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RESUMO 

Diversas transformações ocorreram no ensino ao longo dos séculos. Cunhou-se o termo educação, 

criaram-se a escola e a universidade, modificando assim as formas de ensinar e aprender. A 
sociedade sofreu metamorfoses que agiram sobre e sofreram das mudanças educacionais. O mesmo 

ocorreu no Brasil, mesmo que em poucos séculos e as pesquisas em história da educação refletem 

tais transformações. A dissertação busca observar na literatura sobre educação geral como se 
refletiram as modificações sobre o ensino de matemática no Brasil no início do império, em 

particular, com as propostas curriculares e debates parlamentares. 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; A instrução e o Império; A matemática na educação; 
Primitivo Moacyr. 

 

 

ABSTRACT 

Several transformations have occurred in teaching over the centuries. The term education was 

coined, the school and the university were created, thus changing the ways of teaching and learning. 
Society has undergone metamorphoses, which have acted on and suffered from educational 

changes. The same occurred in Brazil, even in a few centuries, and research in history of education 

reflects such changes. The dissertation seeks to observe in the literature on general education how 

the changes in the teaching of mathematics in Brazil at the beginning of empire were reflected, in 
particular, with the curricular proposals and parliamentary debates. 

Keywords: Mathematical Education; Education and Empire; Mathematics in education; Primitivo 

Moacyr 
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INTRODUÇÃO 

Objetivamos nesta pesquisa observar como a literatura educacional geral concebe a 

história do ensino de matemática no período do Império, principalmente em âmbito 

nacional e como movimentos sociais influenciaram a educação à época, no que diz respeito 

principalmente à matemática. Utilizar-se-á, como fonte primária, o volume I do livro de 

Primitivo Moacyr, considerado quase clássico no que diz respeito à história da educação 

brasileira, denominado A Instrução e o Império, no período de 1823 a 1853.  

 As obras de Primitivo Moacyr eram positivistas e visavam à preservação da 

memória. Para tanto, possuem bastante documentações, coletadas e armazenadas que 

transmitiriam futuramente a verdadeira história. Filiado ao Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB), publicou 15 volumes sobre a Instrução no período compreendido de 

1853, com a Instrução e o Império, até 1930, com a Reforma João Luiz Alves-Rocha Vaz 

(SAVIANI, 2008, p. 154).  

A razão é que no Brasil não se pesquisa. Todos tiramos de nós substância de 

nossos escritos. A história nessas condições é repetição, é comentada, é fantasia 

interpretativa. Não quis fazer assim o Sr. Moacyr, e, sobre a Educação Nacional, 

investigou, nos arquivos, nas bibliotecas, nos livros, nos relatórios de Governo e, 

de tudo, fez um livro objetivo, sem comentários, nem conclusões. Portanto, obra 

rara que vai produzir gerações de historiadores, que não o citarão... Que lhe 
importará mesmo o maldigam, depois de copiá-lo? (PEIXOTO, apud MOACYR, 

1936, p. 7) 

Como expresso no parágrafo acima, no prefácio do livro, escrito por Afranio 

Peixoto, é feita uma crítica aos trabalhos não documentados rigorosamente. Segundo 

Saviani (2008), Moacyr defendia a crença de que os documentos falavam por si mesmos. 

Apesar de algumas críticas ao método historiográfico, que serão um pouco mais detalhados 

na metodologia, as obras são consideradas clássicas para alguns sobre a história da 

Educação no Brasil e relevantes no cenário educacional. (OLIVEIRA e MACHADO, 

2015). Pode-se afirmar que a historiografia da educação, em um país, reflete e até exprime 

para o próprio período os valores dominantes de educação na sociedade contemporânea. E, 

nesses valores da educação, ficam determinados também os valores educacionais atribuídos 

às ciências. 

Partindo do material de análise, buscaremos referências deste período do início do 

império. Optamos por apresentar os capítulos da dissertação da mesma maneira que são 

apresentados os capítulos do livro A instrução e o Império, fazendo paralelo em relação à 

fonte principal. 
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O primeiro capítulo aborda o Brasil Colônia, as organizações de ensinos naquele 

período e também a ausência de organização ostensiva.  No segundo capítulo, 

centralizamos a discussão sobre a liderança política do Brasil e em como a elite local 

fomentou embates entre separatistas e interessados em manter a união territorial nacional 

foi basilador para as proposições educacionais e a memória de Martim Francisco Machado. 

A reforma Januário Cunha foi a primeira proposta da Comissão de Instrução à câmara para 

a organização de um sistema de instrução pública e encontra-se no capítulo três. No 

capítulo quatro, contém a primeira lei aprovada para a instrução pública e alguns problemas 

enfrentados para se efetuar. Aspectos sobre o ensino secundário ocorrem no quinto capítulo 

e há informações especiais sobre o colégio Pedro II, referência naquele período e ainda 

hoje. 

As propostas curriculares formam um capítulo do livro. Elas são apresentadas para 

diversos níveis de ensino, todavia, somente o ensino primário e secundário é elencado aqui.  

Como será observado nos capítulos que sucederão o texto, sua escrita neste livro é um 

grande compilado de citações, com algumas referências e sem nenhum diálogo com o que 

ocorria na sociedade daquele período. Para tanto, a literatura complementar será de crucial 

importância para compreensão do lugar da matemática, no espelho da literatura sobre 

educação. O último capítulo aborda as províncias do sul, sobretudo buscando indícios de 

teuto-brasileiros e seus estabelecimentos de ensino. Como observado no capítulo quatro, os 

problemas para inspeção e regulação de ensino primário ocorreu em todas as províncias 

brasileiras e o Outlook é um olhar particularizado sobre essas questões no Sul. 

Debruçando-nos sobre literatura internacional, o movimento Matemática para 

Todos faz parte de um processo de construção social e nem sempre foi assim 

(SCHUBRING, 2015). A matemática possuía função marginal ou utilitária. E é um 

equívoco comparar o período de Platão à Idade Média e Moderna, por exemplo, já que, 

enquanto no primeiro a matemática teria um fim mais em si mesmo para elites, no segundo, 

a matemática teria fim mais utilitário. Como fica evidente a seguir: 

Yet, it was a quite recent development that mathematics had become such a basic 
element. It is this process of transformation, which reveals the social processes 

enabling a program like ―Mathematics for All‖ and which we intend to 

reconstruct, in particular to make mathematics educators aware of traditions and 

conceptions underlying curricular programs. (SCHUBRING, 2015b, p. 229) 

Com o Humanismo, a Reforma Protestante e a Contrarreforma, a matemática 

continuou sendo uma disciplina marginal, todavia com algumas funções expandidas, se 

comparadas ao período da Idade Média até aquele momento. Enquanto algumas escolas 

protestantes ensinavam matemática por questões pragmáticas, as escolas localizadas em 
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regiões católicas que faziam parte da Contrarreforma passaram a introduzir a matemática 

como parte da filosofia. 

Silva (1969, p. 31) itera a concepção de que a educação institucionalizada tem se 

desenvolvido por meio de préstimos de outras culturas e nações. Sobretudo, a partir do 

século XIX, com o desenvolvimento tecnológico e a aplicação das tecnologias às atividades 

humanas afluem para uma tendência de difusão cultural entre os povos, mesmo os mais 

afastados.  Assim, na história da educação no Brasil, o autor assinala que ―Nossa história 

educacional é principalmente a história de reiteradas tentativas de transplantação de idéias e 

instituições européias‖ (SILVA, 1969, p. 33).  

No contexto do Brasil, após a expulsão dos jesuítas em 1759, a educação ficou à 

deriva. Vale ressaltar que a Companhia de Jesus tinha hegemonia na abertura de colégios 

na então colônia portuguesa. Com as reformas de Pombal, no mesmo ano, as aulas régias 

promoveram o ensino até aproximadamente 1830 (CARVALHO, 2014). A partir desse 

contexto, o trabalho estará situado nas pesquisas relativas à instrução, Império Brasileiro e 

a relação com o ensino de matemática e as afluências internacionais, sobretudo européias 

sobre a instrução brasileira. 

No campo do ensino do segundo grau, começamos com os jesuítas e a 

transplantação do ensino clássico pós-renascentista. Houve depois o interregno 

resultante da reforma pombalina, a qual todavia pouco representou enquanto 

mudança substancial do sentido de nossa evolução pedagógica. Com a maré 
montante associada ao movimento de independência, houve a tentativa de 

implantar entre nós as idéias escolares da revolução francesa. Os parcos 

resultados obtidos levaram-nos depois ao ato adicional, com a fundação do 

colégio Pedro II, a adotar o modelo vigente na França sobre a monarquia de Luis 

Filipe e sob Napoleão III (SILVA, 1969. P. 33) 

Para compreensão das assimilações e rupturas no processo de desenvolvimento 

educacional, faz-se necessário observar o mundo e a cultura e sua natureza histórica. 

O mundo da cultura e da vida social, em sua totalidade e em cada um dos seus 

aspectos institucionais particulares, é de natureza essencialmente histórica, está 

submetido a um processo contínuo de transformação, possui um dinamismo 

intrínseco e ininterrupto feito de contradições, de desajustamentos e de 

permanente procura de novos ajustamentos. (SILVA, 1969, p. 15) 

Silva (1969, p. 15) apresenta a natureza da vida social e da cultura por meio de fatos 

históricos. Contudo, o autor adverte para a utilização ingênua e oca, isto é, vazia, da 

história. Para ele, a natureza histórica é contínua, dinâmica e cheia de contradições e 

desajustamentos para novos ajustamentos. O presente texto apresenta diversas rupturas e 

desajustes no desenrolar histórico. 

Para o autor, a educação é, ao mesmo tempo, processo e função social. Por meio da 

sucessão de gerações ocorre a transmissão de cultura, a assimilação e socialização das 
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novas gerações (SILVA, 1969, pp. 16). A escola, enquanto instituição, é um meio do 

Estado de promover a transmissão de cultura, contudo, o ensino de um ritual ou de um 

método de plantação também são maneiras de se educar. Para tanto, ―em nenhuma 

sociedade se verificam condições que permitam o funcionamento da escola sem atritos e 

nem desajustamentos‖ (SILVA, 1969, p. 18), pois afluem questões do meio social, difusas 

e involuntárias.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Na História da Educação no Brasil, Saviani (2015) relata três vetores, a saber: 

preservação de memória; o ensino de história da educação e a produção historiográfica. O 

primeiro vetor foi fortemente influenciado pelo positivismo. Acreditava ser possível contar 

uma história verídica e não-parcial a partir de documentação rigorosa, tal qual Moacyr, que 

se debruçou sobre legislação da época. A leitura do autor era conservadora e defendia que o 

Brasil passaria pelas mesmas transformações dos países desenvolvidos, sem considerar suas 

especificidades (OLIVEIRA e MACHADO, 2015, p. 32). 

Em 1928, com a inserção dos cursos de história da educação e —  

aproximadamente uma década mais tarde, a história e filosofia da educação —  as 

produções historiográficas passaram a apresentar, em grande maioria, aspectos mais gerais, 

a história da educação em nível internacional.  

Pouco se trata das especificidades da história da educação brasileira que, para os 

autores, era inexistente ou pouco relevante. Eram observadas literaturas internacionais e as 

correntes filosóficas educacionais de determinados contextos. 

