociente. Além dessa notação a expressão “∆φ” também não aparece na obra 

de Newton, mas sim em Leibniz. 

Stockler já na parte final do texto, afirma que o desenvolvimento da 

expressão F(Φ + ω) resulta a série FΦ + P’ω + P’’ω² + P’’’ω³ +...+ Pn ωn + &c. As 

funções de Φ representadas por P’, P’’, P’’’, são diferentes de FΦ. Então, para 

encontrar a fluxão de Fp só é necessário calcular o segundo termo da série Fp 

+ P’ ω + &c (Stockler,1797, p.215). 

Stockler também alegou que através de suas fórmulas seria possível provar 

o Teorema de Taylor, conforme mostra o trecho extraído do original a seguir: 

 
Figura 16  (Stockler, 1797, p.217) 
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Concluindo seu texto, Stockler inclui um parágrafo justificando a utilização 

de elementos próprios da Teoria do Movimento, semelhante ao pensamento de 

Maclaurin, que assumia como uma premissa inquestionável de que todas as 

variáveis ("fluentes") são baseadas em processos geométrico-cinemáticos - em 

operações de movimento, espaço e velocidade (Schubring, 2005, p.208). 

 
Os princípios, em que pertendi estabelecella, são ao meu entender os mais 
exactos, e luminosos: e persuado-me, que quem sobre eles reflectir cisudamente 
longe de me censurar de haver cahido na mesma impropriedade, de que ao 
princípio arguí ao célebre Maclaurin, fazendo entrar a razaõ das partes do tempo 
entre os elementos da minha Theorica, reconhecerá antes, que sendo impossivel 
conceber nenhum genero de successaõ, sem que na idéa, que dela se formar, 
entre tambem a idéa do tempo, com toda a razão generalizei hum elemento, ou 
principio, que os Geometras tinhão até agora considerado como privativo da 
Theorica do movimento (Stockler, 1797, p.217). 
 

Essa inclusão da Teoria do movimento é justificável, afinal, os princípios 

estabelecidos por ele e publicados nas Memórias da Academia Real das 

Sciencias de Lisboa,  foram “exatos e luminosos”. Entretanto, não se pode deixar 

de lado o conteúdo infundado de seu comentário, uma vez que não há como 

pensar em movimento sem levar em conta a passagem de tempo. 

Evidentemente que, alimentando essa auto avaliação com relação ao seu 

trabalho exposto nesta obra, a crítica recebida pela Monthly Review não foi 

recebida com muita simpatia por Stockler.  

 

4.3 - A Crítica Feita Pela Monthly Review de Londres 
Nas épocas sem revistas especializadas para as disciplinas cientificas 

houve um tipo de publicação em vários países europeus que informavam ao 

público científico sobre as novas produções, listando as obras publicadas nas 

várias feiras de livros ou até incluindo uma resenha do conteúdo principal, escrito 

por pessoas mais ou menos competentes. Na Inglaterra, tal publicação periódica 

foi, desde o meado do século XVIII, a revista Monthly Review, em Londres. 

No prefácio de seu livro Index to Book Reviews in England (Indice Para 

Revisão de Livros na Inglaterra), a escritora e pesquisadora vinculada a 

Universidade de Akron,  Antonia Forster, comenta que no período do século XIX 
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a revisão de livros teve sua importância e influência demonstradas através de 

estudos sobre o tema, contudo esse tipo de revisão teve suas bases 

estabelecidas algumas décadas antes com a Monthly Review, a partir de meados 

do século XVIII (Forster, 1990, p. IX). 

Basicamente a Monthly Review tinha como objetivo analisar uma obra e 

recomendá-la, falando a respeito de seus pontos fortes e fragilidades, a fim de 

que as pessoas pudessem ter alguma ideia preliminar sobre essa obra antes de 

decidir empregar algum tipo de investimento nela. 

O sucesso do periódico veio logo após a publicação do primeiro número, 

datado de 20 de maio de 1749. Os comentários feitos pela Monthly Review sobre 

as obras científicas publicadas naquela época eram tão considerados que 

Antonia Forster afirma que a maioria dos autores não se importavam tanto com 

as críticas feitam em outros periódicos (Forster, 1990, p.3). 

Durante cinquenta anos o periódico seguiu ocupando o lugar de destaque 

na opinião dos autores (Forster, 1990, p.3). Esse recorte de tempo indica que na 

época quando Stockler teve suas ideias criticadas pela Monthly Review, este 

ainda ocupava a posição de destaque, sendo suas críticas decisivas para os 

autores.  

Alguns anos depois de seu lançamento, mais precisamente a partir do  ano 

de 1754, a Monthly Review passou a lançar dois volumes a cada ano. Essa 

estrutura ficou inalterada por muitos anos. A única mudança nesse formato 

aconteceu vinte e cinco anos depois, quando foi lançada uma sessão 

denominada de “apêndix”, direcionada exclusivamente aos estudos e as obras 

de língua estrangeira. Foi exatamente nesta seção que a edição lançada do ano 

de 1799, volume 28,  ilustrada na página de rosto abaixo, publicou o seu parecer 

sobre as ideias de Stockler que haviam sido publicadas pela Academia Real das 

Sciencias de Lisboa. 
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Figura 17 

 

Como introdução a Monthly Review apresenta um resumo baseado nas 

ideias de Stockler. O resumo será apresentado na íntegra para que o leitor tenha 

contato direto com a visão da revista. 

 
Na explicação de seu próprio método, Mr.S. supõe que a quantificação seja gerada 
pelo movimento ou que passe por seus vários estados de mudança, seja por um 
fluxo constante ou variável. A definição comum de fluxão é que não é a quantidade 
realmente gerada, mas o que seria gerado, se o movimento continuasse uniforme 
a partir de qualquer ponto. Essa quantidade, entretanto, não é imediatamente 
atribuível; Para averiguar isso, o autor raciocina quase da seguinte maneira: - 
Suponha que o movimento varie constantemente, em seguida, no intervalo de dois 
instantes de tempo, durante o qual a quantidade aumenta, há sempre um certo 
ponto em que a taxa de movimento é tal , que, se continuasse constante, por um 
tempo (t), seria gerada uma quantidade igual ao incremento real gerado em 
movimento variável. Essa taxa de movimento, ou velocidade, ou tendência, é 
chamada de fluxão hipotética, para distinguir da fluxão verdadeira e apropriada; e, 
a partir de sua definição, segue-se que o produto dele e o tempo (em que o 
incremento real é gerado) é igual ao incremento; agora a fluxão hipotética (tomando 
dois em instantes de tempo) está sempre contida entre as  fluxões próprias no 
primeiro e segundo instante; isso é, sempre maior que a verdadeira fluxão no 
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primeiro instante, e menor que a verdadeira fluxão na segunda, se o movimento 
aumentar; e o contrário se o movimento diminui. Ao diminuir o intervalo de tempo, 
no entanto, a fluxão hipotética pode ser feita para aproximar as verdadeiras fluxões 
mais do que por qualquer quantidade atribuível. Portanto, a razão das fluxões 
próprias ou verdadeiras é o limite da razão das fluxões hipotéticas, e o objeto real 
da investigação é esse limite (Monthly Review, 1799, p. 571 – 572).    

Em linhas gerais, na visão da Monthly Review, o método apresentado por 

Stockler poderia ser desenvolvido da seguinte maneira: Seja φ qualquer 

quantidade que envolva x, y, z, & c.  Fφ função de φ. Seja ∆φ a fluxão hipotética 

de φ . Então t∆φ é o incremento e dφ representa a função própria (verdadeira). 

Como φ se torna φ + t∆φ, segue que t∆Fφ =F(φ + t∆φ) – Fφ.  . 

Consequentemente ∆Fφ = )(0#	%∆0)()0
%

. Mas o limite das fluxões hipotéticas é a 

razão das fluxões próprias, cujo limite é obtido considerando t=o. Nesse caso, 

∆φ se torna dφ, & c. Daí segue que dFφ (a fluxão própria de F) = )(0#	%∆1)()1
%(+)

. 

Desenvolvendo a função F(φ + tdp) sendo Fφ + P’ tdφ + P’’t²dp², & c., nós temos 

dFφ = P’dφ. 

As quantidades P, P’’, P’’’, & c. são funções diferentes de Fφ, então para 

encontrar a fluxão de Fp basta calcular o segundo termo da série, FP + P’tdp + 

& c. 

Pelo método de Stockler é possível concluir que Fluxão não é uma 

quantidade gerada realmente, mas sim o que seria gerado caso o movimento se 

mantivesse uniforme a partir de qualquer ponto. Como essa quantidade não é 

atribuível, Stockler supôs um movimento que varia continuamente entre dois 

instantes de tempo. Neste intervalo de tempo, a quantidade aumenta. Então 

sempre haverá um ponto em que a taxa de movimento se mantém constante 

para um certo tempo t. Consequentemente seria gerada, em algum momento, 

uma quantidade igual ao incremento real gerado em movimento variável. A essa 

taxa de movimento Stockler denominou Fluxão Hipotética, para diferenciar da 

Fluxão Própria (real). Essa Fluxão Hipotética sempre estará contida entre as 

Fluxões Próprias geradas em dois instantes distintos. Sendo assim, diminuindo 

o intervalo de tempo o quanto se queira, a Fluxão Hipotética se aproximará cada 

vez mais das fluxões verdadeiras. Logo, a razão das fluxões próprias é o limite 

da razão das fluxões hipotéticas. Este limite é o maior objeto de investigação 

deste método. 
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Após considerar o funcionamento do método de Stockler, a Monthly Review 

tece algumas críticas e considerações. O primeiro ponto destacado foi sobre a 

palavra de Stockler a respeito do método de Newton e Maclaurin e outros.  

No início de “Sobre os verdadeiros princípios do Methodo das Fluxões”, 
Stockler afirma que o método de Maclaurin possui demonstrações longas e 

difíceis, além de faltar clareza (Stockler, 1797, p.202). 

Newton também foi alvo de algumas críticas, se bem que acompanhadas 

de elogios. Em linhas gerais, o objetivo de Newton era analisar o comportamento 

da reta secante a curva  quando o incremento das variáveis x e y se tornasse 

tão pequeno quanto se desejasse, ou seja, determinar a posição do limite de 

uma família de secantes quando os dois pontos da curva tendem a coincidir, com 

a distância entre eles tendendo a zero. 

De fato, existem muitas semelhanças entre o método de Newton e o de 

Stockler, apesar disso Stockler afirmava que o método de Newton não era 

aplicável a todas as funções ou não estava claro o suficiente, e além disso nada 

mais era do que mesmo método dos limites com uma roupagem diferente: 
 

(...) e no outro Opusculo intitulado Methodo das Fluxões, e das Series infinitas, o 
que rigorosamente fallando naõ he mais, do que o mesmo methodo dos limites 
representado de differente maneira, ainda que em si tenha toda a extençaõ 
desejavel, naõ só se naõ acha aplicado às funcções transcendentes, mas ou naõ 
está exposto com bastante clareza, ou naõ tem seu modo de proceder todo o rigor 
mathematico (Stockler, 1797, p. 201). 
 

Na visão da Monthly Review as objeções levantadas por Stockler contra 

esses dois métodos são igualmente válidas contra o método dele, que baseou-

se no movimento, um princípio também estranho a natureza do objeto: 

 
Em primeiro lugar, a objeção feita justamente contra o método de Newton, 
Maclaurin e etc é igualmente válida contra o do Sr. S, que se baseia no princípio do 
movimento, um princípio estanho à natureza do objeto (Monthly Review, 1799, p. 
573). 

 

Como já comentado em outro momento desta pesquisa, Stockler realmente 

acreditava que a inserção de elementos novos no desenvolvimento do Cálculo 

de limites e fluxões era uma das grandes virtudes de seu método. (Stockler, 

1797, p.207). 
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Apesar disso, a crítica produzida pela Monthly Review apresentou um outro 

ponto de vista. Os princípios fundamentais do método de Stockler, segundo a 

crítica, eram os mesmos princípios que estavam presentes no já conhecido 

método dos limites. Neste método, a razão entre as fluxões de grandezas é a 

razão limitante de seus incrementos, que é obtido considerando o incremento 

igual a zero. No método de Stockler a razão limitante é obtida fazendo o tempo 

igual a zero. Como a fluxão hipotética multiplicada pelo tempo é o incremento, a 

conclusão é que os dois métodos são os mesmos (Monthly Review, 1799, p. 

573). 

Com essas argumentações a alegação de originalidade de Stockler foi 

seriamente abalada. 
O (método) do Sr. Stockler pode parecer diferente, pois nele são introduzidos um 
novo termo e um novo símbolo, que dão ao velho método uma aparência diferente 
e melhorado. Mas o corpo continua sendo o mesmo, somente o traje foi alterado 
(Monthly Review, 1799, p. 573). 
 

A crítica também comenta o fato de que Stockler procurou combinar a teoria 

dos limites com as funções em série, contudo, seus esforços foram insuficientes 

porque para a fórmula Fφ + P’ω + P’’ω² & c. o desenvolvimento de  F(φ + ω) 
não é demonstrado (Monthly Review, 1799, p. 573). 

Por fim, quanto a demonstração da fórmula de Taylor com o apoio da 

fórmulas previamente estabelecidas por Stockler, a Monthly Review lembrou que 

a série de Taylor já havia sido provada em 1772 por Lagrange através do 

desenvolvimento da expressão f(x + i)  em uma série da forma  fx + pi + qi² + 
ri³, & c. 

E conclui a crítica com as seguintes palavras: 
Persuadido de que a teoria do Sr. Stockler possui a aparência apenas de novidade 
e originalidade, e que o método do limite das fluxões hipotéticas era de fato o 
método do limite das diferenças finitas de quantidades disfarçadas por uma nova 
notação, fomos obrigados a declarar nossos sentimentos em expresso, mas 
esperamos que não em termos severos; pois pensamos que o presente ensaio 
proporciona um feliz presságio do futuro estado da Ciência em Portugal.  Afinal, 
não pode ser uma desgraça para o autor da presente memória falhar, no que tantos 
grandes homens falharam antes dele (Monthly Review, 1799, p. 574). 

Com essas palavras finais, a crítica declara considerar que Stockler, 

apesar de seus esforços, falhou em sua tarefa e reconhece que outros 
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geômetras que tentaram o mesmo feito também já haviam falhado 

anteriormente. 

Realmente um ponto a ser pensado é o fato de o autor da resenha da 

Monthly Review, que era inglês, valorizar o trabalho de Lagrange, um 

matemático francês, deixando Newton, que era inglês, em segundo plano. 

Especialmente se for levado em conta a admiração dos ingleses pela obra e 

pensamento de  Newton. A admiração do autor da resenha por Lagrange era tão 

evidente que a resposta produzida por Stockler às críticas feitas ao seu trabalho 

foi uma tentativa de comparar-se a Lagrange e ultrapassá-lo.  

 

4.4 - A Resposta de Stockler à Crítica Feita Pelo Monthly Review - Terceira 
Obra Analisada: Lettre Au Redacteur du Monthly Review – Um Confronto 
com Lagrange 

As críticas recebidas por “Sobre os verdadeiros princípios do Methodo das 

Fluxões” foram entregues de maneira polida e até com um certo reconhecimento 

ao trabalho executado por Stockler. Mesmo assim não foram muito bem 

recebidas pelo autor, que decidiu produzir uma resposta direta a Monthly Review. 

 
Figura 18 
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Esta resposta foi uma publicação escrita em francês  no ano de 1800  com 

o título de Lettre a M. Le Redacteur du Monthly Review.  

Nesta obra Stockler se dedica a rebater de maneira minuciosa a cada 

objeção levantada pelo periódico sobre seu método das fluxões, como fica bem 

explícito na página de rosto do livro, exposta acima. 

 

4.4.1 Refutação da crítica – Uma resposta direta ao editor da Monthly 
Review  

Em suas palavras introdutórias Stockler alega que a motivação de sua 

réplica não era defender sua reputação, mas sim defender a Real Academia 

das Sciencias de Lisboa.  
A intenção de Stockler era comparar a teoria dele com as ideias de 

Lagrange sobre as Funções Analíticas. Reconhecendo a grandeza do 

matemático francês e suas contribuições para a Análise e Geometria 

Transcendental e Mecânica, Stockler afirma que o autor da resenha da Monthly 

Review estava sendo influenciado pelo currículo de Lagrange, desconsiderando 

todas as outras Teorias, o que naturalmente incluía a sua teoria (Stockler, 1800, 

p.4). 

Um ponto que Stockler destaca foi a afirmação feita pela Monthly Review de que 

seu método, a exemplo de Newton e Maclaurin, era dependente da ideia do 

movimento. Ele nega veementemente a possibilidade de ter considerado em sua  

teoria que as quantidades fluentes sejam geradas pelo movimento e afirma que 

a confusão do autor da resenha da Monthly Review sobre esta questão seja uma 

implicação do pouco conhecimento da língua portuguesa (Stockler, 1800, p.4).  

Em sua argumentação, ele procura esclarecer que a sua teoria supõe que 

toda quantidade que muda de tamanho de maneira contínua e sucessivamente, 

deve ser considerada como tendo a cada momento certa tendência para mudar 

de estado e que os aumentos e diminuições são efeitos da ação dessa 

tendência. Segundo ele, movimento e velocidade são ideias peculiares o 

suficiente para serem admitidas como teoria geral das grandezas fluidas. Deve-

se admitir apenas ideias comuns a qualquer espécie de quantidade e de 

mudança de tamanho, desde que seja contínua. Esse pensamento é a base da 

crítica feita a dependência do tempo a Newton e Maclaurin.  
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Stockler, porém admite em sua teoria que o tempo tem conexão com a ideia 

de mudança.  
Também é verdade que minha teoria é essencialmente dependente da relação das partes 

do tempo; mas a ideia dessa relação não é um princípio, ou um elemento peculiar à teoria 
do movimento, como até agora se supunha. A ideia de tempo tem uma conexão 

necessária com a ideia geral de sucessão: a mente não pode conceber uma sem a outra: 

e uma vez que as quantidades chamadas Fluentes são precisamente aquelas que mudam 
de tamanho continuamente e sucessivamente, a ideia de sucessão e, conseqüentemente, 

a do tempo, estão essencialmente incluídas na ideia de riqueza fluente  (Stockler, 1800, 

p.4). 
 

Stockler basicamente argumentava que a Quantidade Fluente necessita de 

um certo tempo para passar mudar seu estado, não importa quão pequena seja 

a diferença entre esses dois estados. Sendo assim, pode-se concluir que seu 

incremento após um tempo maior será maior que seu incremento após um tempo 

menor. Assim, a relação das partes do tempo, longe de ser algo estranho à 

Teoria das Quantidades Fluentes, como afirmava a crítica do Monthly Review, é, 

ao contrário, necessariamente entendida. 

Por esta razão, a ação do tempo está incluída na ideia de fluente, e logo 

seria “ridículo, então, que a relação das partes do tempo seja considerada um 

princípio estranho na teoria geral desse tipo de quantidade” (Stockler, 1800, p.5) 

Após considerar as questões sobre o tempo, Stockler aponta o foco para a 

parte da sua teoria que trata sobre as Fluxões Hipotéticas, que na sua visão, 

juntamente com a ideia de tempo, foi uma novidade introduzida por ele na Teoria 

das Fluxões. Entretanto, apesar das ideias apresentadas a Monthly Review foi 

incisiva quando afirmou que o método não apresentava nada de novo, nem 

mesmo a ideia de tempo foi considerada inédita, uma vez que já estava presente 

em Newton. Stockler insistia na ideia de que sua teoria não estava vinculada ao 

movimento como estava a de Newton. A sua teoria estava baseada na passagem 

do tempo. A questão era: como seria possível que uma grandeza passasse de 

um estado para outro dentro de dois instantes de tempo sem que houvesse 

algum tipo de movimento? Nesse ponto o autor da resenha da Monthly Review 

destacou que no método de Newton, a taxa de limitação era encontrada fazendo 

o incremento igual a zero, enquanto no método de Stockler o era o tempo que 

tendia a zero, mas como a fluxão hipotética multiplicada pelo tempo é igual ao 
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incremento, a conclusão direta é que os dois métodos são a mesma coisa.  

(Monthly Review, 1799, p. 574). 

Stockler contesta esta acusação afirmando que a relação das partes do 

tempo e a ideia das Fluxões Hipotéticas como limite de Fluxões Próprias são 

inovações, além disso argumenta também que através do desenvolvimento das 

Funções e do Método dos Limites sempre seria possível obter a expressão das 

Fluxões Próprias de qualquer função. Após este pequeno resumo de suas ideias, 

Stockler acrescenta: 
...e o senhor afirma que eu não fiz nada de novo; que minha teoria tem apenas a aparência 

de uma novidade; e que todo o fruto do meu trabalho sobre este assunto está limitado a 

ter transgredido o Método de Newton com a introdução de um novo termo e um novo 
símbolo (Stockler, 1800, p. 8). 

 

Convencido dos predicados de seu método, Stockler procurou analisar o 

método de Lagrange usando a comparação com o seu método. Lagrange 

começa demonstrando, embora de maneira indireta, que no desenvolvimento de  

f(x + i) só podemos encontrar potências inteiras de i, e isso só será diferente  se 

dermos a x valores particulares. Depois disso, ele observa que podemos fazer 

f(x + i )= fx + i P, P sendo uma função de x, que não se torna infinito pela suposição 

de i = o. Desta equação ele escreve P = 2(3#4)(23
4

  e continua seu raciocínio desta 

maneira: Como P é Uma nova função de x e i, um separará o que é independente 

de i, e que consequentemente não desaparece quando se torna nulo. Então seja 

p o que P se torna quando i = o, p será uma função de x sem i. Essa função é 

aquela que Lagrange chama de primeira função derivada de fx: e aqui está todo 

o artifício de seu método (Stockler, 1800, p. 9). 

Chamando o incremento de x (o que segundo Stockler não muda em nada 

o método de Lagrange), se obtem que f(x + i) – fx, que será o incremento de fx: 

Dividindo este novo incremento por i, nós teremos  P = 2(3#4)(23
4

 razão de 

incrementos de fx e x, que é o valor de P. Suponha que i = o, nós teremos o 

Limite de P, ou de acordo com Newton a última relação de f(x + i) - fx e de i, isto 

é, a razão de f(x + i) - fx e i, precisamente no momento, onde f(x + i) - fx e i são 

zero juntos e f(x + i) - fx e i desaparecem juntos. Essa quantidade é aquela que 

Lagrange chama de p. Assim que olharmos para x como uma variável, e colocar 

em seu lugar x + i: não para nomear f(x + i) - fx incremento de fx, embora f(x + i) 
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-fx seja realmente o incremento de fx: não nomear a razão desses incrementos, 

embora P seja a razão desses incrementos: não nomear p Limite de P, embora 

p seja o Limite de P: fingir,  que pela suposição de i = o , f(x + i) - fx não vem 

nulo, embora independentemente de qualquer significado particular de i, e da 

consideração de variável x, ou constante x, f(x - i) - fx na verdade se torna = o , 

sob o pressuposto de i = o. 

Após essa análise, Stockler sentencia que o método de Lagrange é 

reduzido a simples mudanças de palavras, se as compararmos com as das 

últimas razões, ou àquelas dos limites da razão dos incrementos das grandezas 

variáveis. Aqui ela sob os mesmos critérios da reprovação que estas; desde que 

é reduzido a procurar o valor do relativo 2(3#4)(23
4

  justamente no momento, 

quando seus dois termos deixam de ser quantidades (Stockler, 1800, p. 11). 

Stockler faz questão de demonstrar forte respeito pelo pensamento de 

Lagrange. Ele chega a afirmar que gostaria que seu método recebesse a mesma 

consideração que o método de Lagrange recebeu, além disso reconhece que 

Lagrange trouxe novidades com seu método. Sua reinvindicação não era 

diminuir o pensamento de Lagrange, mas que seu pensamento também fosse 

reconhecido como uma novidade, pois em sua visão os dois métodos são 

novidades. 

A diferença é que Stockler considerava que seu método trouxe ideias que 

ainda não haviam sido consideradas na exposição do Método das Fluxões e que 

Lagrange não trouxe novas abordagens e nenhum novos pontos de vistas para 

as ideias que já haviam sido consideradas desde a invenção do Método das 

Fluxões (Stockler, 1800, p. 11). 