Em 1928, no âmbito da Reforma Fernando de Azevedo, introduziu-se no 

currículo da Escola Normal do Rio de Janeiro a disciplina ―história da educação‖ 

que, em 1932, na nova reforma dirigida por Anísio Teixeira, assumiu a 

denominação de ―filosofia e história da educação‖. Por sua vez, o currículo do 

Curso de Pedagogia, criado em 1939, também contemplou ―história da educação‖ 

como uma de suas disciplinas. E em 1946, com a aprovação do Decreto 
conhecido como ―Lei Orgânica do Ensino Normal‖, esse ensino foi estruturado 

em âmbito nacional, com um currículo que albergava uma disciplina denominada 

―história e filosofia da educação‖. (SAVIANI, 2015, p. 155) 

A produção historiográfica sobre educação nacional, observando aspectos sociais e 

outros concernentes a própria educação é recente no Brasil. Para o autor Saviani (2015), 

pode ser caracterizada como um processo de construção-desconstrução da memória 

nacional. Ou seja, a pesquisa não deve somente partir das produções anteriores, mas uma 

produção coletiva que deve submeter-se a reflexão crítica. Como pontua o autor: 

Vê-se, então, que as pesquisas histórico-educacionais têm muito a nos dizer sobre 

a educação no Brasil. A educação brasileira, ré de tantas acusações, inclusive de 

historiadores, necessita de uma linha de defesa baseada na velha evidência 

factual, ou, como diria Marx, na pesquisa desinteressada da verdade. (SAVIANI, 

2015, p. 162) 

Teremos em perspectiva para a pesquisa as correntes de produções historiográficas 

brasileiras pois compreendemos sua relação com a produção matemática e educação da 

época, mas também a observando como um processo específico. 

Para estudar a história em certo país, é necessário levantar mais questionamentos 

que respostas. Tais questões se tornam mais profundas no ensino de matemática. Quando 
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olhamos um manual ou um projeto curricular, não necessariamente é o que foi ensinado em 

determinado período. Mas, na realidade, diversos outros fatores podem ter gerado 

diferenças entre a teoria e a prática. Por exemplo, um determinado professor escolher não 

seguir o manual e criar seu próprio planejamento.  

Daí, a necessidade de se questionar e buscar sempre fatores para além de uma 

história superficial ditada por legislações. Com questões externas, diversos grupos se 

relacionam, produzindo, assim, a realidade do ensino.  É necessário pesquisar diversas 

questões sociais por meio de metodologia refinada e refletida (SCHUBRING, 2005a, p. 8). 

Diferentemente da matemática, quando se trata da história do ensino de matemática, o 

campo de pesquisa é relativamente novo. 

Existem duas abordagens tradicionais na pesquisa em ensino de matemática, que 

revelam valores hegemônicos à época mas, pelos fatores mencionados acima, não são 

suficientes para afirmar sobre todas as questões, são elas: investigação sobre os programas 

de ensino e decretos do Governo (SCHUBRING, 2015, p. 9). Enquanto o primeiro associa 

grupos dominantes de educadores à agências públicas, o segundo reflete os embates 

políticos sobre educação. Normalmente, são pesquisas associadas. 

Desembocando em aspectos sociais, compreender a função do ensino de 

matemática em determinada sociedade e sua relação com o desenvolvimento das ciências 

torna-se fundamental (SCHUBRING, 2015, p. 11).  Ao aproximar-nos de um manual 

escolar ou qualquer outra fonte, precisamos ter consciência de que ele é potencial revelador 

de um ideal de ensino, suas relações com os outros campos do saber e as visões 

metodológicas dominantes. Ter a percepção que as legislações, currículos e manuais fazem 

parte de embates. Para tanto, a dissertação terá um enfoque sobre o papel do ensino da 

matemática em literatura sobre ensino geral. 

A história concreta do ensino da Matemática num país, e em particular, os 

combates frequentemente intensos sobre o papel da Matemática, explica-se [sic] 

pelo papel duplo da própria matemática – ela faz ao mesmo tempo parte das 

ciências humanas e das exatas – e pela relação entre dois lados que seja 

dominante naquele país(SCHUBRING, 2015, p. 12) 

Buscou-se fatores internos e externos à história da educação matemática. Como já 

mencionado, as fontes primárias que serão utilizadas no decorrer da pesquisa são os livros 

de Primitivo Moacyr, que é literatura sobre a história da educação em geral. Surge daí a 

necessidade de metodologia que possibilite observar tais fatores a respeito do período 

histórico estudado e o período em que se produziu o texto. A abordagem metodológica 

defendida por Schubring (2005a), denominada hermenêutica, supre as necessidades de se 
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observar questões intrínsecas e extrínsecas da educação.  Desenvolvida para analisar, em 

princípio, comunicações escritas, tais como livros e revistas, sobre matemática. 

Partindo do pressuposto que as fontes de pesquisa são escritas e trazendo a 

reflexão ao campo educacional, tem-se que nenhum texto é facilmente inteligível, isto é, 

não é fácil compreendê-lo. O método de interpretação faz-se necessário para compreender 

com certa exatidão o que o autor quis expor em sua escrita, já que se encontra falecido. A 

hermenêutica utilizada nesta pesquisa se trata de uma tentativa em se aproximar do 

pensamento do outro, ―teaches us to understand and to explain the thoughts of an Other 

from their signs‖ (WOLF, apud SCHUBRING, 2005a, p. 2) 

Observe que se utilizou a palavra tentativa. Acredita-se que compreender a 

totalidade do pensamento do outro é impossível, o que justifica o termo tentativa, mas um 

método adequado de aproximação pode promover diversos ganhos a pesquisas 

historiográficas. Vale ressaltar que existem duas perspectivas sobre hermenêutica. 

Enquanto a primeira é mais humanística e defende uma interpretação subjetiva e pessoal do 

leitor, a que utilizaremos na pesquisa, denominada material, situa-se na premissa de uma 

real aproximação do que o outro estava pensando, uma tentativa de torná-lo cognoscível. É 

reconhecer a alteridade de textos históricos, reduzindo ao máximo a subjetividade 

(SCHUBRING, 2005a). 

I had concluded that interpreting texts in the sense of material hermeneutics 
requires a broad interdisciplinary approach using contributions in particular of 

science research, sociology, and the science of history.(SCHUBRING, 2005a, p. 

5) 

Diante do exposto, há a necessidade de se compreender o contexto, a vida, a obra e 

questões que influenciaram o autor de alguma maneira. É uma abordagem que se possível 

fora, transcenderia o espírito do pesquisador, posicionando-o no espaço-tempo da época. 

Estudos detalhados sobre comunidades, sociedade, contexto histórico se fazem 

indispensáveis. 

 

Hermenêutica histórica: O paradigma entre Ranke e Primitivo Moacyr 

No século XIX, há uma profunda mudança nos métodos historiográficos. A crença 

em uma história única e final que deixaria um legado para futuras gerações. Já em meados 

do século XX, alguns historiadores acreditavam que não existiam verdades históricas 

objetivas. Carr (1987) traz a discussão historiográfica e como ocorreram transformações 

nos paradigmas na filosofia da história. Este capítulo trará reflexões sobre o que diferencia 

fatos de fatos histórico e como Primitivo Moacyr se apropriou desse movimento positivista 
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de preservação de história final e não tendenciosa. Posteriormente, elencaremos as obras 

produzidas por Primitivo Moacyr e relacionaremos mais profundamente com o trabalho a 

ser produzido.  

O século XIX é conhecido como o século dos fatos. O valor atribuído ao século, 

século dos fatos,  iniciou-se quando Ranke afirmou que a tarefa do historiador era mostrar a 

história realmente como foi (‗wie es eigentlich gewesen‘) (CARR, 1987, p. 8). No período 

anterior ao Ranke, os historiadores eram narrativos e elogiosos e não possuíam 

objetividade. 

Ranke (1795-1886), nascido na Prússia, atual Alemanha, é considerado um dos 

pioneiros da historiografia alemã, apropriando-se dos métodos e técnicas desenvolvidas por 

teólogos e filólogos alemães (BARROS, 2013, p. 978). Assim, Ranke praticou uma 

aplicação da hermenêutica, expandida para a história crítica das fontes. Ranke analisava os 

documentos e fontes criticamente. 

Além da análise integrada das diversas instâncias do documento – entre as quais a 

autenticidade, a veracidade, os modos de análise da própria informação que 

seriam sofisticados gradualmente – a própria coleta de documentação e 

constituição de novos tipos de fontes (na época de Ranke, essencialmente 

arquivísticas e ligadas à política, à diplomática e às instâncias institucionais) foi 

um elemento que trouxe efetivamente um novo tônus àquela historiografia que 

agora se postulava como científica. (BARROS, 2013, p. 979) 

O método de crítica documental proposto por Ranke para a história era voltado sobre 

a confiabilidade e exatidão dos documentos e quantos eram informativos, quantos fatos os 

documentos revelavam. (BARROS, 2013, p. 984) Para Ranke, a história e os documentos 

teriam neutralidade, exprimindo o que realmente foi. Vale ressaltar que o historicista não 

foi um positivista e sim um historiador factual. O termo utilizado amplamente no Brasil 

possui influência da escola de annales, da França, e do historiador Lucien Febvre, que 

utilizava o termo para descrever historiadores factuais em seus artigos. (BARROS, 2013, p. 

989) Contudo, chamaremos os historiadores brasileiros pelo termo amplamente utilizado no 

país. 

A popularização da expressão ―história positivista‖ como ―história factual‖ (ou 

do uso da expressão ―historiadores positivistas‖ para designar os ―historiadores 
factuais‖) foi de fato um grande desserviço a um vocabulário historiográfico mais 

preciso, e temos de rejeitá-la frontalmente. (BARROS, 2013, p. 990) 

Sua afirmação encontrou sucesso em três gerações de historiadores franceses, britânicos e 

alemães. 
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Buscando a profissionalização do historiador, Barros (2013, p. 979) considera Ranke 

um desbravador arquivístico. O historiador buscava autenticidade, veracidade, modo de 

análise, coleta e tipos de fonte. Tornando os historiadores uma profissão científica, seus 

métodos de análise foram incorporados a matriz curricular de história para o tratamento de 

fontes ao desenvolver rigoroso método de sistematização de fontes primárias e isolamentos 

de modificações que pudessem ocorrer posteriormente por outras pessoas. 

Ao postular a crítica documental, Ranke desenvolveu questionamentos que 

proporcionavam ao historiador a obtenção de informações sobre o contexto histórico em 

que o documento foi construído. A figura a seguir, retirada na íntegra de Barros (2012), 

revela aspectos da crítica documental. 

Figura 1: Perguntas desenvolvidas por Ranke para crítica documental 

 

Fonte: (BARROS, 2013, p. 983) 

Contudo, um movimento posterior de culto aos documentos e culto aos fatos 

históricos começam a ocorrer. 