Contudo, apesar desse reconhecimento do trabalho de Lagrange, Stockler 

faz questão de ressaltar que Lagrange procurou evitar dificuldades, o que no 

entendimento de Stockler, obscureceu o método, enquanto o seu método 

procurou superar tais dificuldades. (Stockler, 1800, p.11) 

Seguindo com a elaboração de sua defesa diante das críticas recebidas 

pela Monthly Review, Stockler admite que sua estratégia de se comparar a 

Lagrange era muito ousada, mas para defender seus princípios essa 

comparação deveria prosseguir (Stockler, 1800, p.12). 
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Finalmente, antes de inciar a comparação de seus métodos com os 

métodos de Lagrange, Stockler recomenda que quando dois métodos são 

diferentes, mas igualmente verdadeiros, então devem ser analisados de formas 

diferentes. Após essa colocação, ele destaca que, enquanto o método de 

Lagrange é dependente da Álgebra, uma vez que seus princípios derivam das 

representações algébricas das quantidades, o seu método não tem essa 

dependência, uma vez que seus princípios são derivados da natureza das 

quantidades (Stockler,1800, p.12). 

Para demonstrar sua linha de raciocínio Stockler dedica uma grande parte 

de seu texto-resposta para exemplificar a eficácia de seu método em várias 

aplicações matemáticas. Dentre as aplicações detalhadas por ele, seguem 

apenas três para evitar repetições, uma vez que a abordagem utilizada por ele 

foi sempre a mesma nas diferentes aplicações matemáticas.  

Além dos exemplos destacados abaixo, é possível ver no texto da resposta 

aplicações de seu método na Mecânica, na Geometria, no estudo dos fluídos. 

 

4.4.2 – A Questão dos Máximos e Mínimos 
De acordo com os princípios da Teoria das Fluxões, toda quantidade que 

aumenta tende a aumentar e toda quantidade que diminui tende a diminuir. 

Sendo assim, quando uma quantidade fluente Z cessa de aumentar ou diminuir, 

não tem mais tendência de aumentar ou diminuir. Como sua primeira fluxão dZ 

é apenas o incremento ou decréscimo , que essa mesma tendência, se tivesse 

se tornado constante durante a unidade de tempo, teria produzido na variável Z, 

é necessário que no momento em que Z atinja seu estado máximo ou seu estado  

mínimo de magnitude, tenhamos dZ = 0 (Stockler, 1800, p. 13). 

Essa característica é comum tanto ao máximo quanto ao mínimo, e 

consequentemente não é suficiente para distinguir um do outro. Stockler 

argumenta ainda que dZ é uma quantidade fluente que tende a diminuir, e, 

portanto, ddZ tem sinal oposto a dZ. Assim, ddZ expressa o efeito de fluir na 

direção oposta àquela na qual essa quantidade flui anteriormente e, 

consequentemente Z será um máximo, se dZ = 0, ddZ é negativo e, pelo 

contrário, será um mínimo de dZ é = 0 e ddZ é positivo (Stockler, 1800, p.13). 

No caso em que dZ e ddZ tendam a zero, será necessário que ddZ seja 

uma quantidade fluente que tenha tendência a diminuir e sua fluxão e Z seja de 
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sinal contrário a ddZ. Assim, no momento quando dZ e ddZ se tornarem zero, Z 

continuará a aumentar ou diminuir e consequentemente não será nem máximo 

e nem um mínimo. Mas se Z se torna zero ao mesmo tempo que dZ e ddZ, então 

antes de Z se tornar zero havia uma quantidade fluente que diminuía, logo sua 

fluxão deveria ter sinal contrário para Z e para dZ. Nesse caso Z será um máximo 

ou mínimo, dependendo se Z é negativo ou positivo. 

Daí Stockler concluiu que de maneira geral, se Z é fluente e que tem 

sucessivas fluxões dZ, ddZ, etc, que são quantidades que diminuem, é 

necessário que todas as fluxões de ordem regular sejam de sinal oposto às 

fluxões de ordem ímpar. Então, se qualquer número “m” de sucessivas fluxões 

de Z, começando com dZ tendam a zero, Z continuará a fluir na mesma direção, 

ou na direção oposto àquela na qual ele fluía anteriormente, dependendo se 

m+1, expoente da ordem da fluxão seja um número ímpar ou um número par. 

No primeiro caso, Z continua aumentando ou diminuindo como antes, seu valor 

não será máximo ou mínimo, no segundo caso será um máximo ou mínimo, 

dependendo se a fluxão am+1 será negativa ou positiva (Stockler, 1800, p. 15). 

 
4.4.3 – Frações cujos termos se tornam nulos 

Stockler agora reflete sobre uma fração )3
23

 , que substituindo x por um 

determinado valor se torne )3
23

= +
+
. Se x for uma quantidade fluente, então Fx e fx 

também serão fluentes, e se considerarmos qualquer momento t, x se tornará x+ 
t ∆ x e   )3

23
  se tornará )3#%	∆	67

23#%	∆	87
. Como o intervalo de tempo t pode ser tão pequeno 

quanto se desejar, então temos que : )3
23
= lim ()3#%	∆	67

23#%	∆	87
) o que resulta lim 

()3#%	∆	67
23#%	∆	87

) = *	)3
*	23

 isto é, )3
23

  = *	)3
*	23

. O mesmo raciocínio vale para )3
23

  = **	)3
**	23

 e assim 
por diante (Stockler, 1800, p.16). 

Após oferecer vários exemplos da eficácia e aplicação de seu método, 

Stockler passa a confrontar sua abordagem com a de Lagrange. Mais uma vez 

fica evidente seu desconforto com o fato de o autor da resenha preferir o método 

de Lagrange (Stockler, 1800, p.61). 

Por fim, quanto a demonstração da fórmula de Taylor com o apoio da 

fórmulas previamente estabelecidas por Stockler, a Monthly Review classificou 

como insuficientes e lembrou ainda que a série de Taylor já havia sido provada 
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nos atos de Berlim em 1772 por  Lagrange através do desenvolvimento da 

expressão f(x + i)  em uma série da forma  fx + pi + qi² + ri³, & c. 
Stockler responde a essas objeções apresentando detalhadamente sua 

demonstração da série de Taylor. Sua estratégia, contudo, ia além disso. Ele 

também tinha a necessidade de provar que, embora Lagrange fosse um 

matemático reconhecido, esse status não fazia com que seu método e seu 

pensamento fossem superiores ao dele, Stockler.  
 

Respeito-o como um dos primeiros geômetras da Europa, e sempre o respeitarei como 

um dos maiores homens de nossa era; mas eu respeito a verdade ainda mais; e 

enquanto eu estiver convencido de que a razão está do meu lado, eu nunca vou 
sacrificá-la à fama daqueles que devem ser os primeiros a prestar homenagem a ela 

(Sotckler, 1800, p 62). 

 
4.4.4 – A demonstração do Teorema de Taylor 
Essa afirmação não deixa dúvidas quanto as convicções do matemático 

português: seu método era superior, a verdade e a razão atestavam isso e nem 

mesmo a fama de Lagrange faria com que esse cenário fosse diferente. 

Como parte de sua réplica às críticas da Monthly Review, Stockler 

reapresenta sua demonstração do Teorema de Taylor a partir do 

desenvolvimento de F(φ + ω) =  Fφ + P ω + P’ ω² + P’’’ ω³ + C. As funções P’ + 

P’’ + P’’’ e C são independentes de ω e podem ter somente potências inteiras e 

positivas de φ desde que a quantidade seja considerada como segundo termo 

do binômio (φ+ω). 

A partir desse ponto, Stockler argumenta que se fx contém a quantidade  

√𝑋< ; X sendo uma função de x, que se torna zero quando x = a, colocando x + i 

no lugar de x, X se tornará  

 

X + 4
=
 X’ +  4²

=.?
 X’’ +  4³

=.?.A
 X’’’ + &c., e fazendo x = a, teremos simplesmente iX’  +  4²

?
 X’’ 

+ 4³
=.?

 X’’’ +  &c. para o valor de X; para que √𝑥<   se torne √𝑖<  (X’ + 	4
?
 X’’ + 4³

?.A
 X’’’ +  &c.) 

(Stockler, 1800, p. 66). 
 

O que se pode perceber é que a função f(x + i) no caso de x = a conterá o 

radical √𝑖< . Esse radical  terá que, necessariamente estar presente em seu 

desenvolvimento de acordo com as potências de i. Stockler argumenta ainda que  
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Lagrange, ao invés de substituir a expressão x + i por x na função X, antes de 

desenvolver √𝑋< , tivesse, começado por este radical após essa substituição, 
não teria encontrado na sequência que deriva no desenvolvimento de f(x + i), 

potências fracionárias de i. Seguindo esse pensamento é possível concluir que 

tais potências  não devem estar lá; e, portanto, a  demonstração de Lagrange 

prova apenas a possibilidade de desenvolver √𝑋<   de modo que no 

desenvolvimento de uma função binomial f(x + i), que contém um radical desta 

forma, existem potências fracionárias de i (Stockler, 1800, p. 65 e 66). 

Após chegar a esta conclusão, Stockler argumenta que este resultado 

também poderia ser deduzido através da demonstração que ele desenvolveu. 

Como ele mesmo argumenta: 
De fato, se ainda é possível fazer  

F(φ+ω) = A + B(φ+ω)m + C F(φ+ω)n + D F(φ+ω)p + &c. 

 
É óbvio que também podemos desenvolver os binômios (φ + ω)m; (φ + ω)n  ; etc. olhando 

para ele como seu segundo termo, ou olhando para ele como seu primeiro termo: na 

primeira hipótese, encontramos o desenvolvimento de F(φ+ω) representado 
posteriormente. 

F(φ+ω) F φ  + P’ ω  + P’’ ω² + P’’’ ω³ + P’’’’ ω4 +&c. 
e no segundo encontramos o desenvolvimento da mesma função representada por 

essa outra sequência Fω   + IPφ   + IIPφ² + IIIPφ³  + &c. 
 

Em que 

 

 
 
Agora não é menos óbvio que se um ou mais dos expoentes m, n, p & c. são números 

fracionários após Fω + IPφ + IIPφ² + IIIPφ³  + &c. deve realmente conter poderes 

fracionários de ω, independentemente do valor de φ (Stockler, 1800, p. 67). 
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Com essa argumentação, Stockler pretende propor, ou demonstrar que os 

dois desenvolvimentos, dos quais F(φ + ω) é suscetível, são igualmente válidos, 

nenhuma das consequências, que surgem deles, pode ser exclusiva do outro. 

Assim, Stockler argumenta com editor da Monthly Review que seu pensamento 

está em pé de igualdade com Lagrange. 

Em sua defesa baseada, Stockler afirma que Lagrange cometeu uma falha 

que outros geômetras também cometeram. Esta falha se resume em que, 

quando esses matemáticos falam do desenvolvimento de funções, imaginam 

que há uma igualdade entre a função que se deseja desenvolver e a soma dos 

termos da sequência, que vem de seu desenvolvimento. Essa suposição só é 

verdadeira quando a sequência é finita, mas não se aplica quando a sequência 

é infinita. Na fala do próprio Stockler: 

 
A falha comum dos Geômetras, quando eles falam do desenvolvimento de 
funções, é supor que há sempre uma perfeita igualdade entre a função que se 
deseja desenvolver e a soma dos termos da sequência, que vem de seu 
desenvolvimento.  Essa suposição é verdadeira somente quando a sequência é 
finita. Se for infinita, a função é apenas o Limite de magnitude, ou simplesmente 
o limite de expressão da soma de seus termos, conforme seja convergente ou 

divergente (...).Portanto, não é surpreendente que, apesar da superioridade de 

seu intelecto, esse ilustre geômetra nunca tenha feito essa observação tão 
importante na doutrina das sequências, e eu creio que fiz primeiro em meu 
Theorica dos Limtes (Stockler, 1800, p.68). 

 

Judit Grabiner, historiadora da matemática, destaca que Lagrange estava 

equivocadamente convencido de que qualquer expressão algébrica ou analítica 

poderia ser representada como uma série infinita. A prova apresentada por 

Lagrange de que toda função pode ser representada por uma série de Taylor 

recebeu influências do pensamento de Euler, que afirmava que “as funções de 

Z sempre podem ser representadas por expressões na forma A + Bz + Cz² +... 

Para ele qualquer função de Z pode ser transformada em uma série infinita do 

tipo Aza + Bzb + Czy + Dzd, onde a, b, y e  d são números quaisquer. Foi desse 

ponto que Lagrange iniciou sua falsa prova (Grabiner, 1990, p.48). 

O procedimento adotado por Lagrange em sua prova teve como base a 

substituição de (x + i) por x na função f(x). Essa substituição implicou em uma 

nova expressão que poderia ser expressa na forma pir, onde p é uma função de 
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x e r é um número real. Assim, f(x + i) = f(x) + pi + qi² +...+ ur. Nesse ponto, surgiu 

uma questão: “...que valores podem ter os expoentes nesse desenvolvimento?” 

Para responder a essa questão, Lagrange se baseia no pensamento de Euler 

sobre funções “multiformes”: Seja y  = zn – Pzn-1 + Qzn-2... um polinômio em z. 

De acordo com Euler, z é uma função multiforme de y e possui tantos valores 

para y quanto existem unidades no expoente n. Nesse caso, é necessário que P 

e Q sejam funções uniformes de z, caso contrário z terá, para determinado valor 

de y, mais valores do que unidade em n (Grabiner, 1990, p.49).  

Nos casos em que o expoente é um número racional, os radicais tem que 

estar incluídos na função original f(x). Ou seja, o procedimento de substituição 

de x por x + i não poderia alterar a quantidade dos radicais. Desse modo, se o 

desenvolvimento (x + i) continha algum termo na forma um/n, nesse caso, a 

função f(x) será irracional, tendo assim um número fixo de valores diferentes e o 

mesmo deverá ocorrer para a função (x + i). Entretanto, tomando como exemplo, 

digamos a expressão: 

 
(x + i)1/2 e seu desenvolvimento como séries em i (como x1/2 + i / 2x1/2 - i² / 8x3/2 + 
...) terá o mesmo número de valores possíveis. Mas se o desenvolvimento é dado 
pela série (esta notação) f(x + i) = f(x) + pi, + qi² + ... + uim/n + ...,"cada valor de f 

(x) será combinado com cada um dos n valores do radical  , de modo que 
a função f (x + i) desenvolvimento terá valores mais diferentes que a mesma 
função não desenvolvida, o que é absurdo " (Grabiner, 1990, p. 50). 
 

O que a citação acima quis dizer, de modo mais simples, é que o lado direito 

possui mais valores possíveis do que o lado esquerdo, descaracterizando assim 

a igualdade e estabelecendo um absurdo matemático. 

Prosseguindo com a “prova”, Lagrange acrescentou que os expoentes não 

poderiam ser negativos, caso contrário, tomando i = 0 então f(x+i) seria igual a 

f(x). Nesse caso, o lado direito da igualdade seria infinito, criando assim uma 

contradição. Assim, Lagrange “provou” que todos os expoentes devem ser 

inteiros e positivos (Grabiner, 1990, p.50). 

Grabiner, refletindo sobre os procedimentos de Lagrange para provar que 

qualquer função tinha uma expansão em série de Taylor, afirma que seus 

argumentos poderiam ser válidos para expansões finitas, mas não seriam 
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igualmente válidos para o infinito, afinal, podem haver infinitos valores da forma 

im/n. Também deve ser considerado que cada im/n  pode ser representado como 

uma série infinita de potências inteiras, algo que ele parece não ter considerado. 

Além disso, Lagrange não considerou a possibilidade de lidar com números 

irracionais (Grabiner, 1990, p.50). 

O trabalho de dissertação ao PEMAT realizado por Rubens Vianna, 

apoiado em Grabiner, comenta que a visão de Lagrange que reduzia o cálculo à 

álgebra, trouxe resistência de Cauchy9.  No decorrer das ideias apresentadas 

por Viana, um comentário chamou atenção:  

 
Lagrange permitiu que quase todos os métodos usados na álgebra do infinito 
fossem trazidos para o cálculo. Cauchy, não obstante, tinha dúvidas bem 
fundadas acerca da interpretação geral automática de expressões simbólicas. Ele 
estava prevenido de que „muitas fórmulas [algébricas] são verdadeiras apenas 
sob certas condições, e para certos valores das quantidades que elas contêm‟. 
Em particular, relações acerca de séries infinitas prosperam apenas quando as 
séries são convergentes. Esta era, eu creio, a principal razão de Cauchy para 
concluir que o cálculo não pode ser fundamentado na álgebra das séries de 
potências. Acrescente-se a isso que Cauchy observara que diferentes funções 
poderiam ter a mesma série de Taylor. Polidamente, mas firmemente, e, apesar de 
todo o respeito que tamanha autoridade faz jus‟, Cauchy rejeitou a 
fundamentação de Lagrange para o cálculo (Grabiner, 1981, p.134  apud Vianna, 
2009, p 47). 

 

De acordo com a fala de Grabiner, citada por Vianna, Cauchy via com 

reservas essa fundamentação algébrica. E um dos focos da argumentação foi 

precisamente as relações entre séries infinitas que só se sustentam quando as 

séries são convergentes. Desse modo, não seria recomendável lidar com séries 

convergentes e não convergentes do mesmo modo. Foi essa observação que 

Stockler deixou sobre a falha dos argumentos de Lagrange. 

Para Stockler não é de surpreender, portanto, que, apesar da superioridade 

do gênio de Lagrange, “ele nunca tenha feito essa observação tão importante na 

doutrina das sequências” (Stockler, 1800, p.69). Nesse ponto Stockler alega ter 

feito tal observação primeiro em sua teoria de limites.  

                                                             
9 Antes dessa crítica feita por Cauchy, um outro matemático já havia elaborado uma crítica, no ano de 1812. 
Trata-se de Wronski, que será mencionado na parte da pesquisa que trata sobre o Método Inverso dos 
Limites, de Stockler. 
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Na parte final de sua argumentação Stockler afirma que o artifício, que 

Lagrange empregou em sua Teoria das Funções Analíticas para devolver ax, 

poderia muito bem bastar para convencê-lo de que, mesmo no caso em que  f(x 

+ i) contém um radical de i não é absolutamente necessário que esse radical seja 

encontrado no desenvolvimento dessa função. Stockler argumenta assim: 

 

 De fato, suponha que na função f(x + 1) exista um radical √𝒊𝒎  ; é evidente que  

, ou mais particularmente √𝒊𝒎 = 	 √𝟏 + 𝒊 − 𝟏𝒎 	 

Mas, se desenvolvermos √𝟏 + 𝒊 − 𝟏𝒎  encontraremos √𝟏 + 𝒊 − 𝟏𝒎  = 1 + 𝟏
𝒎

 (i – 1) + 
(𝟏(𝒎)
𝟐𝒎²

	(𝒊 − 𝟏)² + (𝟏(𝒎)	(𝟏(𝟐𝒎)
𝟐.𝟑𝒎³

 (i – 1)³ + &c. Ou então √𝟏 + 𝒊 − 𝟏𝒎  = A + Bi + Ci² + Di³ 

+ Ei4  + &c. A; B; C; D; & C. representando as sequências, que multiplicam i °, 

i; i ²; i ³; & C. Portanto, é óbvio que a existência efetiva de √𝒊𝒎  em 
desenvolvimento de f(x + i), quando f(x + i), contém este radical, não é de 
necessidade absoluta. Antes de terminar esta carta, p senhor me permite 
observar que as sequências Fω + iP φ + IIP φ² + IIIP φ³ + IVP φ4 + &c. Pode ser 
representada dessa maneira  

Fω +  𝛗
𝟏
  𝐝𝐅𝛚
𝒅𝛚

 +  𝛗²
𝟏.𝟐

 𝐝𝐝𝐅𝛚
𝒅𝛚²

 + 𝛗𝟑
𝟏.𝟐.𝟑

 𝐝³𝐅𝛚
𝒅𝛚𝟑

 + &c. 

 
e, consequentemente, a fórmula de Taylor oferece duas maneiras de desenvolver 
F(φ + ω); com essa singularidade que a passagem da seqüência, que vem do 
primeiro desenvolvimento, para o que vem do segundo, é obtida imediatamente 
pela mudança recíproca dos lugares de φ e ω (Stockler, 1800, p.69). 
 

Finalmente Stockler comenta a afirmação do editor da Monthly Review 

sobre a sua demonstração da fórmula de Taylor. Stockler cita o fato de a prova 

apresentada por Lagrange em 1772 ter sido citada para diminuir a sua própria 

demonstração. Com elegância Stockler afirma que sabia ser possível ser inferior 

a Lagrange, permanecendo superior a muitos outros matemáticos de talento; no 

entanto, Stockler defende que a demonstração de Lagrange não tem toda a 

exatidão geométrica necessária uma vez que, se baseia nos princípios do 

Cálculo Infinitesimal, “do qual o próprio Lagrange parece reconhecer, a 

imprecisão; e dos quais, pelo menos, ele confessa a falta de clareza” (Stockler, 

1800, p. 71). 

 

4.5 - Quarta Obra Analisada: Método Inverso dos Limites 
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A análise dessa obra difere um pouco das anteriores. Em Método Inverso 

dos Limites Stockler se articula com as publicações de outros dois matemáticos 

ainda pouco estudados na historiografia. A presente abordagem se restringe a 

uma descrição geral do conteúdo das três seções do livro, deixando uma análise 

mais aprofundada, tanto desta obra, quanto das obras dos dois matemáticos, 

para outros pesquisadores.  Além da análise do conteúdo, também é destacado 

elementos do contexto da vida de Stockler na época da sua escrita.  É um 

material muito rico por conter traços biográficos registrados pelo próprio autor da 

obra.  

 Método Inverso dos Limites foi escrito mais tardiamente, tendo sido 

publicado somente no ano de 1824. Contando com 139 páginas, a obra 

apresenta a seguinte estrutura: Prefácio, a seção I, onde Stockler trata sobre o 

desenvolvimento das funções tomadas na sua forma mais simples. Este texto 

está distribuído em 30 parágrafos com exemplos de aplicações do método, e um 

“Additamento” que além do conteúdo matemático, também possui um certo traço 

autobiográfico. 
A seção II trata sobre o desenvolvimento das funções multíplices ou das 

funções compostas. Esta parte está organizada em 58 parágrafos e 9 problemas 

com as respectivas soluções.  

Na seção III o assunto é o desenvolvimento das funções com mais de uma 

variável, distribuídos em 62 parágrafos, trazendo 29 problemas, todos com 

solução descrita, além de inúmeros corolários e scholios que são notas, ou 

comentários presentes no corpo do texto.  

A parte final da obra, em uma espécie de anexo, traz uma tabela com erros 

e emendas contidas no livro.  

 

4.5.1 – Um prefácio com traços autobiográficos e apologia ao Método 
Inverso dos Limites. 

Nas primeiras páginas, Stockler deixa registrada uma explicação sobre os 

motivos que levaram a uma publicação tardia de Método Inverso dos Limites. 

Esse relato acaba recebendo uma atenção ainda maior justamente pelo fato (já 

citado acima) de conter traços autobiográficos. 
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Suas explicações e apontamentos tem como data inicial o ano de 1819. 

Segundo Stockler, após um longo período em que deixou a ciência em segundo 

plano, alguns fatos o levaram a voltar-se novamente para a produção científica. 
... no anno de 1819, quando na qualidade de Membro e Prezidente interino da 
Junta de direcção  da Academia militar do Rio de Janeiro me via precisado a voltar 
segunda vez a minha atenção para as Sciencias, que em outro tempo professara, 
aconteceu que chegasse à minha mão a Philosophia das Mathematicas de M. 
Wronski; a sua Refutação da Theoria das Funções analyticas de M. de Lagrange, 
e os primeiros oito tomos dos Annaes das Mathematicas puras e aplicadas, 
publicados por M. Gergone. A leitura d’estas Obras, à qual com grande avidez me 
abalancei, excitando em mim a recordação de  minhas antigas ideas, me 
determinou a procurar entre os meus papeis os apontamentos aonde as havia 
consignado; e a dar-lhes o mais amplo desenvolvimento que as circunstancias 
do tempo, e a minha fraca saúde, já então gravissimamente deteriorada, me 
permitissem (Stockler, 1824, p. IV). 

Na citação destacada acima, Stockler informa que era presidente interino 

da Academia Militar do Rio de Janeiro, um cargo de extrema confiança. Essa 

informação demonstra que os acontecimentos após da chegada dos franceses 

em Portugal no ano de 1807 que renderam a Stockler inúmeros inconvenientes 

com a Coroa portuguesa já haviam sido completamente superados por D. João 

VI. Essa nomeação sugere que no território da colônia Stockler tinha grande 

prestígio junto ao rei. 

Além disso, Stockler também relata que a leitura de duas obras do 

matemático polonês Höené Wronski influenciou bastante a sua tomada de 

decisão  para voltar a se ocupar mais a fundo com a produção científica 

(Stockler, 1824, p.IV). Certamente a obra de Wronski deve ter chamado a 

atenção por conter uma refutação do pensamento de Lagrange sobre a teoria 

das funções analíticas. Alguns anos depois do episódio envolvendo o Monthly 

Review, um debate com as ideias de Lagrange ainda era bem recebido por 

Stockler. 