The positivists, anxious to stake out their claim for history as a science, 

contributed the weight of their influence to this cult of facts. First ascertain the 

facts, said the positivists, then draw your conclusion from them. In Great Britain, 
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this view of history fitted in perfectly with the empiricist tradition which was the 

dominant strain in British philosophy from Locke to Bertrand Russell. The 

empirical theory of knowledge presupposes a complete   separation between 

subject and object. Facts, like sense-impressions, impinge on the observer from 

outside and are independent of his consciousness. (CARR, 1987, p. 9) 

Nesse contexto, o historiador seria passivo, tendo a importante tarefa de reportar os 

fatos como verdadeiramente ocorreram e deixar conclusões excluídas do processo.  Para 

alcançar a verdade dos fatos, então, caberia ao historiador coletar documentos e 

manuscritos e a história seria o conjunto dos fatos apurados. O jornalista C. P. Scott 

afirmou que fatos são sagrados, opinião é livre (CARR, 1987, p. 9), em defesa de uma 

história livre de opiniões individuais. 

What is history? This is a crucial question into which we must look a little more 

closely. According to the commonsense view, there are certain basic facts which 

are the same for all historians and which form, so to speak, the backbone of 

history – the fact, for example, that the battle of Hasting was fought in 1066. 

(CARR, 1987, p. 10) 

Os fatos históricos se distinguiriam dos fatos básicos a medida que os historiadores 

passam a reconhecê-los como históricos. Para tanto, é necessário que as pesquisas sejam 

acuradas. Um historiador que notifica a batalha ocorrida em Hastings e em 1066 não é uma 

virtude, mas um dever, algo necessário para manutenção da história. Caso contrário, 

diversos historiadores estariam escrevendo diversos anos e lugares, gerando desencontro de 

narrativas e os fatos históricos se perderiam. Faz-se necessária a manutenção de fatos 

históricos porém, a partir da seleção de documentos, os fatos puros começam a se 

modificar. ―In spite of C. P. Scott‘s motto, every journalist knows today that the most 

effective way to influence opinion by the selection and arrangement of appropriate 

facts.‖(CARR, 1987, p. 11) 

Assim como em jornais, os historiadores possuem o poder de influenciar a opinião 

por meio da seleção dos fatos. O mundo hoje, por exemplo, está passando por uma 

pandemia e dois jornais muito expoentes brasileiros têm tratados a seleção de fatos de 

maneira profundamente distinta. Enquanto um aborda a falta de equipamentos 

mundialmente e mortes o outro aborda os países e pessoas que estão conseguindo se 

recuperar. Neste caso, a seleção dos fatos é feita de maneira consciente pelos jornais, que 

possuem interesses políticos, sociais e econômicos e utilizam meio de comunicação para 

atingi-los. Porém, nem sempre o historiador tem consciência dessa seleção e seu poder 

influenciador. 
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Neste trabalho, há um subcapítulo voltado a colonização holandesa no nordeste 

brasileiro. É interessante mencionar que foi utilizado um termo que é habitual aqui no 

Brasil nos nossos documentos: invasão. Porém, quando lemos documentos estrangeiros o 

termo mormente utilizado é colonização. Na própria produção e seleção de documentos, 

refletem-se as concepções e relações do Brasil com Holanda. ―The historian is necessarily 

selective. The belief in a hard core of historical facts existing objectively and independently 

of interpretation of the historians is a preposterous fallacy, but one which it is very hard to 

eradicate.‖(CARR, 1987, p. 12) 

Retomando a diferenciação entre fatos históricos de fatos do passado, é necessária a 

incorporação, dos historiadores, de fatos como algo válido e relevante. ―Its status as a 

historical fact will turn on a question of interpretation. This element of interpretation enters 

into every fact of history‖. (CARR, 1987, p. 12-13)  

Existem diversas lacunas nos fatos das histórias antiga e medieval que foram gerados 

por diversos acidentes. Os fatos históricos conhecidos são poucos se comparados a diversos 

fatos que se perderam, tornando o pouco, toda a história. 

Our picture has been preselected and predetermined for us, not so much by 

accident as by people who were consciously or unconsciously imbued with a 

particular view and thought the facts which supported that view worth preserving. 

(p. 13) 

Os fatos conhecidos da idade média foram selecionados por pessoas relacionadas a 

prática religiosa, enquanto os fatos relacionados com a Antiguidade são, em grande 

maioria, relacionados a Atenas e pouco se sabe sobre Esparta, Pérsia, escravos e não 

cidadãos. 

The modern historian enjoys none of the advantages of this built-in ignorance. He 

must cultivate this necessary ignorance for himself – the more so the nearer he 

comes to his own time. He has the dual task of discovering the few significant 

facts and turning them into facts of history, and of discarding the many 

insignificant facts as unhistorical. But this is the very converse of the nineteenth-

century heresy that history consists of the compilation of a maximum number of 

irrefutable and objective facts. (CARR, 1987, p. 14-15) 

Os historiadores das outras idades possuem uma atribuição que os outros não 

possuem pois são eles que descobrem, refletem e selecionam os fatos que devem ser 

considerados históricos.  

The nineteenth-century fetishism of facts was completed and justified by the 

fetishism of documents. The documents were the Ark of the Covenant in the 

temple of facts. The reverent historian approached them with bowed head and 

spoke of them in awed tones. If you find it in the documents, it is so. But what, 

when we get down to it, do these documents – the decrees, the treaties, the rent-
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rolls, the blue books, the official correspondence, the private letters and diaries – 

tell us? No document can tell us more than what the author of the document 

thought-what he thought had happened, what he thought ought to happen or 

would happen, or perhaps only what he wanted others to think he thought. None 

of this means anything until the historians has got to work on it and deciphered 

(CARR, 1987, p. 16) 

O trecho compreende outra dimensão sobre documentos que relatam fatos históricos. 

A seleção dos fatos ocorre antes do olhar do historiador sobre os documentos, diários e 

cartas. Quando o autor produz algo, ocorre uma seleção a partir dos objetivos pretendidos. 

Por isso, faz-se necessária uma metodologia que possibilite aproximarmos do pensamento 

do outro, sendo a hermenêutica. ―British historians refused to be drawn, not because they 

believed that history had no meaning, but because they believed that its meaning was 

implicit and self-evident.‖(CARR, 1987,p. 20)Para Carr, os historiadores ingleses não 

estavam preocupados em filosofia da história, não porque eles não se importassem. Para 

eles, ao apresentar fatos, a filosofia da história estaria presente. 

O culto aos fatos defendido pelos historiadores durante grande parte do século XIX 

combinava com a progresso econômica na Grã-Bretanha e foi na Alemanha que iniciou o 

movimento historiográfico contrário. 

During the past fifty years a good deal of serious work has been done on the 

question ‗what is history?‘ It was from Germany, the country which was to do so 
much to upset the comfortable reign of nineteenth-century liberalism, that the 

first challenge came in the 1880s and 1890s to the doctrine of the primacy and 

autonomy of facts in history. (CARR, 1987, p. 20) 

Um filósofo italiano Benedetto Croce, que aprendeu muito com os mestres alemães 

filósofos do idealismo, como Wilhelm Dilthey (hermenêutica subjetiva), que defendiam a 

utilização da Hermenêutica Subjetiva e não material, propôs uma filosofia da história que 

não a confinasse ao acúmulo de fatos históricos, trazendo grandes contribuições à 

historiografia. 

All history is ‗contemporary history‘, declared Croce, meaning that history 

consists essentially in seeing the past through the eyes of the present and in the 

light of its problems, and that the main work of the historian is not record, but 

evaluate, for, if he does not evaluate, how can he know what is the worth 

recording? (CARR, 1987, p. 20-21) 

A grande mudança proposta por Croce é trazer para o historiador o papel de 

avaliador. Anteriormente, o papel do historiador seria registrar os fatos como eles realmente 

eram. Agora, o historiador também reflete sobre o que vale. Apesar da grande mudança de 

paradigma, Croce fala que a avaliação deve ser feita tendo em vistas o presente, pensando a 
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partir do presente, gerando possíveis anacronismos. A reconstituição do ensino público 

neo-idealista proposta por Croce marginalizava o conhecimento científico. 

O filósofo e historiador britânico Collingwood foi influenciado por Croce e tem suas 

ideias resumidas a seguir: ―The philosophy of history is concerned neither with ‗the past by 

itself‘ nor with ‗the historian‘s thought about it by itself‘, but with ‗the two things in their 

mutual relations‘‖ (p. 21) 

E, 

The constitution of the past in the historian‘s mind is dependent on empirical 

service. But it is not in itself on empirical process, and cannot consist in a mere 

recital of facts. On the contrary, the process of reconstitution governs the 

selection and interpretation of the facts: this, indeed is what makes them 

historical facts (CARR, 1987, p. 22) 

A história seria, então, a reconstituição dos fatos que, em princípio, foram 

selecionados pelo agente da história e, em seguida, são selecionados pelo historiador. 

Então, a história é a história do pensamento. É a reflexão e seleção do historiador sobre os 

fatos históricos que estuda. 

In the first place, the facts of history never come to us ‗pure‘, since they do not 

and cannot exist in a pure form: they are always refracted thought the mind of the 

recorder. It follows that when we take up a work of history, our first concern 

should be not with the facts which it contains but with the historian who wrote it. 

(CARR, 1987, p. 22) 

Carr (1987, p. 23) traz analogia sobre as duas concepções de história. Enquanto no 

culto aos fatos a história é comparada a um peixe em um laboratório disponível para ser 

dissecado, a história é como um peixe no oceano extenso e inacessível. Pegar o peixe vai 

depender das ferramentas específicas, como vara de pescar e isca e de algumas fora do 

alcance do pescador, tal como sorte da chance. ―History means interpretation.‖ (CARR, 

1987, p. 24) 

The historian and facts of history are necessary to one another. The historian 

without his facts is rootless and futile; the facts without their historian are dead 

and meaningless. My first answer therefore to the question ‗what is history?‘ is 

that it is a continuous process of interaction between the historian and his facts, 

an unending dialogue between the present and the past (CARR, 1987, p. 30) 

Ao argumentar sobre o que é história Carr (1987) aborda a história factual de Ranke e 

sua repercussão em toda a Europa. Todavia, a história constitui-se um erro, pois Ranke 

desenvolve a crítica documental, em contraponto a história factual. A história factual teve 

forte repercussão também na história do ensino no Brasil, dando início ao movimento 

historiográfico de preservação de memória nacional. Primitivo Moacyr esteve entre os 
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pioneiros da história factual, mostrando os fatos simplesmente como foram. Não se pode 

afirmar que Moacyr conhecia diretamente as doutrinas de Ranke. Contudo, o emprego 

público possibilitou Moacyr a desenvolver uma variação documental factual, apresentando 

trechos de documentos e pouquíssimas palavras do próprio autor. Para compreender melhor 

seu papel no cenário nacional, será apresentada breve bibliografia sobre o autor. 

Nascido em 1867 na Bahia, trabalhou no Liceu de Recife antes de mudar-se para o 

Rio de Janeiro para cursar Direito, obtendo bacharel em 1894 (CARVALHO & 

MACHADO, 2018, p. 148). No início do século XX, trabalhou na Câmara dos Deputados 

como redator e relator. O emprego trouxe acesso a documentos e relacionamentos com os 

deputados. (CARVALHO & MACHADO, 2018, p. 149). 

Publicou diversos artigos no jornal do comércio e trabalhou em instituições 

particulares de ensino secundário. Com a assunção de Getúlio Vargas em 1930, Primitivo 

Moacyr manteve-se no cargo de redator, aposentando-se em 1933 (CARVALHO & 

MACHADO, 2018, p. 150). 