Outro fator que incentivou o retorno de Stockler para a produção científica 

foi o fato de ter sido aceito no quadro de sócio estrangeiro na Sociedade Real de 

Londres (Stockler, 1824, p. IV).  

O período da escrita do Método Inverso dos Limites também foi marcado 

por atrasos devido às atividades paralelas que ele desenvolveu a serviço de 

Portugal. No período em que Stockler preparava a terceira seção do Método 
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Inverso dos Limites, D João VI delegou a ele a tarefa de elaborar um plano de 

defesa do litoral em uma área que compreendia o Rio de Janeiro até o sul de 

Mangaratiba. Ocupado com essa tarefa, Stockler pediu para que o professor de 

matemática na Academia Militar do Rio de Janeiro, Pedro de Santa Mariana, o 

ajudasse na revisão dos textos e, em seus próprios dizeres, nos “complicados 

cálculos de que dependem as muitas, e em grande parte novíssimas fórmulas 

(Stockler, 1824, p.V). Quanto a essas “novíssimas fórmulas” referidas por 

Stockler, não fica claro se foram aprendidas em suas leituras de Wronski.  

Após concluir a tarefa dada por D. João VI, Stockler acreditou que poderia 

retornar para seus estudos matemáticos e ainda acrescentar uma quarta seção 

à sua obra, contudo, o cumprimento desse desejo enfrentaria dois obstáculos: o 

agravamento do estado de sua saúde e a sua nomeação como “Capitão General 

das Ilhas dos Açores”. Mais uma vez a carreira política de Stockler iria “rivalizar” 

com sua carreira acadêmica. E por conta disso, essa quarta seção jamais foi 

escrita (Stockler, 1824, p.V). 

Stockler embarcou no dia 6 de junho de 1820 no Rio de Janeiro. Chegou 

em Lisboa no dia 28 de agosto no mesmo ano. Seu registro sobre essa viagem 

confirmava que ele estava “quase moribundo” Em Lisboa se divulgava a notícia 

da “desgraçada insurreição o Porto” e uma das “maiores desgraças que a 

Monarquia Portugueza jamais havia experimentado” (Stockler, 1824, p.V).  

Esse cenário de incertezas políticas aliado a crescente fragilidade de sua 

saúde fez com que Stockler pedisse a seu amigo e companheiro de viagem, o 

senhor José Maria Dantas Pereira, chefe da Esquadra Real Marinha e também 

conhecido geômetra (Stockler, 1824, p.V), apresentasse o manuscrito à 

Academia Real das Sciencias de Lisboa (Stockler, 1824, p. VI). 

Para desapontamento de Stockler, o Método Inverso dos Limites foi 

recusado pela academia. A recusa foi tão veemente que Stockler escreveu que 

os censores classificaram sua obra como um “monumento de descrédito para as 

Sociedades, de que sou membro” (Stockler, 1824, p. VIII). Se essas palavras 

foram literalmente escritas pelos censores não se pode afirmar, mas foi essa a 

interpretação que Stockler deu à recusa. 

Diante desse quadro, Stockler decidiu não mais fazer parte da academia. 

Seu desligamento foi solicitado através de uma carta enviada a José Correa da 

Serra, benemérito Secretário da Academia (Stockler, 1824, p. VI).  
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Convencido de que seus censores não foram corretos em seu julgamento, 

Stockler afirmou que 
Reflectindo porém que os meus Sabios Censores não eram ainda n’aquele 
tempo conhecidos no público por Obras scientíficas de importância suficiente 
para habilitar este a formar justo conceito da extensão dos seus conhecimentos 
e capacidade: (*) assentei que para não deixar a opinião dos Sabios vacilante 
entre a minha reputação e a dos meus Censores convinha que eu fizesse publica 
por meio da imprensa a obra que eles haviam reprovado,  e que analyzando as 
razões em que para isso se fundaram as patenteasse igualmente ao público 
(Stockler, 1824, p. VII). 

Stockler decidiu publicar a obra por sua conta para que ela enfrentasse o 

julgamento do público e não apenas o dos censores. Ele tinha convicção de que 

sua obra seria bem avaliada porque estava certo de sua boa qualidade científica. 

Mas não era apenas o julgamento público que deveria provar o contrário. 

Stockler também queria provar que os censores estavam errados.  

No trecho citado acima, Stockler marca com um asterisco na parte que fala 

sobre os conhecimentos e capacidade de seus censores. Esse asterisco conduz 

o leitor a uma extensa nota de rodapé. Nessa nota Stockler começa a embasar 

a defesa de sua obra. Na nota, ele informa que possuía razões para acreditar 

que seus censores foram Francisco Villela Barboza e João Evangelista Tomiani. 

De acordo com Stockler, Barboza não tinha reconhecimento entre os geômetras 

e só havia conseguido publicar “uns Elementos de Geometria” pela academia 

porque tinha privilégios na instituição (Stockler, 1824, p. VII). 

O segundo censor foi Tomiani, que foi descrito por Stockler como um “moço 

de talento, mas que teve sua carreira interrompida precocemente por ter morrido 

ainda jovem. Apesar disso, deixou uma Memória na qual se propôs, a pedido da 

Academia, a fornecer uma demonstração das fórmulas publicadas por Wronski 

para a resolução geral das equações algébricas de qualquer grau (Stockler, 

1824, p. VII). 

Quanto à segunda obra, o objetivo era deduzir uma fórmula geral que 

exprimisse a relação entre os coeficientes de qualquer equação e a soma das 

potências de suas raízes. Essa demonstração não poderia ser por indução. 

Sobre este episódio, Stockler escreveu que 

O Autor mostrando-se pouco satisfeito das demonstrações que M. de Lagrange, 
e Eu, havíamos dado do mesmo Theorema, se lizongea de haver sido o primeiro 



94 
 

Geometra que conseguio demonstrar sem dependência de genero algum de 
inducção a formula geral, que exprime a referida relação (Stockler, 1824, p. VII). 

Se as conclusões de Stockler sobre os prováveis censores são precisas, 

ou se foram tecidas sob as influências da recusa de sua obra, trata-se de uma 

questão para um outro debate, mas uma coisa é notável: Stockler, anos depois, 

não abre mão da sua autoproclamada posição de igualdade com Lagrange. 

Tomiani não havia negligenciado somente as ideias de Lagrange sobre a 

matéria, ele também negou as ideias de Stockler. Se Tomiani tinha consciência 

disso, não sabemos, mas Stockler não tinha dúvidas. 

Seguindo seu “modus operandi”, Stockler procurou falhas no pensamento 

de Tormiani e concluiu que se ele tivesse lido “a segunda das duas 

demonstrações, que Euler havia dado no mencionado Theorema no segundo 

Tomo dos seus Opúsculos” (e deixa no ar se ele realmente não havia lido) a 

citada demonstração teria sido menos trabalhosa (Stockler, 1824, p. VII). 

Essas críticas eram uma tentativa de demonstrar que os censores não 

mereciam a posição de julgar a sua obra, afinal, o primeiro era medíocre e o 

segundo não tinha experiência e nem teve tempo de desenvolver uma carreira 

matemática. 

Em seguida, o alvo de Stockler foi analisar os argumentos utilizados pelos 

censores para provar que a rejeição de Método Inverso dos Limites foi um 

equívoco. A maior parte da argumentação de Stockler está focalizada na ideia 

do infinito. 

 Duas linhas de raciocínio foram utilizados no embasamento da recusa. 

A primeira consistio em dizerem, que a minha Theoria do Methodo Inverso dos 
Limites dependendo essencialmente do Theorema primeiro da primeira Secção 
do meu Compendio da Theorica dos Limites, ou Elementos do seu Methodo 
directo, não era admissível por isso que a demonstração, por mim ali produzida, 
de que a soma de qualquer número de quantidades variáveis, cada uma das 
quaes não tem Limite em diminuição, também não tem limite em diminuição, não 
abrange o caso, em que o números das ditas quantidades he sem limite em 
aumento, ou em fraze mais comum infinito (Stockler, 1824, p. VIII). 

O teorema em questão é o seguinte: 
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Figura 19  (Stockler, 1794, p.3) 

Para os censores, este teorema não poderia ser validado para o caso do 

limite em aumento. E essa falha comprometia toda a argumentação. Na 

apresentação de sua argumentação contra os censores, Stockler usa bastante 

o termo infinito ao invés de sem limite em aumento, termo este usado com 

frequência em Theorica dos Limites. Para ele, afirmar que algo é infinito é 

equivalente a afirmar que não possui fim, não possui limite. Segundo ele, uma 

série de números, que obedece a uma determinada lei de formação, e que há 

sempre a possibilidade de acrescentar termos infinitamente, será uma série 

infinita. Cada termo, sendo uma quantidade ou expressão algébrica, não pode 

ser classificado como infinito, contudo, a totalidade dos termos é infinita. Citando 

como exemplo uma série de números naturais, Stockler afirma que cada número 

individualmente exprime uma quantidade finita, mas a totalidade dos números 

representa uma série infinita. Sendo assim, seu pensamento era válido também 

para limites em aumento e, embora tenha apresentado um exemplo de uma série 

de números naturais, conclui que havia “máxima generalidade” em seus 

argumentos (Stockler, 1824, p. IX).   

 

4.5.2 – Seção I 
Logo no início dessa parte, Stockler apresenta uma definição do que seria 

o método inverso dos limites comparando com o método direto dos limites. No 

caso do método direto, determinar o limite nada mais é do que determinar a 

expressão do limite de qualquer função ou qualquer série dada. No método 
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inverso, o objetivo é determinar a lei de todas as séries das quais uma função 

dada pode ser o limite da expressão (Stockler, 1824, p.3). 
Segundo Stockler, o método inverso dos limites pode ser resumido a 

solução do seguinte problema: 

Sendo x huma Função qualquer de qualquer número de variáveis, e 
representando por Fx  huma função qualquer de x, e por consequência das 
mesmas variáveis que entrão na expressão de x, determinar a fórma ou lei geral 
comum a todas as Series de que Fx pode ser limite de expressão (Stockler, 1824, 
p. 3). 

Na argumentação apresentada na solução do problema proposto, fica 

estabelecido que “x” seria o termo base de onde os demais termos seriam 

desenvolvidos. Este x é chamado de estado primitivo enquanto os demais 

termos, representados pela expressão (x + u), foram chamados de estados 

variados. O estado variado seria a representação da função original com o 

incremento de valor arbitrário. Essa arbitrariedade possibilitaria que o valor de u 

fosse tão pequeno quanto se desejasse, sendo u uma variável “sem limite em 

diminuição”. Conclui-se que x = lim (x + u) e Fx = lim Fx (x + u), sendo F (x + u) 

uma função x e de u (Stockler, 1824, p.3). 

Nesse ponto da argumentação Stockler considera V uma função qualquer 

de u, sem limite em diminuição e conclui que F(x + u) = Fx + V F’ (x,u), onde 

F(x,u) é uma função qualquer que possui limite. Estabelecido isto, as seguintes 

equivalências são apresentadas: 

F’ (x,u) = F’x + V’ F’’(x,u) 

F’’(x,u) = F’’ + V’’ F’’’(x,u) 

F’’’(x,u) = F’’’ + V’’’ Fiv(x,u) e &c. 

Sendo V, V’, V’’ funções sem limite em diminuição, ao passo que F’(x,u), 

F’’(x,u) e F’’’(x,u) são funções que apresentam limites. Utilizando de um recurso 

algébrico fazendo  

V = uφu’ 

V’ = u φ’u 

V’’ = u φ‘’u 
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Sendo u φu’,  uφ ’ u e uφ‘’u funções de u que apresentam limites. 

Substituindo esses valores de V nas equações anteriores resultam em: 

F(x + u) = Fx + u φ  u F’ (x,u) 

F’(x,u) = F’ x + u φ’u F’’ (x,y) 

F’’ (x,u) = F’’’ x + u φ‘’u F’’’ (x,u) 

F’’’ (x,u) = F’’’ x + u φ’‘’u Fiv (x,u) & c. 

e a substituição dessas igualdades, uma nas outras, resulta em: 

F(x + u) = Fx + u φ’ F’x + u² φu φ’u F’’ + u³φu φ’u φ‘’F’’’x + vc. 

Na parte final da argumentação, Stockler explica que substituindo x por u e 

chamando de F, F’, F’’ & c. os elementos de Fu, F’u, F’’u &c, chega-se a seguinte 

equação: 

Fx = F + x φ x F’ + x² φ x φ’ x F’’ + x³ φ x φ’ x φ‘’x F’’’ + vc. 

que segundo Stockler é uma equação “generalíssima” e é a solução do problema 

(Stockler, 1824, p.5). 