Após aposentadoria, passou a produzir, pesquisar e publicar seus livros sobre ensino 

no Brasil. Sua obra foi tão relevante à época que muitas foram tidas como cânones no 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), como já mencionado na metodologia. 

tendo sua obra inscrita numa historiografia valorizada pelo IHGB e apadrinhada 

por instituições como a Companhia Editora Nacional e o INEP, frequentando 
círculos intelectuais nos quais era presença constante muitos dos educadores 

vinculados ao Manifesto da Escola Nova de 1932, podemos entender a produção 

moacyrniana inserida numa chave que estimula o conhecimento como requisito 

pa-ra o desenvolvimento, ou seja, a ciência a serviço do progresso. (CARVALHO 

& MACHADO, 2018, p. 151) 

A primeira obra de Primitivo Moacyr é O ensino Público no Congresso Nacional 

(1816). Como estava em cargo de redator no período, expressou sua opinião como homem 

do estado (CARVALHO & MACHADO, 2018, p. 153). Como o nome elucida, há a defesa 

do ensino público e sua correlação com o princípio da república. Seu posicionamento a 

favor de um ensino perpassou governos, chegando até a era Vargas. Após sua 

aposentadoria, em 1934, que Moacyr produziu suas obras mais relevantes para a história da 

educação. Em seis anos, publicou quinze livros, de 1936 a 1942, falecendo em 1942 

(CARVALHO & MACHADO, 2018, p. 155). 

Tabela 1: As obras produzidas por Primitivo Moacyr  

Título das obras volume Editora/Jornal Ano 
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O ensino público no Congresso Nacional ----- Sem editora 1916 

A instrução pública e a República ----- Jornal do 

Comércio 

1920 

A instrução pública e a República ----- Jornal do 
Comércio 

1929 

A instrução e o Império (subsídios para a história da 

educação no Brasil) 1823-1853 

Vol 1 Brasiliana 1936 

A instrução e o Império (subsídios para a história da 
educação no Brasil) 1854-1888 

Vol 2 Brasiliana 1937 

A instrução e o Império (subsídios para a história da 

educação no Brasil) 1854-1889 

Vol 3 Brasiliana 1938 

A instrução e as províncias (subsídios para a história da 
educação no Brasil) 1834 a 1889, dos Amazonas às 

Alagoas. 

 
 

Vol 1 

Brasiliana 1939 

A instrução e as províncias (subsídios para a história da 
educação no Brasil) 1834 a 1889, Sergipe, Bahia, Rio de 

Janeiro e São Paulo. 

Vol 2 Brasiliana 1939 

A instrução e as províncias (subsídios para a história da 

educação no Brasil) 1834 a 1889, Espírito Santo, Minas-
Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 

Goiaz. 

Vol 3 Brasiliana 1940 

A Imprensa e a república 7 

volumes 

Imprensa 

Nacional 

1942 

A Instrução pública no Estado de São Paulo: primeiras 

décadas republicanas 

3 

volumes 

Brasiliana 1942 

Fonte: (CARVALHO & MACHADO, 2018) 

A tabela possui variação em relação aos volumes. Caso esteja escrito primeiro o 

número e depois volumes significa que é o total de volumes sobre aquele assunto, 

finalizando a obra no ano dado. Exemplo: em a imprensa e a república está escrito 7 

volumes, o que significa que existem 7 livros e o último foi publicado em 1942. Agora, se 

estiver escrito vol. e sem seguida um número é o volume do livro e o ano que foi publicado. 

A fonte principal para o desenvolvimento da dissertação, A instrução e o Império 

(1936), é um compilado de citações. Primitivo Moacyr traz ao extremo a perspectiva que o 

documento fala por si mesmo. O texto é intimamente documental, com pouquíssimos textos 

do próprio autor. Como principais fontes utilizadas pelo autor neste volume, encontram-se 

atas de Assembleias Legislativas, falas do trono, relatórios de ministros e toda forma de 

documentação oficial. Contudo, o autor por muitas vezes, não faz referências diretas às 

fontes, somente citando o ano e a pessoa que proferiu os termos. 

Uma possibilidade para compreensão do livro seria uma reedição, com um formato de 

citação e escrita atualizado, pois a obra é uma fonte documental inesgotável para pesquisas 

posteriores. Contudo, pelos documentos que tivemos acesso, não conseguimos delimitar 

corretamente todas as fontes selecionadas pelo autor. Para tanto, muitas citações não 
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seguiram o formato da ABNT, por meio de apud e referências bem delimitadas. Ao final do 

trabalho, adicionaremos a bibliografia disponibilizada por Primitivo Moacyr em seu livro 

para posteriores pesquisas e levantamentos de referências. As únicas obras referenciadas de 

acordo com a ABNT são a Memória de Martim Francisco Machado e a Reforma Januário 

Cunha. No demais, a delimitação de autores estará contida nos textos de forma indireta. 

Uma curiosidade sobre o livro é que, apesar de ser uma curadoria feita pelo Moacyr 

de documentos oficiais, muitos nomes e palavras estão escritos incorretamente. Dentre as 

palavras, podemos citar aritmética, escrita por diversas vezes sem o t (arimetica). Nomes de 

autores estrangeiros também estão frequentemente escritos de formas equivocadas e, 

inclusive, alguns nomes de parlamentares brasileiros estão em desacordo com o site do 

Senado. 

Contudo, sua curadoria e seleção de documentos refletem seus posicionamentos, 

apesar de não explícitos nos textos. A necessidade de se produzir um trabalho isento de 

percepções pessoais e o mais próximo possível da realidade beiram um fanatismo 

historicista. Apesar das críticas, assim como menciona Afrânio Peixoto no prefácio em tom 

irônico, seus livros foram fundamentais para a produção histórica do ensino geral, inclusive 

a história da instrução em matemática. 
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1- CAPÍTULO PRELIMINAR: da importância de uma leitura 

criteriosa 

 
The history of mathematics education in Latin America offers many instances of 

the transmission process, [...], not as a static concept but as a dynamic situation, 

in which ideas and institutions are transformed to adapt themselves to new 

cultural and social settings. (CARVALHO, p. 335, 2014). 

 

No presente texto, fazemos pesquisa sobre o primeiro capítulo do livro de Primitivo 

Moacyr. Torna-se necessária a abordagem sobre a história anterior ao Império Brasileiro 

para entendermos aspectos que transformaram e foram transformados, construindo também 

as instituições de ensino posteriormente. O texto será dividido em três grandes blocos, 

sobre os jesuítas e sobre as aulas régias e as academias militares. Observamos que este 

capítulo explicita bastante a justificativa de uma metodologia basiladora na leitura da fonte. 

 

1.1- Os Jesuítas: Um legado do Brasil Colônia 

 Sendo parte de um movimento o Contrarreforma, em resposta à reforma protestante, 

a Ordem dos Jesuítas tornou-se habilitada a criar ou gerir escolas em nações e colônias 

católicas, principalmente no Sul da Europa, América Latina, Ásia e África. Surgindo no 

ano de 1550, seu modelo educacional balizou-se na estrutura francesa, tomando forma em 

1599 com o Ratio Studiorum, baseado na repetição e na disciplina. O mesmo aferiu um tipo 

de uniformalização dessas escolas. A matemática nesse período agregou-se ao currículo da 

filosofia, durante o segundo ano e houve uma valorização da gramática, retórica e Latim 

(SCHUBRING, 2015, p. 238). Em princípio, os jesuítas tinham a função de catequizar os 

índios e somente posteriormente começou o ensino secundário. 

The Jesuits came to Brazil in 1549, with the first ‗‗Governador Geral‘‘ (Governor 

General), and set up reading and writing schools for the Indians, as part of their 

efforts to convert them to the Catholic religion. Later on, these schools were 

opened to Europeans and native non-Indian Brazilians. Around the end of the 
sixteenth century, the Jesuits made a clear option for secondary and post-

secondary education. This contrasted strongly with the view of Manoel da 

Nóbrega (1517–1570), who was the first Provincial of the Jesuits in Brazil and 

believed that the Jesuits‘ efforts should concentrate on the teaching of children 

only in elementary reading and writing schools. The Jesuitsrestructured schools 

along the lines of the Ratio studiorum and so created schools for the teaching of 

the ‗‗liberal arts‘‘ to the sons of the landed gentry who were expected to go to 

Coimbra, in Portugal, to study law and theology, or to Montpellier, in France, to 

study medicine. (CARVALHO & DASSIE, 2012, p. 500) 

Ao tentarmos localizar a primeira escola brasileira, temos no ano de 1549 a chegada 

dos jesuítas ao Brasil (SAVIANI, 2008, p. 149). Juntamente com o governador geral do 
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Brasil, Thomé de Souza, os primeiros Jesuítas chegaram ao Brasil, sob chefia de Manuel de 

Nóbrega (SOARES, 2007, p. 31).   

Todavia, o ensino nas colônias teve características distintas das que encontramos no 

continente europeu. A principal função do ensino, para as elites, ofertado na Península 

Ibérica era o preparo para o ingresso no curso de direito e medicina na Europa ou vocação 

para o sacerdócio (SCHUBRING, 2015; SOARES, 2007). Olhando sob a perspectiva do 

ensino em Portugal, por exemplo, não faria muito sentido trazer os jesuítas para o Brasil, 

uma vez que mestiços, mamelucos e índios não galgariam tais etapas, sendo destinados a 

eles o trabalho subserviente. 

Figura 2: Igreja do antigo colégio dos Jesuítas (Salvador, Bahia) 

 

Fonte: IBGE, apud Azevedo (1944, p. 307) 
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Porém, a Reforma Protestante, já mencionada, teve um papel muito significante para 

o ensino brasileiro. Sendo, na realidade, um efeito colateral, a reforma protestante gerou a 

necessidade em se cristianizar novos povos, uma vez que nações outrora submissas ao 

Vaticano se desvincularam, trazendo inúmeras perdas financeiras, materiais e humanas.  

Então, em exceção do modelo europeu de ensino, nas colônias, especialmente no Brasil, o 

ensino era voltado para pessoas que, segundo eles, necessitavam da catequização. Por esse 

motivo, no Brasil, as escolas dos Jesuítas tinham por discurso a inclusão de todas as 

pessoas, contudo, na realidade, as escolas tornavam-se realmente abertas somente aos 

brancos, excluindo-se assim a todas as outras pessoas e etnias (SOARES, 2007, p. 32). 

Assim, quando se deu a expulsão dos jesuítas em 1759, a soma dos alunos de 

todas as instituições jesuíticas não atingia 0,1% da população brasileira, pois 
delas estavam excluídas as mulheres (50% da população), os escravos (40%), os 

negros livres, os pardos, filhos ilegítimos e crianças abandonadas (SAVIANI, 

2008, p. 150) 

Este contexto contrapõe-se em muitos aspectos aos relatos de Moacyr sobre o período 

dos Jesuítas no Brasil, que apresentam os mesmos como heróis nacionais, salvando 

ingênuos povos da ignorância. Azevedo (1944) também apresenta os jesuítas como heróis 

desbravadores de novas terras pela educação. Pode-se citar como parte desse ideário, por 

exemplo, a suposição sobre o ensino das mulheres.  