Ainda na seção I, Stockler comenta sobre as obras do matemático polonês 

Höené Wronski que o influenciaram a retomar sua caminhada de produção 

acadêmica. Essas publicações foram Philosophia das Mathematicas e a 

Refutação da Theoria das Funções analyticas (Stockler, 1824, p.7). 

Wronski foi uma figura controversa. Nascido na Polônia, na cidade de 

Poznan, ainda na juventude foi oficial de artilharia, participando do levante 

nacional de 1794 durante o cerco prussiano em Varsóvia. Nesse mesmo ano foi 

preso pelo exército russo, mas acabou se juntando por um breve período a esse 

exército. No ano de 1800 mudou-se para França, vivendo em Marselha. Em 1810 

ele se casou e se mudou para Paris.  Seu primeiro livro foi publicado nesse 

mesmo ano, mas tendo recebido críticas de Lacroix e Lagrange, Wronski decidiu 

romper com o Instituto de Paris. Em 1812 publicou sua Solução universal de 

equação algébricas. Em 1819 se envolveu em uma disputa judicial com Pierre 

Arson por causa de discordâncias financeiras. Arson era uma espécie de 

patrocinador de Wronski. Esse episódio ficou bastante conhecido na época. Na 

esperança de obter um prêmio do Conselho da Longitude, Wronski passou os 

anos de 1819 a 1822 em Londres. Algo inusitado adiou seus planos: seus 

instrumentos ficaram presos na alfândega. Enquanto não conseguiu a liberação 

ela não tinha condições de se dirigir ao Conselho. Esse período foi muito difícil 

para Wronski, que acabou passando dificuldades financeiras. Tão logo seus 
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instrumentos foram liberados, Wronski se dirigiu ao Conselho, mas suas ideias 

não impressionaram por conter muitas generalidades e argumentos que não 

tinham essência científica. Sua nova tentativa foi  fazer com que a Royal 

Society demonstrasse interesse em seu trabalho em hidrodinâmica. Novamente 

suas ideias foram classificadas como pouco científicas.  Sua obra foi reputada 

de má qualidade, principalmente em função de sua personalidade, que 

provocava reações desagradáveis até quando recebia menores críticas. 

Conhecido por suas reações violentas quando recebia qualquer tipo de crítica e 

por exagerar a importância de suas pesquisas, Wronski era conhecido como uma 

pessoa de temperamento difícil.  

Também escreveu as duas obras mencionadas por Stockler: Philosophia 

das Mathematicas, em 1811, e a Refutação da Theoria das Funções Analyticas, 

dirigida contra Lagrange, de 1812 (Dobrzycki, 1981). 

Em 1827, publicou Canones de Logarithmos, contendo tabelas de cálculos 

de logaritmos. Devido a sua personalidade, seus trabalhos não foram 

considerados, por anos. Apesar disso, seu trabalho com séries continha ideias 

originais para expansões em série de uma função. O resultado de suas reflexões 

sobre as séries implicou na sua “série universal de Wronski” que consistia no 

desenvolvimento de uma função como uma série em termos de funções 

arbitrárias. Stockler, evidentemente, foi bastante influenciado pelo pensamento 

de Wronski sobre desenvolvimento de série de funções. 

No parágrafo quarto, a ideia do tempo gasto para que uma grandeza flua 

de seu estado primitivo para um certo estado variado é retomada por Stockler, 

que também utiliza a expressão ∆Fx para se referir às fluxões hipotéticas de x e 

de Fx, de maneira semelhante àquela utilizada em Memórias da Academia, em 

1797 (Stockler, 1824, p.8). Fazendo u = t∆x, o incremento u se torna equivalente 

ao tempo gasto para que uma determinada grandeza mude de estado. 

Os parágrafos quinto até o décimo trazem o longo e detalhado percurso 

algébrico feito por Stockler até chegar à fórmula ∫𝑑𝑥	𝐹𝑥 = F-1, com x = 0. 

Segundo Stockler, essa fórmula satisfaria todos os problemas do método inverso 

das fluxões de funções com um só fluente, quando x = 0 (Stockler, 1824, p.13). 

Na última parte da seção I, há um subtítulo denominado “Additamento”. 

Nesse relato, Stockler deixa subentendido que permaneceu em contato com as 

produções científicas da Europa, provavelmente recebendo regularmente  
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material  que era produzido na época . Ele alegou ter recebido em março de 1819 

oito volumes da revista de Joseph-Diaz Gergonne, a primeira especializada em 

matemática, com o título Annales de mathématicas pures et appliquées. Stockler 

afirmava, no entanto, que só havia recebido este material depois de terminar o 

manuscrito de seu livro. Essa afirmação é bastante duvidosa, uma vez que 

analisando o conteúdo do livro, é possível perceber que Stockler usou 

amplamente as citadas publicações.  

 François-Joseph Servois na juventude manifestou o desejo de seguir 

carreira sacerdotal, entretanto, em 1793 mudou seus planos e se juntou ao 

exército francês, onde desenvolveu sólida carreira. Nas horas vagas em suas 

campanhas militares ele estudava matemática. Demonstrando talento, foi 

indicado por Legendre para ocupar o cargo de professor de matemática na 

escola de artilharia de Besançon, em 1801. Menos de um ano depois, ele foi 

transferido para a escola de artilharia, em Metz. Já em 1808 era professor da 

Escola de Artilharia de la Fère. Em 1816, foi nomeado curador do museu de 

artilharia de Paris, cargo que ocupou até o ano de 1827. Sua primeira publicação 

aconteceu no ano de 1805, uma obra sobre geometria intitulada Solutions peu 

connues à différents problémes de géométrie pratique. Esse livro foi elogiado por 

Poncelet, que o reputou como um “trabalho verdadeiramente original”. Servois 

apresentou três memórias para a Académie des Sciences. O primeiro foi sobre 

cálculo diferencial e desenvolvimento de funções em séries, no ano de 1805. O 

segundo foi sobre elementos da dinâmica, porém jamais foi publicado. O terceiro 

tratava sobre órbitas planetárias e determinação de cometas. A exemplo da 

segunda, esta obra também não foi publicada. Em 1810 ele publicou um estudo 

sobre velocidades virtuais no Mémoires of the Turim Academy. A maioria de seus 

trabalhos posteriores a 1810 apareceu no Annales de mathématiques pures et 

appliquées de Gergonne. Sua primeira contribuição para Annales de 

mathématiques foi o trabalho sobre geometria projetiva, equações funcionais e 

números complexos. Uma análise da obra de Servois permite concluir que, 

embora ele não tenha produzido um grande corpo de trabalho, suas 

contribuições foram originais e importantes para vários campos da matemática 

preparando o caminho para desenvolvimentos posteriores (Taton, 1981) 

Segundo Stockler, o pensamento de Servois era semelhante ao seu, 

especialmente aqueles que ficaram registrados em uma memória publicada no 
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primeiro tomo, chamado Mathematica e Physica, da Academia Real das 

Sciencias de Lisboa. Tratava-se da Memória da Academia, de 1797. Durante a 

leitura, Stockler ficou impressionado com a demonstração da fórmula geral do 

desenvolvimento das funções em série apresentada por Servois, entretanto, de 

maneira direta, ele afirma que embora tivesse admirado o talento do autor, não 

iria romper com aquilo que  já havia escrito sobre a mesma matéria (Stockler, 

1824, p. 25), indicando, desse modo, que não concordava totalmente com as 

ideias de Servois. 

O artigo do Servois utilizado por Stockler foi publicado no volume V (1814- 

1815) dos Annales de Gergonne, com o título: Essai sur un nouveau mode 

d’exposition des principes du calcul differentiel. Esse artigo não apresentava 

referências, mas fica claro que ele foi fortemente influenciado pelos livros de 

Wronski; em seu desenvolvimento em séries ele quis estabelecer uma lei “três-

générale” (Servois 1814, p. 104). E num outro artigo no mesmo volume da 

revista, Réflexions sur les divers systèmes d’exposition des principes du calcul 

différentiel, et, en particulier, sur la doctrine des infiniment petits, ele discutiu 

criticamente as bases filosóficas do Wronski. 

O contato com a obra de Servois trouxe uma outra surpresa para Stockler. 

Nela havia uma demonstração da fórmula do desenvolvimento das funções em 

série. Até aquele momento Stockler acreditava ter sido o primeiro a apresentar 

ao público tal demonstração. Esse fato motivou-o mais ainda para publicar seu 

método inverso dos limites (Stockler, 1824, p. 25). 

Stockler propõe uma análise da demonstração apresentada por Servois e 

abre a possibilidade de esta ter sido apenas uma adaptação da fórmula de 

Wronski para desenvolvimento de funções em série. Além disso, Stockler 

também argumentou que a demonstração de Servois não era “huma rigorosa 

demonstração” (Stockler, 1824, p.28). 

 

4.5.3 – Seção II 
Nesta seção Stockler abordou o desenvolvimento de funções duplas em 

série, do tipo F(u + x) 

A notação dada por Stockler foi do tipo Fx = φ f(x). Assim, φ F(x + u) seria 

uma função qualquer dupla do binômio x + u. Nesse caso, F(x + u) = φ F(x + u), 
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daí, Fu = φ fu;  *2S
*S

 = *02S
*S

; *
T2S
*ST

 = *
T02S
*ST

. Substituindo estes termos em F(x + u) = 

Fx + S
=
 *23
*3

 + S
T

=.?
*T23
*3T

 + SU

=.?.A
 *

U23
*3U

, Stockler derivou os termos e chegou a esta 

equação. Quanto mais termos se desejasse calcular, maior ficaria a equação. 

Para resolver o problema ele propôs um método que possibilitaria encontrar de 

maneira mais direta os termos da equação sem precisar calcular os termos 

anteriores. No desenvolvimento de φF(x + u), Stockler utiliza o coeficiente 

genérico 3
V.W,Y

Z . O método é explicado em quatro passos por Stockler: 

Para este efeito cumpre observar: Iº que em qualquer termo de n+1, o 

desenvolvimento de φ f(x + u) o coeficiente 𝒙
𝑰. 𝒏,𝟏

𝒏  deve constar de hum número n 

de produtos em que são separadamente fatores φ fn,u; φ f (n-1) ,u; φ f (n-2) ,u;....... 
φ’fu.  2º. Que só os productos em que são factores φ fn,u; φ f (n-1) ,u; φ’fu são 
monômios. 3º. Que todos os termos de cada hum d’estes productos a somma 
resulta dos productos do índice fluxional de cada fluxão de fu, pelo expoente da 
sua potencia he constantemente = n. E 4º. Que todas as fluxões de fu se achão no 

coeficiente de 𝒙
𝑰.𝒏,𝟏

𝒏 combinadas entre si por multiplicação de todos os modos 

possíveis para que a somma dos productos dos seus índices fluxionaes pelos 
expoentes de potencia formem o número n (Stockler, 1824, p. 36). 
 

Nas páginas seguintes, Stockler ilustra detalhadamente o funcionamento 

do procedimento descrito acima. O resultado foram equações com muitos 

cálculos. Stockler observou que as longas contas poderiam conter erros. 

(Stockler, 1824, p. 39). 

Na sequência da seção, Stockler fala sobre o uso do método em funções 

logarítmicas e trigonométricas. O conteúdo ainda apresenta uma série de 

problemas com as respectivas soluções para exemplificar o funcionamento do 

método inverso. Ele também mostrou como desenvolver funções de dupla série, 

trabalhando com funções “triplas” ou “tríplices” de uma variável (Stockler, 1824, 

p.54), além de funções “quatráplices e “multíplices”. Interessante é que sobre 

essas duas últimas funções, Stockler comentou que “no estado actual da 

Sciencias mathematicas seria de pouca ou nenhuma utilidade” (Stockler, 1824, 

p. 58), entretanto, valorizando seu trabalho,  afirmou que se alguém desejasse 

trabalhar com essas funções, certamente não poderia errar, uma vez que o 

caminho aberto por ele era preciso (Stockler, 1824, p.58).  
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Stockler também discute sobre a reversão de séries, mas a análise 

detalhada desse material foge aos objetivos dessa dissertação, ficando o 

assunto aberto para um outro momento da pesquisa. 