Naquele tempo, meados do século 16, pouco se pensava na instrução das 

meninas. Em todo o caso dá-se o fato extraordinário de irem ter os índios com o 

padre Nobrega e pedirem-lhe que assim como havia padres para lhes ensinar os 

filhos, também desejavam mulheres virtuosas para as filhas. E queriam escrever, 

e de fato escreveram, á Rainha D. Catarina que lh‘as enviasse. ―E pareceu isto tão 
bem a todos, tanto ao governador como a mais da cidade aos padres, que todos 

uns e outros escreveram sobre isto‖. A esta antecipação de quase tres séculos ao 

costume de educar as mulheres, á semelhança dos homens, chama Afrânio 

Peixoto de ―intuição quasi milagrosa‖. (MOACYR, 1936, p. 10) 

Neste trecho, Moacyr cita Afrânio Peixoto, de maneira a congratular primeiramente 

aos índios e em seguida a todos os líderes religiosos ou políticos pelo interesse em ensinar 

mulheres. Contrapondo-se a pesquisas anteriormente citadas, que afirmam a exclusão dos 

índios, mamelucos, negros, escravos, mulheres. É possível ser, mesmo numa obra de 

preservação de memória, uma tentativa anacrônica de se enxergar os fatos passados com o 

olhar do presente. 

Na realidade, jesuítas não promoviam o ensino inicial ou primário em outras nações. 

Toda a iniciativa de formação inicial era delegada à família, seja a alfabetização e o ensino 

de matemática básica, por meio de professores particulares ou afins. Somente algumas 

pessoas tinham acesso ao ensino, pois não possuíam preparo anterior, por não ser 

responsabilidade do Estado.  
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Afrânio Peixoto fez parte de movimento de história da educação que introduziu o 

tema nos currículos de formação de professores. O vetor, iniciado primeiramente por 

Fernando de Azevedo, introduziu ao currículo das escolas normais do Rio de Janeiro a 

história da educação no ano de 1928. Em seguida, assumindo a denominação de filosofia e 

história da educação, com nova reforma dirigida por Anísio de Teixeira (SAVIANI, 2008, 

p. 155). Salvo exceções, grande parte do movimento relegou a história da educação 

brasileira à inexistência ou irrelevância, abordando principalmente noções mais gerais. E, 

com a inclusão da história da educação nos currículos normais, diversos manuais sobre 

história da educação foram desenvolvidos, inclusive por Afrânio Peixoto, no ano de 1933, 

três anos antes da publicação de A instrução e o Império. Afirma-se, ―O primeiro desses 

manuais foi o livro Noções de história da educação, de Afrânio Peixoto (1933), [...] o livro 

de Afrânio Peixoto reservou apenas 54 das 265 páginas à educação brasileira.‖ (SAVIANI, 

2008, p. 156) 

Moacyr, que fazia parte de um movimento de preservação de memória, acreditando 

que o documento fala por si mesmo, lema mais historiográfico positivista, cita seu 

companheiro, em defesa da existência e até mesmo intuição milagrosa dos educadores e 

educados à época. Faz-se necessário lançar mão da hermenêutica e da tentativa de 

compreender o contexto da escrita do livro. Mesmo com diversas proposições, e uma delas 

seria a tentativa de defesa e valorização da história nacional, compreender aspectos que 

levaram um simples parágrafo parece-me um exercício de reflexão não simplório. 

Retornando a questões mais gerais sobre as instituições de ensino abertas no Brasil, 

Moacyr opta por abordar as primeiras escolas jesuítas abertas no Brasil, com o padre 

Serafim Leite à frente. Com a chegada dos Jesuítas em Salvador, em março de 1549, em 

menos de 15 dias funcionava a escola de ler e escrever. 

Tendo como base a abertura da primeira escola, tem-se a impressão real de uma 

escola aberta a todos, baseada na colaboração dos povos. Mas, na realidade, o número de 

padres professores que aportaram em Salvador não era suficiente para cobrir a demanda 

necessária. O que forçou o envio dos alunos mais destacados a Portugal para se tornarem 

professores. Ainda assim, não houve quantitativo de professores suficientes demandados na 

colônia (SOARES, 2007, p. 32).  No ano de 1576, 

Além destes três colégios, da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, havia escolas 

menores em todas as terras onde existisse alguma casa da companhia. Nelas os 

filhos dos índios, com aprender a ler escrever e portuguez, se faziam ―politicos e 

homens‖. Os progressos foram constantes, com pequenas intermitências. Uma 

vez ou outra surgia problema dos professores, já previsto por Nobrega. 

(MOACYR, 1936, p. 11) 



 

33 
 

Houve, no sentido de não ficar restrita somente à Bahia, então capital, ampliação de 

escolas na colônia. Mesmo assim, os dados apresentados por Saviani (2008) e Soares 

(2007) são antagônicos a umas pequenas intermitências sobre o déficit de professores na 

colônia portuguesa. O ensino nestes colégios não era igual, apesar do Ratio Studiorum, em 

que cada escola aprimorava algum conteúdo específico. O ensino preliminar esteve 

presente em todas as instituições e nesses ―colégios se ensinavam gratuitamente as 

primeiras letras, matemáticas elementares, gramática latina, filosofia, teologia dogmática e 

moral.‖ (MOACYR, 1936, p. 12). Mas diferenciavam-se a medida que 

O estado da instrução em 1575, segundo dados oficiais era o seguinte: Em Porto 

Seguro, uma escola preliminar; em São Vivente, outra; em São Paulo de 

Piratininga, outra. No Rio de Janeiro, um colégio com uma classe de instrução 

preliminar, e outra de latim e humanidades. Em Pernambuco: um colégio, com 

classe preliminar, duas de letras humanas, uma de artes (filosofia) e outra de 

casos (teologia moral) para os de fora, ainda outra de teologia para os de casa.( 

MOACYR, 1936, p. 11- 12) 

O texto citado acima revela um aspecto não mencionado por Moacyr, a existência de 

dois tipos de escolas: Um para os nativos, com ensino elementar e a catequização, e outro 

voltado para as elites: o próprio colégio, baseado no Ratio Studiorum, com ensino dos 

Elementos de Euclides e da Esfera de Sacrobosco, mencionada posteriormente no presente 

capítulo.―Very little is known about the teaching and learning of mathematics in the Jesuit 

schools in Brazil‖ (CARVALHO E DASSIE, p. 500, 2012). Os autores relatam que 

The teaching of mathematics in Brazil started, of course, as it should, that is, with 

lessons on numbers, or the first operations, a teaching which was gradually 

improved, and in 1605, in the schools [colégios] in Bahia and Rio de Janeiro, 

there is mention of arithmetic lectures (LEITE1, 2006, Apud CARVALHO E 

DASSIE, 2012, p. 500) 

Em contraponto, tratando-se de conteúdos matemáticos mais avançados, alguns 

autores defendem que no Colégio das Artes, localizado em Salvador, Bahia, ensinava-se 

desde aritmética até trigonometria, geometria, equações algébricas, razão, proporção e juros 

(SOARES, 2007, p. 32). Todavia, os supracitados sobre um ensino de aritmética contrariam 

fortemente as propostas do Ratio que serão abordadas a seguir. 

A distinção entre o ensino para indígenas e colonos portugueses fica evidente uma 

vez que, para a maioria, era destinada a matemática básica, enquanto para colonos uma 

matemática elementar, baseada em Euclides. Sobre a separação entre os brancos e os 

índios, mestiços e mamelucos, das pesquisas que tivemos acesso, é algo que necessita 

observações posteriores. Porém, podemos observar no Ratio Studiorum o currículo 

prescrito para o ensino de matemática (FRANCA, 1952). 

                                                             
1
LEITE, S. História da Companhia de Jesus no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia Editora, 2006. 
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REGRAS DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

  

1. Autores, tempo, alunos de matemática. — Aos alunos de física explique na 
aula durante 3/4 de hora os elementos de Euclides; depois de dois meses, quando 

os alunos já estiverem um pouco familiares com estas explicações, acrescente 

alguma cousa de Geografia, da Esfera2 ou de outros assuntos que eles gostam de 

ouvir, e isto simultaneamente com Euclides, no mesmo dia ou em dias alternados. 

2. Problema. - Todos os meses, ou pelo menos de dois em dois meses, na 

presença de um auditório de filósofos e teólogos, procure que um dos alunos 

resolva algum problema célebre de matemática; e, em seguida, se parecer bem, 

defenda a solução. 

3. Repetição. - Uma vez por mês, em geral num sábado, em vez da preleção 

repita-se publicamente os pontos principais explicados no mês. 

 

O ensino da matemática era similar ao de qualquer disciplina. Em primeiro momento, 

apresentavam conceitos iniciais e por conseguintes mais fáceis. Após assimilação, 

acrescentavam-se algo mais difícil e assim sucessivamente. No final, ensinavam-se física – 

e segundo os conceitos de Aristóteles, os jesuítas entenderam (e ensinaram) a matemática 

como uma parte da física. A turma de física é a última turma nos sete anos do currículo. 

Ressalta-se que não somente a ordem dos Jesuítas promovia a instrução nas colônias 

portuguesas. Assim como Dassie & Carvalho (2012, p. 500) elencam outros conteúdos 

matemáticos ensinados no Brasil que não pertenciam aos ensinos delimitados pelo Ratio 

Studiorum. Outras ordens também ensinavam no Brasil, com as beneditinas. 

Em dois séculos, ou, mais precisamente, em 210 anos, que tantos se 

estendem desde a chegada dos primeiros jesuítas até a expulsão da 

Ordem pelo Marques de Pombal, em1759, foram êles quase os 

únicos educadores do Brasil: os religiosos, de outras ordens, 

franciscanos, carmelitas e beneditinos, não só se fixaram entre nós 

mais tarde, em 1580, como também, fiéis à tradição monacal, 

mantinham um regime de vida maia ascética e apartada e, se sã 

começavam então a romper o isolamento primitivo e a dedicar-se à 

pregação e a obras mais práticas, não davam à função educadora o 

papel primordial que ela assumia no plano de atividades dos 

jesuítas. (AZEVEDO, 1944, p. 288) 

Neste período do Brasil Colônia, encontramos o relato da colonização Holandesa no 

Brasil e questões importantes para a educação nacional.  

A ascensão de Felipe II ao trono espanhol, no ano de 1556, foi marcada por forte 

repressão aos países baixos, províncias que falavam ―neerlandês‖. A repressão contrariou o 

                                                             
2
João Sacrobosco, professor de astronomia da Universidade de Paris no século XIII, foi autor do Tratado da 

Esfera, obra muito popularizada na Europa por muitos séculos. Para o ingresso no ensino realmente superior, 

durante parte da idade média, os jovens precisavam estudar as artes liberais: trivium (gramática, retórica e 

lógica) e quadrivium(aritmética, geometria, teoria musical e astronomia). A esfera, astronomia de Sacrobosco, 

abordava aspectos dos corpos celestes e do céu, sem necessidade de conhecimentos prévios profundos, pois 

era ofertada para recém-chegados à Universidade de Paris, para as aulas de studium generale. 

(MONTEIRO,2018, p. 12-14) 
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interesse das províncias prósperas dos países baixos
3
. Dentre os motivos, podemos citar seu 

engajamento na Contrarreforma, com forte repressão aos protestantes. A política espanhola 

nos países baixos culminou em movimento emancipatório, sendo o primeiro a guerra dos 

oitenta anos e surgindo posteriormente diversas outras guerras e disputas (DONDA, 2010, 

p. 36).  

Já em 1580, após reivindicação e disputa do monarca espanhol pelo direito à sucessão 

do trono português, ocorreu a incorporação de Portugal à Espanha, com suas respectivas 

colônias. A união movimentou o eixo político, fazendo com que os inimigos da Espanha se 

posicionassem também contra o Império Português, uma vez anexado ao Espanhol 

(DONDA, 2010, p. 37).  

Todavia, no início do século XVII, os Países Baixos prosperavam mesmo com a 

pretensão espanhola em sobrepor sua soberania a eles. Sendo os primeiros após a região 

ibero-européia a lançarem-se ao mar, suas investidas iniciaram-se em 1598 (BOXER, 1957, 

p.1). Com o intento de fortalecer as províncias neerlandesas, criou-se a Companhia das 

Índias Orientais. Sendo permitido ingresso aos civis por meio de juramento à Companhia e 

aos Estados Gerais, comerciantes, em grande maioria de Amsterdã, engajaram-se para 

manter o monopólio do comércio com as Índias. Assim, os Países Baixos não se envolviam 

diretamente com as operações de guerra ultramar (DONDA, 2010, p. 38).  

Nem mesmo o acordo de paz firmado entre Holanda em Espanha em 1609 foi capaz 

de interromper seus avanços no Oriente. Quebrando o monopólio Ibérico sobre os oceanos, 

por meio de diversas investidas da Companhia das Índias Orientais, os espanhóis 

preocuparam-se com as terras localizadas no Ocidente e a possibilidade de perdas de 

colônias. Willem Usselincx, fundador da Companhia das Índias Ocidentais acreditava 

veementemente no tratado de paz firmado com a Espanha e no livre comércio. Seus ideais 

eram em certa medida inspiradores e não sustentáveis. 

Em princípio, holandeses tiveram o intento em acabar com o trabalho escravo. Porém, 

como em Amsterdã as pessoas possuíam certa qualidade de vida, não intentavam virar mão-

de-obra no Brasil. Para o fundador da Companhia, 

Baltic States could (he thought) supply large numbers of hardworking peasant 

families, whose low wages in their own homelands deprived them of any hope of 

social betterment; whereas in the fertile soil of South America, a few years of 

honest toil [sic] peaceful retirement. (BOXER, 1957, p. 4) 

                                                             
3
 Utilizarei Holanda para ser a parte representante do todo. Isto é, quando utilizar a Holanda estarei referindo-

me a todos os países baixos. 
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 Em pouco tempo os holandeses se tornaram grandes escravagistas, apesar das críticas 

recebidas pela Igreja Cristã Reformada. (SILVA, 2006, p. 21). Em Boxer (1957, p. 4), o 

autor apresenta que as ideias de Usselincx desconsideravam, em princípio, o trabalho 

escravo. Tendo morado em um período em Azores, defendia que os trabalhadores poderiam 

cuidar das plantações durante a noite. Sua proposta adequava-se bem aos ideais Calvinistas 

que professavam os Países Baixos. ―He stressed the superiority of free over slave labour. 

He deprecated the use of slave as both uneconomical and inhuman, urging that free white 

labourers would work far better, when acclimatized.‖ (BOXER, 1957, p. 4) 

Todavia, cabe ressaltar agora alguns de seus ideais. Dentre eles, a crença que 

ameríndios prefeririam estar sob poderio da Holanda ao de Espanha e Portugal, a expansão 

dos povos com que fariam comércio e uma colônia que supriria a metrópole mãe, no caso 

os Países Baixos, com produtos naturais do novo mundo, as Américas. (BOXER, 1957, p. 

3-4) 

Em princípio, traçaram plano para colonizar a Bahia, sendo plano mal sucedido já que 

os portugueses, com ajuda da armada espanhola, não permitiram a prevalência da 

Companhia em sua província. O plano de colonizar o Brasil emergiu do fato de os 

portugueses estarem subjugados ao Império Espanhol e, para os holandeses, os moradores 

prefeririam ser colonizados pelos inimigos da coroa espanhola. (BOXER, 1957, p. 6) 

Poucos anos depois, após algumas investidas, os flamengos ocuparam Pernambuco.  

Os batavos intentavam não apenas construir um império açucareiro, mas também 

instalar um entreposto para abastecer navios dispostos a servirem a Holanda, 

sufocando o acesso dos portugueses, desse modo solidificando sua fixação nas 

costas nordestinas (DONDA, 2010, p. 39) 

Após invasão bem-sucedida dos holandeses, alguns entraves surgiram para suas 

permanências. Estes colonizadores possuíam vasta experiência em comércio de 

manufaturados, porém não sabiam como fabricar o produto. Por isso, no período que 

estiveram no Brasil, recorreram a senhores de engenho luso-brasileiros (DONDA, 2010, p. 

39-40). Embora as relações entre eles fossem delicadas, por meio de diversos benefícios e 

concessões concedidas pelos holandeses aos brasileiros, promoveu-se  a continuidade da 

produção açucareira. 

Silva (2006, p. 15) relata sobre três períodos no Brasil Holandês. O primeiro foi 

marcado por forte rejeição dos portugueses (1630-1637), um período de resignação (1637-

1645) e, por fim, as guerras pela restauração. Durante o período de 1637 a 1645,  

O período de presença holandesa é marcado por contribuições culturais, políticas, 

artísticas, religiosas, enfim, um momento histórico que tem instigado novas 
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pesquisas, em especial, os sete anos em que Nassau ocupou o cargo de 

administrador em solo brasileiro (DONDA, 2010, p. 40) 

Católicos, judeus e cristãos novos vieram pela possibilidade de riqueza e liberdade 

religiosa. Contudo, os holandeses não ficaram passivos, tendo que aculturar negros, índios e 

deparar-se com a cultura portuguesa instaurada. Por muitas vezes, os embates pela 

predominância da cultura holandesa não eram pacíficos e as relações sociais eram pautadas 

pela reprodução do capital (SILVA, 2006, p. 11). O termo reprodução de capital é um 

anacronismo, uma vez que é uma perspectiva que não estava presente à época. Todavia, 

optamos por manter conscientemente o termo, para que possamos criticá-lo, em medida que 

não faz sentido utilizá-lo no século XVII e não nos aproximamos de definições marxistas. 

Poderíamos substituir por interesses pautados na reprodução de um bem econômico. 

A educação foi uma das maneiras de os Holandeses promoverem o processo de 

aculturação dos povos indígenas que, na realidade, não foi bem sucedida.  

A instituição que mais colaborou para o desenvolvimento educacional na colônia 

brasileira foi a Igreja Cristã Reformada. Realizou uma obra missionária junto aos 

indígenas em que, além da pregação, ensino e beneficência, traduziu o catecismo 

para a língua nativa e tinha planos para a tradução da Bíblia e ordenação de 

pastores indígenas, intentos interrompidos pela guerra da restauração portuguesa. 

Nas Atas dos Sínodos do Brasil há várias provas da preocupação dos pastores 

com índios no que concerne a sua educação e evangelização (SILVA, 2006, p. 

18) 

Os holandeses possuíam escolas primárias abertas em todas as suas províncias, 

diferenciando sua proposta de colonização da Península Ibérica. 

During his stay in Brazil, Johan Maurits gathered around him a carefully selected 

entourage of forty-six scholars, scientists, artists, and craftsmen from 

Netherlands, all of whom had their own special functions and assignments. Piso 
studied tropical diseases and their remedies, Marcgraf made scientific collections 

of the fauna, flora, and geography of Brazil and Angola. In addition to 

astronomical and meteorological observations; (BOXER, 1957, p. 112-113) 

O período holandês brasileiro foi marcado por diversas rupturas do período colonial 

português e liberdade religiosa em certo nível. Para compreender a colonização, a liberdade 

religiosa e a abertura de diversas escolas primárias, precisamos compreender quem foi o 

responsável pela Colônia Holandesa no Brasil nesse período.  Johan Maurits van Nassau-

Siegen (1604-1679), nacionalmente conhecido como Maurício de Nassau. Conde e príncipe 

no Império Romano-germânico foi escolhido pela Companhia Holandesa (VIC) para 

administrar as colônias holandesas no Brasil.  

Chamado de Príncipe humanista por Boxer (1957, p. 112), o governador-geral de 

Pernambuco foi considerado o homem mais memorável conectado com a indústria do 

açúcar e a frente do seu tempo. Utilizou dinheiro para reconstruir a colônia devastada pela 
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guerra e desenvolver a colônia. Seu projeto era tão visionário que objetivava criar uma 

Universidade em que católicos e protestantes pudessem frequentar. 

the directors felt that they need no longer truckle to Johan Maurits nor maintain a 

large garrison in brazil, but could safely economize on both these expensive 

items. [...] On 18 April 1642 the directors wrote to Johan Maurits, informing him 

that He was to reduce the garrison to eighteen companies for with, and that he 

could return to Europe in the spring of 1643.(BOXER, 1957, p. 156). 

Dentre os motivos que fizeram Johan Maurits retornar, destacamos os gastos 

financeiros para a manutenção e promoção de desenvolvimento da colônia e os custos com 

as guarnições militares. Ele adiou seu retorno para maio de 1644, pois amava estar no 

Brasil, (BOXER, 1957, p. 156). Ainda sobre o período de Maurits no Brasil 

A staunch Protestant himself, and in an age when Calvinists and Catholics 

regarded each other as inevitably doomed to hell-fire, He deliberately tolerated 

the local Roman Catholic priests and friars (the Jesuits alone expected), despite 

the opposition of the colonial Calvinist ministers and their supporters at home. 

(BOXER, 1957, p. 113-114) 

Os judeus, perseguidos na Europa pela inquisição e pelas nações protestantes, 

obtiveram, em Pernambuco, regalias que foram alvos de muitas críticas por parte de 

pastores e por parte dos brasileiros católicos. Mesmo com as críticas, como muitos judeus 

sabiam falar a língua dos colonos, obteve-se benefícios em negociações comerciais, 

fortalecendo o movimento anti-semita no Brasil (SILVA, 2006, p. 12). Na realidade, os 

holandeses não conseguiam dialogar plenamente com os ameríndios e nem converter os 

portugueses (BOXER, 1957, p, 133-134). As diferenças religiosas eram intransponíveis. 

O período de guerras e disputas para retomada do território ao poderio português foi 

intitulado de guerra da divina libertação por Boxer (1957, p. 159) que acrescenta mais uma 

dimensão. Muito além de lutar por uma nação é a luta pela salvação divina. Após a partida 

de Maurits e a redução das tropas no Brasil, os diretores da companhia acreditaram na 

pacífica relação com Portugal, uma vez que permaneceram em controle de grandes colônias 

na África e América por bastante tempo. 