Finalmente, Stockler discutiu o teorema de Lagrange sobre o 

desenvolvimento de funções em série, da memória de 176810, com uma memória 

de Laplace de 1777 e conecta com a refutação apresentada por Wronski, mas 

não oferece uma avaliação ou opinião sobre a crítica (Stockler, 1824, p.71 ff.). 

4.5.4 – Seção III 
Nesta seção Stockler trata sobre o desenvolvimento das funções com mais 

de uma variável. Para estas funções, ele utiliza a notação φ(x,y,z) para expressar 

uma função qualquer de três variáveis. Se a expressão contasse com mais uma 

variável, então essa variável entraria na notação (Stockler, 1824, p.85).  
Para representar fluxões parciais de qualquer função com mais de uma 

variável, Stockler indicou o uso do “algoritmo fluxional” d e sob ele a variável ou 

função relativa a fluxão. Assim, 𝐹(𝑥, 𝑦)3
*  representaria a fluxão parcial de F(x,y) 

relativa a x. (Stockler, 1824, p.86). Essa notação quando utilizada no 

desenvolvimento da função F(x,y) relativa a x, ficaria assim: 

  Fx = F + 𝑥3* F + 3
T

=.TVY
 𝐹3*

T +		 3
U

=.UVY
	 𝐹3*

U + 𝑣 

Mas se a variável em questão fosse y, a equação ficaria desse jeito: 

F(x,y) = Fx + 𝑦`* F + `
T

=.TVY
 𝐹𝑥`
*T +		 `

U

=.UVY
	 𝐹𝑥`
*U + 	𝑣 

Para encontrar os termos da série de maneira generalizada, Stockler 

apresenta a fórmula (Stockler, 1824, p.86): 

`<

=.<VY. 
3W

=.WVY
. `
*< 𝐹3*

W    

Nas páginas seguintes, Stockler mostra que o mesmo raciocínio é válido 

para funções com mais variáveis, como por exemplo, F(x,y,z), ou ainda quando 

encontrarmos uma função  no lugar da variável, algo do tipo F(x, φ(y,z)) (Stockler, 

1824, p. 91-99). Após essa exposição, Stockler apresenta uma série vinte e nove 

                                                             
10 Stockler se equivocou com a data. O teorema de Lagrange sobre o desenvolvimento de funções em 
séries é de 1772. 
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problemas, todos com solução, para exemplificar a execução do método 

(Stockler, 1824, p. 99 - 138). À medida que os problemas vão sendo resolvidos, 

alguns corolários e comentários são utilizados.  

Além de Wronski e Servois, Stockler, nessa parte do livro, se refere a outros 

matemáticos do século XVIII. No scholio II, enquanto apresenta a solução do 

problema XI11, ele comenta que Leibniz havia sido o primeiro a resolver a 

questão sem apresentar a demonstração. Vários outros geômetras tentaram 

demonstrar, inclusive Louis Arbogast em sua obra chamada Cálculo das 

Derivações (Stockler, 1824, p.111). Já o problema XII12 foi resolvido por 

d’Alembert e sua solução ficou registrada no volume da Academia Real de 

Ciências e Belas Letras de Berlim, no ano de 1770. Esse problema também está 

presente na citada obra de Arbogast (Stockler, 1824, p.112). O problema XIX, 

por sua vez, foi resolvido por Cousin  e sua  solução foi publicada na Introdução 

à Astronomia Physica (Stockler, 1824, p.113). 

No último parágrafo, Stockler, em seu julgamento, afirma que o conteúdo 

de seu livro traria grandes benefícios à matemática. Demonstra contentamento 

por ter, segundo ele, mostrado que a teoria do desenvolvimento de funções em 

série nada mais é do que o método inverso dos limites. Admite que essa teoria 

é dependente do cálculo das fluxões e afirma que as teorias de derivações são 

“meras transformações, ou disfarces do referido Cálculo” (Stockler, 1824, 139). 

Também afirma que a teoria geral do desenvolvimento de funções engloba o 

método de reversão de séries e o método da resolução geral das equações de 

todos os graus. Sobre esses dois temas, Stockler acredita ter deixado métodos 

de resolução que deveriam ser tratados por ele com mais profundidade no futuro, 

tarefa que ele parece não ter certeza de cumprir (Stockler, 1824, p139). 

O que se pode notar é que neste livro Stockler foi fortemente influenciado 

pelas ideias de Wronski, especialmente no desenvolvimento geral de funções 

em séries. Por causa desse fato, fica muito difícil aceitar que Stockler realmente 

                                                             
11 Dada a equação xφ (x,y) = -yfy, expressar y em função de x 
 
12 Dada a equação x = yφ ‘(x,y), desenvolver Fx em função de y  
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só teve conhecimento das obras de Wronski e os volumes da revista de 

Gergonne após já ter escrito as três seções de seu livro.  

A leitura da obra dá a impressão que esse desejo de estabelecer uma “Lei 

Suprema” na análise, influência direta de Wronksi, teria, de certa maneira, 

desviado Stockler da essência de suas abordagens de 1794 e 1800. Essas obras 

enfatizavam a necessidade de distinguir séries convergentes e divergentes, e 

fica evidente que essas ideias não foram discutidas ou sequer mencionadas por 

ele em Método Inverso dos Limites. 

4.6 Quinta Obra Analisada: Lição duodécima dos elementos de Geometria, 
a qual tem por título das correlações que existem entre as operações 
elementares da technia geométrica e da technia algébrica. 

Lição Duocécima dos Elementos de Geometria Philosophica foi escrita por 

Stockler e publicada em Lisboa, no ano de 1819. Uma obra com 23 páginas, 

incluindo desenhos geométricos que ilustram a argumentação proposta pelo 

autor. 
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Figura 20  (Stockler, 1819, p. 1) 

 

Logo na primeira frase do prefácio, o editor fala sobre sua admiração pela 

“Theorica dos Limites”, de Stockler. Essa admiração também foi direcionada para 

a “Lição Duodécima”, que segundo as palavras do próprio editor, foi escrita para 

o uso do filho de Stockler. Uma das razões da declarada admiração era que, 

apesar de conter elementos dos tempos de Euclides, a obra trazia algo novo. O 

editor também informa que a dificuldade de Stockler para escrever, implicou na 

publicação apenas da lição duodécima, que seria parte de um livro.13 

Ao longo das páginas do livro, Stockler procurou demonstrar as correlações 

existentes entre as operações algébricas e a geometria. Assim, ele examina a 

soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. É interessante 

                                                             
13 Palavras do editor localizadas no prefácio, na página 3. 
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a presença de operações envolvendo números negativos e suas correlações 

com a geometria. 

 

4.6.1 -  Correlações entre Soma e Subtração em Álgebra e Geometria  
Em sua primeira fala, Stockler explica que sempre quando duas 

quantidades homogêneas são diferentes, é possível colocar um sinal de 

subtração entre elas. Assim, quando existem duas quantidades indeterminadas 

“x e y”, não podendo afirmar que x > y ou x < y, é igualmente permitido usar o 

sinal de subtração. Porém, se for indicado para os cálculos x – y, no decorrer 

dos cálculos não se pode indicar y – x no lugar de x – y. Para ilustrar seu 

raciocínio, Stockler utiliza uma manobra algébrica simples. Escrevendo z + (x – 

y) e z + (y – x) ele afirma que as expressões não são equivalentes, mas, 

naturalmente, z é equivalente a z, logo, (x – y) não é equivalente a (y – x). Por 

outro lado, fazendo (x – y) = u, então (y – x) = -u e assim teremos z + u e z – u 

(Stockler, 1819, p.5). Desse modo, ele conclui que + u e – u não são equivalentes 

porque acrescentar u a uma quantidade não é a mesma coisa do que subtrair u 

(Stockler, 1819, p.6). 

Estabelecido isso, Stockler se propõe a examinar o modo pelo qual se 

processam as operações de acrescentar ou subtrair linhas em geometria. O 

procedimento é descrito da seguinte maneira: 

 
Para achar a somma ou diferença deu duas linhas rectas AB e CD (Fig. 97 e 98) 
tome-se hum dos extremos de qualquer das duas rectas, por exemplo o extremo 
B da recta AB; fazendo centro nesse ponto, com hum raio igual à reta CD 
descreve-se huma circunferência de círculo EFGH, e produz-se a recta AB até 
encontrar a dita circunferência no ponto E (Fig 97), ou nos pontos E e G (Fig. 98), 
segundo a grandeza do raio com que a circunferência EFGH se descrever, for 
igual à menor, ou à maior das rectas dadas. Em ambos os casos a somma das 
duas rectas AB e CD he a linha AE; e em ambos também a sua diferença he a linha 
AG (Stockler, 1819, p. 6). 
 

 Todo o procedimento descrito acima é ilustrado nas figuras abaixo: 

 



107 
 

 
 Figura 21   (Stockler, 1819, página anexa) 

 

Stockler esclarece que em Álgebra, a operação de soma resulta no 

aumento de uma grandeza e, por outro lado, a subtração resulta na diminuição 

de uma grandeza. Em geometria, no caso descrito na figura 99, pensando no 

ponto cujo movimento gera a reta, se ele se move do ponto C para o ponto B, a 

reta AC aumenta. Se esse ponto se move de C para A, então, nesse caso, a reta 

diminui (Stockler, 1819, p.8). Continuando seu argumento, Stockler relaciona o 

sinal de + com o sentido de crescimento da reta. Assim, + CD “existe” para a 

esquerda, e – CE implica que CE “existe” para a direita. (Stockler, 1819, p.9). 

Pensando dessa maneira, Stockler concebe a ideia da quantidade negativa 

e positiva como opostas posicionalmente. Essa abordagem é muito semelhante 

àquela apresentada pelo professor de filosofia e matemática Charles-René 

Reyneau (1656 – 1728), que foi analisada por  Schubring: 

 
As magnitudes podem ser distinguidas como positivas e negativas. No comércio, 
por exemplo, a sorte de um comerciante é uma magnitude positiva; suas dívidas 
são magnitudes negativas. Com linhas e todas as magnitudes que podem ser 
representadas por linhas, para distinguir entre a maneira como uma linha como 
CAB deve ser entendida, indo de debaixo para cima, e a maneira de entender a 
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mesma linha BAC tomada na direção oposta, retornando de cima para baixo, a 
tomada na única direção é chamada  positivo e aquele tomado na direção oposta 
é chamado negativo. Assim, se suponha que a linha CAB, passando de C para B, 
seja entendida como positiva, será negativo tomado na direção oposta, descendo 
de B a C. Da mesma maneira, se O FDE é considerado positivo, passando da 
esquerda para a direita, será negativo, passando de direita para a esquerda de E 
a F (Schubring, 2005, p.77-78) 
 

Depois de estabelecer essas bases geométricas, Stockler, enxerga uma 

correlação entre os efeitos de somar ou subtrair em álgebra e geometria. 

Partindo para uma abordagem algebrizada,  ele chama de x a reta AB e y a reta 

CD, assim tem-se que x + y = AE e x – y = AG. Ele também destaca que essas 

conclusões não se aplicam somente em casos que envolvem retas, mas também 

funcionam em outras situações: 
A generalidade dessa correlação não se limita, como he facil de ver, às linhas 
rectas; os arcos circulares ou os de outra qualquer curva que não seja a 
circumferencia, estão no mesmo caso, uma vez que todos se considerem como 
descriptos, ou gerados pelo movimento de hum ponto generante; pois que os arcos 
de qualquer curva assim considerada só podem crescer, continuando o movimento 
do ponto generante no primitivo sentido da geração da curva; e só podem diminuir, 
retrogradando elle pela sua precedente situação (Stockler, 1819, p.9-10). 
 

4.6.2 – Correlações da multiplicação em Álgebra e Geometria 
Após comparar as correlações no processo de somar e subtrair, o foco se 

estabelece na multiplicação. Stockler define a multiplicação como uma operação 

“rigorosamente numérica”, uma vez que multiplicar consiste em tomar um 

número, ou a quantidade que esse número representa “tantas vezes quantas 

são as unidades de outro número” (Stockler, 1819, p.10). Assim, ele conclui que 

a unidade está para o multiplicador assim como o multiplicando está para o 

produto. De maneira generalizada, a multiplicação pode ser representada na 

seguinte proporção: 

1: m :: M : P 

Onde m e M são fatores e P é o produto (Stockler, 1819, p.10). 

Quando as quantidades passaram a ser representadas por símbolos 

algébricos, a noção primitiva de quantidade foi modificada pela ideia expressa 

pelos sinais das operações, a saber, “+” e “-“. 
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Consequentemente o critério de proporcionalidade que em aritmética é 

definido como o produto dos meios igual ao produto dos extremos, na álgebra é 

uma relação de equivalência que deverá seguir a uma regra de sinais: 

+a: +b : : +c : +d 

+a : +b : : -c : -d 

+a : -b : : +c : -d 

+a : -b : : -c : +d 

Essa conceituação utilizando os sinais de “mais e menos” aponta para um 

problema matemático que só foi solucionado, segundo Schubring, em algumas 

comunidades matemáticas, na Alemanha e somente no século XIX (Schubring, 

2005, p.363). O problema de operar com números negativos reside no fato de 

que essas operações exigem um conceito de número que não está presente nas 

operações aritméticas. Schubring ressalta que o filósofo francês Condillac 

concebia a diferença entre números negativos (ou relativos, como eram 

conhecidos na época) e positivos   “como dois dialetos distintos” e que a mistura 

destes implicaria em cair em “expressões contraditórias” (Condillac, 1981, p.275 

e 296 apud Schubring, 2007, p.3).   

Assim, se na multiplicação aritmética, basta repetir o multiplicando tantas 

vezes quantas forem as unidades do multiplicador, na multiplicação algébrica, 

deve-se somar, ou subtrair do multiplicando tantas quantas forem as unidades 

do multiplicador.  

O uso da regra de sinais apresentada por Stockler, não era uma novidade, 

afinal , segundo Schubring, desde o século XVI, com poucas exceções, os livros-

texto de álgebra continham tentativas de mostrar a regra de sinais, 

especialmente os casos que envolviam as operações de “menos por menos”. 

(Schubring, 2007, p.4) 

Essa questão da regra de sinais foi levada com muita seriedade por 

Stockler, que inclusive faz uma crítica dizendo que a falta de demonstrações 

claras dessa regra é a causa de alguns geômetras apresentarem reservas 

quanto às práticas algébricas da multiplicação. Stockler afirma que: 

 
A falta destas considerações, ou não terem ellas sido expostas com toda a 
perspicuidade, he, quanto a mim, a verdadeira causa de alguns Geômetras não 
admitirem as praxes algébricas da multiplicação como regras demonstradas da 
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Technia algorithmica, ou praxe sempre conformes aos princípios da boa Lógica 
(Stockler, 1824, p.12) 
 

Nesse ponto fica evidente uma falha na sua linha de raciocínio sobre essa 

questão da prova, uma vez que essa regra de sinal não havia sido demonstrada, 

o que havia eram tentativas. 

Estabelecidos esses critérios, Stockler passa para o processo geométrico 

da operação de multiplicar. Como encontrar o produto nada mais é do que 

encontrar o quarto termo de uma proporção, e que, algebricamente, existe outros 

modos de encontrar a quarta proporcional, considerando a operação geométrica 

da multiplicação, dadas três retas, existem, portanto, oito modos de encontrar a 

quarta proporcional (Stockler, 1819, p.13). 

Para explicar seus procedimentos, Stockler usa a figura 82, anexa ao livro 

e que está reproduzida abaixo: 

 

 
Figura 22  (Stockler, 1819, página anexa) 

 

Na figura, Stockler estabelece a reta LL’ de onde se tira os termos da 

primeira razão e a reta QQ’, sobre a qual se toma o primeiro termo da segunda 

razão. Tomando G o ponto comum entre LL’ e QQ’, fica estabelecido que as 

retas que se tomarem de G para L são positivas e as retas que se tomarem de 

G para L’ são negativas. De semelhante modo, as retas de G para Q’ são 

negativas e de G para Q são positivas (Stockler, 1819, p. 13). 
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Considerando GH : AB; GL : CD; GN : EF e unindo os pontos H e N, tiramos 

pelo ponto L a reta LM que é paralela a HN e assim será GM a quarta 

proporcional. Finalmente, chamando AB de a, CD de b, DE de c e GM de d, 

chega-se a GH : GL : : GN : GM, ou, algebricamente +a : +b : : +c : +d (Stockler, 

1819, p.14). 

Tomando G para N e unindo H e N’ e por L a reta LM’, daí chega-se a 

seguinte proporção: GH : GL : : GN : GM que é equivalente a +a : +b : : -c : -d. 

Por analogia chega-se a GH: GL’ : : GN : GM’, equivalente a +a : -b : : +c : -d e 

GH : GL’ : : GN’ : GM que equivale a +a : -b : : - c : +d (Stockler, 1819, p.15). 

De onde Stockler conclui que os oitos modos de representar a 

proporcionalidade entre quantidades correspondem aos oitos modos de 

proporcionalidade de retas, estabelecendo assim uma correlação entre 

proporcionalidade algébrica e geométrica (Stockler, 1819, p.15). 

 

4.6.3 - Correlações da divisão em Álgebra e Geometria 
Sobre a divisão, Stockler argumenta que como o produto do divisor 

multiplicado pelo quociente é sempre igual ao dividendo, fica evidente que o 

número 1 está contido no quociente tantas vezes quantas o divisor está contido 

no dividendo. A implicação disso é que essa operação se constitui numa 

proporção em que o terceiro termo é 1, e dados os três primeiros termos, pede-

se o quarto. Portanto, a operação de dividir, geometricamente, não é diferente 

da operação de multiplicar, valendo a argumentação sobre a multiplicação para 

esta operação (Stockler, 1819, p.15). 

 

4.6.4 – Correlações da potênciação e radiciação (graduação e 
degraduação) em Álgebra e Geometria. 

Ainda usando a figura 82, Stockler explica ao seu filho o método de 

encontrar as potências. Como se trata de uma multiplicação, o processo é 

semelhante ao usado nas multiplicações. Contudo, destaca que o processo 

geométrico de elevar os números às potências implica que a posição negativa 

de todas as linhas nos daria uma posição positiva quando os graus são pares e 

daria uma posição negativa quando os graus são ímpares. Assim, Stockler 

conclui a correlação entre o processo algébrico e o processo geométrico da 

potenciação. (Stockler, 1819, p.18-19). 
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Sobre os cálculos envolvendo raiz quadrada (degraduação), Stockler cita 

um procedimento descrito no parágrafo 182.14 A argumentação da página 20 usa 

a figura 84 como base e pode ser descrita assim: 

 

 

 
Figura 23  (Stockler, 1819, página anexa) 

 
Seja NG = n². Na extremidade G de NG se levante uma perpendicular LL’ (Fig.84) 
sobre a qual se toma GH = 1. A preferencia de tomar GH de G para L he o mesmo 
que convir que seja de G para L a posição positiva das linhas rectas que se 
contarem sobre LL’ desde o ponto G. Tome-se GI igual em grandeza a GH: 
divida-se NI em duas partes iguaes no ponto C, e com este ponto como centro, 
e com o raio CN se descreva a circunferência NLIL’ a qual cortará a recta LGL’ 
nos pontos L e L’. Tirem-se as duas rectas NL e NL’, e pelo ponto H se tirem 
duas rectas HM e HM’, huma parallela a NL, e outra parallela a NL’: a primeira 
cortará NI no ponto M entre G e N; a segunda cortará NI no ponto M’ para o lado 
oposto; e será GH : GL : : GM : GN, e GH : GL’ : : GM’ : GN; mas he (nº...) IG ou 
GH: GL : : GL : GN, e IG ou GH : GL’ : : GL’ : GN; logo GM = GL, e GM’ = GL’; isto 
é, será GM a meia proporcional positiva que se pertendia, e GM’ a meia 
proporcional negativa, ou situada em sentido oposto a GM relativamente ao 
ponto G (Stockler, 1819, p.20). 
 

Segundo Stockler, as correlações entre álgebra e geometria indicam a 

interpretação que deve ser dada aos resultados das operações algébricas 

quando estas representam linhas retas.  Além disso, mostram que as dúvidas 

                                                             
14 Os parágrafos são enumerados. O primeiro parágrafo da Lição Duodécima já começa com o número 
213, logo o conteúdo indicado por Stockler não está presente na obra. Além disso, a figura indicada de 
número 78, também não está presente na parte anexa, que conta com as figuras 82, 83, 84, 85, 86, 97, 
98 e 99. Em função disso, a presente análise irá focalizar a resolução descrita a partir da página 20, 
parágrafo número 228. 
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suscitadas por alguns geômetras sobre sua aplicação, vem do fato deles não 

terem percebido que os sinais das soluções algébricas são apenas correlações 

entre as posições das linhas representadas por aquelas expressões nas figuras 

geométricas. (Stockler, 1819, p.21). 

Desse modo, Stockler, na Lição Duodécima, pensa além das operações 

aritméticas quando aceita os cálculos envolvendo quantidades negativas. 

Quando substitui a indicação das retas por letras, apela para uma algebrização 

que lhe auxilia a expor seus pontos de vista.  A partir desse pensamento 

algébrico, estabelece correlações com a geometria e interpreta os números 

negativos em função de sua posição nos desenhos geométricos a partir de 

referenciais previamente fixados. 

CONCLUSÃO 
O desejo de elaborar uma pesquisa biográfica sobre Stockler nasceu da 

curiosidade de investigar a obra matemática desse pensador, matemático e 

escritor pouco conhecido. É preciso destacar o fato de que um matemático que 

viveu e estudou numa região periférica da Europa, conseguiu ter acesso às 

ideias matemáticas que eram produzidas por matemáticos de ponta em sua 

época. Essas obras foram estudadas, entendidas e até problematizadas por 

Stockler, que conseguiu produzir uma matemática de qualidade. As habilidades 

de Stockler são notáveis. Schubring chega a afirmar que o matemático 

português, em muitos aspectos, superava suas próprias fontes (Schubring, 2006, 

p. 235).  Além disso, sua atuação na área militar, sua participação política e seu 

envolvimento com questões educacionais mais amplas, como aquelas que estão 

presentes na parte da pesquisa que tratou sobre o primeiro projeto de instrução 

pública do Brasil, revela um homem que não ficou restrito à retórica abstrata, ou 

ao campo das teorias. 

 Além disso, sua atuação na área militar, sua participação política e seu 

envolvimento com questões educacionais mais amplas, como aquelas que estão 

presentes na parte da pesquisa que tratou sobre o primeiro projeto de instrução 

pública do Brasil, revela um homem que não ficou restrito à retórica abstrata, ou 

ao campo das teorias. 

 Sua relação com a história do Brasil também foi um elemento motivador. 

A elaboração do primeiro Projeto de Instrução Pública no Brasil também foi um 
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dos motivos desta pesquisa. Um projeto ousado, influenciado por Condorcet, que 

buscava ligar todo o país em uma espécie de rede cultural, capacitando as 

pessoas não apenas academicamente, mas também em questões práticas.  

Contando com a presença de laboratórios e bibliotecas, além de professores 

bem preparados.  A expectativa da investigação era descobrir quais foram as 

contribuições que esse projeto trouxe para a educação brasileira. Após a 

pesquisa ficou o sentimento de que a contribuição foi pequena. Essa afirmação  

pode ser justificada por duas razões: a primeira é que foi uma ideia pensada para 

outro país, um outro povo, uma outra cultura, portanto não pensado para a 

realidade brasileira. A segunda, e, talvez principalmente por isso, é o fato do 

projeto jamais ter conseguido sair do papel. 

Sobre as obras matemáticas, a visão algebrizante e inovadora dos limites 

que Stockler apresentou em Theorica dos Limites foi muito interessante. Mas o 

episódio mais marcante foi o embate com as ideias de Lagrange por conta das 

críticas recebidas pela Monthly Review.  Stockler percebeu uma falha no 

pensamento de Lagrange, uma vez que os procedimentos para provar o 

Teorema de Taylor seriam válidos apenas para expansões finitas, mas não eram 

igualmente válidos para expansões infinitas. Lagrange não fez essa distinção 

quando trabalhou com as séries. Essa observação de Stockler foi muito 

pertinente. 

Em Método Inverso dos Limites, é possível perceber uma espécie de 

ruptura com seu método de produzir matemática. Influenciado principalmente por 

Wronski, Stockler se distancia um pouco de suas reflexões sobre convergência 

e divergência que receberam grande atenção em outro momento de sua vida 

acadêmica,  e se ocupa em encontrar leis gerais para a expansão das séries. 

Essa obra não teve o mesmo peso das outras. E na Lição Duodécima, fica 

evidente que, através de suas argumentações, Stockler não recusa a ideia de 

números negativos, ideia que, aliás, ainda sofria resistência na França e 

Inglaterra. 

Levando em conta essas observações, pode-se concluir que a obra 

matemática de Stockler é muito rica e tem muitas contribuições para serem 

estudadas 
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