Todavia, por meio de discursos advindos dos púlpitos, padres jesuítas que nunca 

receberam bem a invasão holandesa, inflamavam aos portugueses e indígenas a lutarem por 

Portugal. Os jesuítas instigavam os fazendeiros portugueses a lutar na guerra da divina 

libertação, nome atribuído pelos padres. Os colonos queimavam suas próprias plantações de 

maneira a enfraquecer a colonização e diminuir o lucro dos holandeses no Brasil. Tentativa 

de acordo com Portugal nesse período foi frustrada e, por meio de diversas guerras e 

disputas, o aspecto decisivo na perda da colônia foi o religioso. 

Azevedo (1944, p. 293) considera os jesuítas como os responsáveis pela manutenção 

das colônias portuguesas, ameaçadas pelas invasões estrangeiras. Para o autor, os jesuítas 
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eram líderes intelectuais e sociais da colônia. Observa-se a distinção dos discursos de 

acordo com a perspectiva. Enquanto Boxer ressalta o aspecto conspiratório dos padres da 

ordem, Azevedo apresenta os padres como heróis da manutenção da unidade da colônia. 

Organizando as primeiras instituições de educação e cultura- mediante as quais o 

clero passava a obter na Colônia a ilimitada preponderância de que já gozava na 

Metrópole, lutavam os jesuítas por assegurar a posse e a unidade do poder 

espiritual, coma mesma firmeza com que um déles, MANUEL DA NÓBREGA, 

intervinha na política contra os franceses (1564-67), quando a indecisão fazia 

flutuar frouxas nas mãos dos chefes as rédeas do governo, ou com que outro, não 

menos ilustre, ANTÔNIO VIEIRA, na campanha holandesa, concitava as 

povoações e as aldeias a levantarem o estandarte da cruz, arvorado no cimo dos 
campanários e os portugueses a cerraram fileiras à sombra da bandeira da fé, que 

desenrolava,à frente dos seus soldados e das tropas coloniais. (AZEVEDO, 

1944, p. 293) 

Porém, em literaturas mais clássicas, como em Primitivo Moacyr, não há nenhum 

relato sobre esse momento. O positivismo e a tendência em valorizar o nacional trouxeram, 

também, uma historiografia com forte perspectiva hispano-portuguesa, deixando de lado 

momentos que podem ser considerados de fragilidade nacional. Dos relatos a que se teve 

acesso, pouco se sabe do ensino de matemática na colônia. 

1.2- As aulas régias: Retornando ao Latim 

Em 1759, o período dos Jesuítas chega ao fim em Portugal e suas colônias. Após duas 

décadas, surge a necessidade de se criar método que pudesse suprir a ausência de sistema 

educacional e associado à lacuna deixada pelos padres. Todavia, o que ocorreu não foram 

reformas e sim incoerentes medidas tardias e fragmentárias (AZEVEDO, 1944). 

Observando em nível macro, as medidas estavam inseridas num contexto que buscava 

tornar Portugal como países desenvolvidos da Europa e nesse processo, repensar a 

educação seria um dos caminhos.  

Em 1759 ocorreu a expulsão dos jesuítas – devido ao Iluminismo, a educação, 

diferente do que era proposto pelos Jesuítas, deveria servir ao progresso humano. Por meio 

do ensino escolar, buscava-se reatar a grandeza de Portugal. Não bastava a educação 

atender somente aos interesses da fé católica, agora deveria atender aos interesses sócio-

políticos da Coroa Portuguesa (SOARES, 2007, p. 37). 

Tendo em consideração outrossim a que sendo o estudo das letras humanas a base 

de todas as ciências se vê nestes reinos extraordinariamente decaídas daquele 

auge que se achavam, quando as aulas se confiaram aos religiosos Jesuítas, em 

razão de que estes com o escuro e fastidioso método, que introduziram nas 

escolas destes reinos e seus domínios, e muito mais com a inflexível tenacidade, 

com que sempre procuraram sustentá-lo contra a evidência das sólidas verdades, 
que lhe descobriram os defeitos, e os prejuízos de um método, que depois de 

serem por ele conduzidos a estudantes pelo longo espaço de oito e nove e mais 

anos, se achavam no fim deles tão ilaqueados nas miudezas da gramática, como 

destituídos das verdadeiras noções das línguas latina e grega, para nelas falarem; 
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e escreverem sem um tão extraordinário desperdício de tempo, com a mesma 

facilidade, e pureza, que se tem familiares, a todas as outras nações da Europa, 

que aboliram aquele pernicioso método; dando assim os mesmos religiosos causa 

necessária a quase total decadência das duas línguas; sem nunca jamais cederem, 

nem à invencível força do exemplo dos maiores homens de todas as nações 

civilizadas. (MOACYR, 1936, p. 14-15) 

O espírito daquele período é bem retratado por Moacyr e o trecho acima contempla o 

objetivo das aulas régias. Tratava-se de aulas ofertas por professores em disciplinas 

isoladas e o primeiro objetivo era reformular as humanidades, principalmente o ensino das 

línguas. Para os portugueses, o método que durou 200 anos sem reformulações e destituídos 

das verdadeiras noções das línguas tornou-se verdadeiro responsável pela decadência das 

línguas. O real objetivo das mudanças seria aprender com as nações civilizadas, isto é, 

desenvolvidas, cedendo aos exemplos. Contudo, o ocorrido na prática foi 

ENTRE a expulsão dos jesuítas em 1759 e a transplantação da Corte portuguesa 

para o Brasil em 1808, abriu-se um parêntesis de quase meio século, um largo 

hiatus que se caracteriza pela desorganização e decadência do ensino colonial. 

Nenhuma organização institucional veio, de fato substituir a poderosa 

homogeneidade do sistema jesuítico, edificado em todo o litoral latifundiário, 
com ramificações pelas matas e pelo planalto, e cujos colégios e seminários 

foram, na Colônia, os grandes focos de irradiação de cultura. (AZEVEDO, 1944, 

p. 321) 

O posto de diretor de estudos foi criado em 1759. O diretor de estudos fora nomeado 

com objetivo de observar o alvará que regia as aulas régias, subordinando os professores ao 

mesmo (MOACYR, 1936, p. 16; SOARES, 2007, p. 39). Em princípio, os professores eram 

nomeados pelo diretor e, em seguida, passaram a ingressar no magistério por meio de 

provas de admissão. Diversas pessoas foram admitidas para o cargo de professores sem 

curso específico, sem método ou conteúdo. A única recomendação seria a não utilização do 

método Jesuítico, o que tornou as aulas sem coesão sistemática, com professores dispersos 

(p. 39). As modificações do ensino pouco atingiram a população mais pobre, especialmente 

as que viviam no Brasil.  

É conforme a toda bem razão, que o interesse daqueles particulares que se 

acharem menos favorecidos haja de ceder ao bem comum, e universal; 
sendo igualmente certo, que nem todos os indivíduos destes reinos e seus 

domínios se hão de educar com destino dos estudos maiores, porque deles 

se devem deduzir os que são necessariamente empregados nos serviços 
rústicos, e nas artes fabris, que ministram o sustento dos povos e 

constituem os braços e as mãos do corpo político (MOACYR, 1936, p. 21-

22) 

A finalidade da educação, segundo Moacyr, era para alguns somente ler, escrever e 

contar, outros poderia contentar-se com o estudo de língua latina e, um número menor que 

aspira às faculdades, ainda teria habilitação para o estudo de filologia. Não há comentários 

sobre o ensino de matemática nesse período, com exceção a aritmética básica, que é a 

contagem. As reformas delimitariam bastante o lugar de cada cidadão para a manutenção da 
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monarquia portuguesa. O ensino de língua latina aos pobres seria, para eles, a inserção dos 

privilégios da nobreza ao direito comum (SOARES, 2007, p. 29). 

Posteriormente, em novembro de 1772, foram criados alvarás que tratavam de novos 

fundos escolares e a maneira como se manteria o salário dos professores dos estudos 

menores e as casas de ensino. Com a reformulação de impostos para educação, cobraram-se 

encargos sobre a aguardente o vinho e a carne (MOACYR, 1936; SOARES, 2007). Os 

ideais iluministas tiveram influência na tentativa de instaurar uma educação estatal e 

pública, por meio de uma centralidade do Estado (SAVIANI, 2008, p. 150). 

Em última instância, as reformas versaram sobre a ampliação da oferta nas aulas e a 

criação da cadeira de filosofia racional e moral. Esta ampliação afetou o Rio de Janeiro, 

com a abertura de diversas classes. 

Tabela 2: Quadro informativo sobre aberturas de Classes no Brasil 

Ano Abertura de aulas no Brasil 

1774 Aulas de filosofia no Rio de Janeiro e uma de latim em São João Del Rei (Minas) 

1781 Criação de um gabinete de estudos de história natural 

1781 Criação de nove cadeiras de primeiras letras, uma de latim, uma de grego, uma de 

filosofia, uma de retórica e duas de matemática, todas no Rio de Janeiro 

1793 Criada aulas para soldados do regimento das milícias e da linha, aulas de filosofia, 

retórica, grego e três de latim e duas de primeiras letras. 

1797 Direito aos professores de gramática latina de ensinar indistintamente pela gramática 

que julgarem mais úteis e fáceis aos seus discípulos 

1799 Criação de cadeiras de geometria, trigonometria e aritmética em Pernambuco. 

1799 Direito ao vice-rei de inspeção privativa e necessária em todas as escolas régias. 

Determinava criação de novas cadeiras de filosofia, grego, latim e matemáticas 

elementares. 

1800 Criação de aulas de desenho no Rio de Janeiro. 

Fonte: MOACYR, 1936, p. 30-32, nossa formulação. 

Houve, no final do século XVIII, extensão de cadeiras e classes no Brasil, 

principalmente no Rio de Janeiro, já capital da colônia. Ainda assim, somente uma minoria 

da população teve acesso às aulas régias, tornando o ensino no Brasil ainda mais deficitário 

que no período dos jesuítas. Tanto que, em 1786, o vice-rei Luiz de Vasconcelos assinou 

em documento oficial que 
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Era lamentável o estado das escolas de primeiras letras em todas as 

capitanias do Brasil: poucas existiam e estas eram exercidas por homens 

ignorantes (MOACYR, 1936, p. 31) 

Em Portugal, criaram-se critérios para tornar-se professor mas, no Brasil, mesmo ao 

final do século, os profissionais não eram submetidos a avaliação (MOACYR, 1936, p. 32). 

O subsídio literário, impostos que arrecadavam fundos para a educação, era também não 

suficiente para remunerar aos profissionais. E também, não havia nem órgãos nem 

funcionários responsáveis pelas inspeções das aulas no Brasil, o que facilitava a iniciativa 

de vultos. Isto é, pessoas que recebiam sob o pressuposto de serem professores, mas na 

realidade não exerciam a profissão (SOARES, 2007, p. 39). Somente em 1799, carta-régia 

ordenava ao vice-rei nomeação de professor para visitar semestralmente escolas régias, 

submetendo relatório sobre as mesmas. 

O Colégio Real dos Nobres, criado em Portugal, teve papel em certa aproximação do 

que ocorria em outros países para educação e, posteriormente, instituiu-se aula de 

comércio, com ensinos matemáticos, como quantidades aritméticas e algébricas 

indispensáveis para o cálculo (MORMÊLLO, 2010, p. 12). Todavia, o Colégio Real dos 

Nobres não logrou êxito no processo de levar educação científica à nobreza (SARAIVA, 

2007, p. 20). A criação da faculdade de matemática na Universidade de Coimbra não é uma 

continuação da instituição, porém uma ruptura, com ingresso para todos, e a faculdade da 

matemática enquanto inovação mundial. Para o ingresso na faculdade, foram criadas 

algumas bolsas de estudo para incentivar os mais moços e os métodos para o ensino de 

matemática valorizavam a experiência (MORMÊLLO, 2010, p. 20). Apesar de período de 

mudança, as reformas educacionais não obtiveram continuidade após a morte de D. José.  

 

1.3- A Tentativa de reforma e o ensino militar 

Neste subcapítulo, elucidaremos sobre uma tentativa de reforma, a saber, a 

formalização dos graus de ensino e o ensino militar. 

Figura 3: A antiga Escola Militar do Rio de Janeiro 
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Fonte: Azevedo (1944, p. 340) 

Desde o início da dissertação, não havíamos discorrido sobre como seriam 

constituídos os graus do ensino. Tornou-se tarefa difícil tal delimitação, pois não raramente 

utilizávamos um olhar atual para questões do ensino no passado. Todavia, ao adentrarmos 

em contexto de escolas médico-cirúrgicas e ensino militar, precisamos abordar essas noções 

de graus no ensino. Trata-se de projeto para formalizar a instrução por graus e explicitar a 

funcionalidade dos mesmos. Vale ressaltar a tentativa, indicando falha na consolidação do 

proposto. 

No período do vice-reinado houve ainda uma tentativa de reforma que merece ser 

mencionada. Foi o projeto de organização sistemática da Instrução Pública no 

Brasil pelo General Francisco Borja Garção Stockler e apresentado ao Conde da 

Barca, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra. Pelo 

Vasto plano a Instrução Pública era dividida em quatro graus distintos: primeiro 

grau: ―aqueles conhecimentos que a todos são necessários, qualquer que seja o 

seu estado e profissão; o segundo grau: desenvolvimento mais amplo da maior 

parte das noções do primeiro grau, e todos os conhecimentos que são essenciais 
aos agricultores, aos artistas e aos comerciantes; o terceiro grau: todos os 

conhecimentos que devem servir de introdução ao estudo profundo das ciências e 

de todo gênero de erudição; o quatro grau finalmente seria dedicado ao ensino das 

ciências tanto abstratas, como de aplicação consideradas na sua maior e extensão 

e em todas as suas diversas relações com a ordem social. Compreenderia além 

disto, o estudo das ciências morais e políticas, contempladas sob o mesmo 

aspecto, e designadas com a denominação de ciências sociais. (MOACYR, 1936, 

p. 41-42). 

O trecho acima, sem o auxílio de literatura complementar, traz consigo duas 

possibilidades de interpretação da realidade. A primeira seria que, naquele período, as 

instituições de ensino brasileiras não possuíam organização sistemática. Observar sob tal 
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perspectiva não é algo a ser desconsiderado uma vez que, com a expulsão dos jesuítas do 

Brasil, a instrução passou a ocorrer por meio de aulas régias de maneira deficiente. Outra 

possibilidade de interpretação seria a existência de uma estruturação sistemática, porém, 

diferente dos moldes propostos por Stockler. 

Em Soares (2007, p. 38), a reestruturação dos graus e níveis de ensino fez parte da 

primeira fase das reformas pombalinas e dividiria os estudos em maiores e menores. Nos 

estudos menores, eram ensinadas as primeiras letras e a cadeira das humanidades, algo 

análogo ao ensino médio. Os estudos maiores consistiam em algo similar ao ensino 

superior, hoje em dia. A reestruturação da organização de ensino nos estudos maiores 

possibilitou mudanças de cursos na Universidade de Coimbra, principalmente na segunda 

fase das reformas pombalinas. Nela, a substituição do modelo jesuíta gerou novas 

configurações, dentre elas, a formação da primeira faculdade de matemática em 1772. Com 

esta novidade para aquela época, o ensino de matemática e engenharia gerou uma 

consolidação do papel da matemática, formando  os primeiros professores de matemática 

superior, inclusive Stockler. 

Saraiva (1997) possui mais relatos sobre os estudos maiores e menores e como muitas 

propostas foram dissolvidas. Porém, antes dos relatos, retomamos ao subcapítulo anterior e 

as propostas mais centralizadoras e estatizantes de Marquês de Pombal. A criação de um 

diretor de estudos, por exemplo, ligado e dependente do rei, controlando o sistema escolar. 

Pode-se citar, como medida centralizadora, a real mesa gerindo primeiramente o Colégio 

Real seguindo dos estudos menores, controlando o ingresso de docentes mediante concurso. 

Com a morte de D. José em 1777 e a destituição de Pombal, transformou-se 

significativamente a instrução, principalmente pública. Houve política de retomada das 

Escolas de Primeiras Letras a ordens religiosas, que se tornaram responsáveis pela 

contratação de docentes, isentos de exame de qualificação.  

Bastos (1998), em prefácio de texto, considera a proposta de reforma por Stockler 

como a primeira do Brasil. Em 1799, apresentou de maneira anônima à Academia Real das 

Ciências Plano de Regimento de Estudos, texto que ficou conhecido somente 

posteriormente, baseado em sua primeira proposta apresentada em 1816 no Brasil. Seus 

planos de regimentos dos estudos surgiram no contexto de mudanças que sucederam as 

reformas de Pombal. Mas, seus projetos não passaram de propostas, dentre vários motivos. 

Com a vinda da Família Real portuguesa para o Brasil, para escapar do exército 

napoleônico, Garção Stockler lançou peças de artilharia sobre navios que pretendiam os 



 

45 
 

acompanhar e recebeu com discurso o General Junot, comandante de exército de Napoleão 

(FERNANDES, 1998, p. 146). Para além de motivações políticas, seu discurso ocorreu na 

Academia de Ciências, local o qual era secretário, para receber o General como membro. O 

discurso de boas-vindas gerou demissão, em 1809, de todos seus cargos públicos, sendo 

readmitido somente em 1812. Contudo, faz-se necessário compreender que Stockler era 

secretário naquele período e que o discurso de boas-vindas foi pelo recebimento do militar 

como membro. Porém, sua relação com a Academia não voltou a ser pacífica, tendo não 

sido publicados seus textos em anos subsequentes (SARAIVA, 1997, p. 25). Por outro lado, 

perdoado e chamado para posições muito importantes, membro do conselho da direção da 

academia militar, professor numa academia e criando plano de ensino e plano de 

fortificação da costa do RJ
4
. 

Chegando ao Brasil, em 1812, teve boa receptividade. Sendo nomeado por D. João 

VI como professor de matemática na Academia Real da Marinha e deputado da junta de 

Direção da Academia Militar do Rio de Janeiro (FERNANDES, 1998), fizera parte do 

grupo de primeiros matemáticos a ingressar no Brasil. Suas propostas, baseando-se em uma 

reforma geral para educação, elucidada no pedido de D. João, objetivava a educação para a 

formação de um grande povo. As propostas não passaram pelo congresso, pois não houve 

mais interesses em reformas globais para educação. 

A proposta de 1799 era iniciar o plano de maneira gradual, principiando por vilas e 

cidades. Possuindo limitado orçamento, não se utilizaria todo o dinheiro, reservando parte 

para investimento, aumentando assim a renda e ampliando o projeto de escola. De maneira 

muito similar ao projeto apresentado no Brasil, sua primeira proposta sofre severas críticas, 

dentre as razões citamos a falta de mão-de-obra capacitada e excessivos encargos 

financeiros.  

Outra característica da primeira proposta era o ensino de moral e cívica em 

detrimento do ensino religioso (SARAIVA, 1998, p. 29), sendo má recebida, pois poderia 

gerar a possibilidade de revoltas. Já no Brasil, a parte de ensino cívico é retirada do projeto, 

pelo resultado negativo anterior.  

Desde carta dirigida ao Conde da Barca, já em segunda proposta, apresentou uma 

planta e o delineamento do seu germe que, posteriormente, tornaria-se uma vistosa árvore 

(STOCKLER, 1998, p. 154). Assim, Stockler comparou seu projeto com o germe da planta, 

um dos fatores para seu crescimento, dependendo ainda das devidas condições que 

                                                             
4
Para maiores informações, veja dissertação de Michel Pacheco (2019) 



 

46 
 

favorecessem seu desenvolvimento, não somente sua genética. Para o matemático, fazia-se  

necessário empreender em grande projeto para educação, das mesmas magnitudes do 

Brasil, pois nela apoiava-se o desenvolvimento da nação. 

O bem da causa publica requer que um Estabelecimento d'esta natureza não seja 

acanhado no seu delineamento; e a gloria de Sua Majestade exige, que os 

vindouros reconheçam que o Soberano, que foi capaz da grande resolução de 

transplantar a Sede da Monarchia Portugueza Da Europa para o Brazil, nem 

desconheceu os principios de que depende a sua futura grandeza, nem se 

esqueceu de meio algum, que podesse felicitar os seus Vassallos, accelerando a 

civilisação d'este paiz. (STOCKLER, 1998, p. 152) 

O projeto de Stockler teve grande magnitude, incluindo todos os graus de ensino, o 

contrato dos professores, como geraria renda, o direito universal ao primeiro grau a todos 

os cidadãos. Seu projeto ambicioso buscava ―todas as verdades novas, e methodos 

verdadeiramente elementares [...] immediamente incorporados no ensino publico‖ (p. 153).  

O texto de Primitivo Moacyr trata-se de trecho de documento proposto por Stockler, com 

algumas alterações em formatação. Nele, o autor compila as principais propostas para o 

ensino dos quatro graus, porém, sem aprofundar-se em detalhes. 

Todavia, como mencionado anteriormente, a proposta de Stockler permeava de 

maneira profunda todos os graus de ensino, incluindo as matérias que deveriam ser 

ensinadas e a idade de ingresso dos alunos. Temos como conteúdos ensinados nas escolas 

de primeiro grau, ―Arte de ler e escrever; os principios e regras fundamentaes da 

Arithmetica; e os conhecimentos moraes, fisicos, e econômicos indispensaveis em todas as 

circunstancias, e empregos.‖(STOCKLER, 1998, p 157) 

Em seu objetivo, essa instância seria para todas as pessoas e, para tanto, seus 

ensinamentos deveria ser acessível a  qualquer mancebo
5
 medíocre. O ingresso seria após 

os oito anos de idade e antes dos dez e seu objetivo era abrir no mínimo uma escola de 

primeiro grau em cada povoação ou freguesia. A duração seria de três anos e as meninas 

poderiam estudar junto com os meninos durante os dois primeiros, criando turmas 

separadas durante o terceiro, de maneira que as meninas pudessem aprender atividades 

voltadas ao lar, como por exemplo, medicina doméstica.  

Os conhecimentos que deveriam ser ensinados em cada ano são bem destacados, 

sendo exposta aqui a matemática que deveria ser ensinada. No primeiro ano, os alunos 

deveriam aprender o conhecimento sobre os números e a numeração decimal, durante o 

segundo, deveriam continuar o ensino de contagem e, no terceiro, a geometria, agrimensura 

e mecânica. A preocupação com a falta de professores nesse grau de ensino fez parte da 

                                                             
5
 Jovem. 
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preocupação e, como medida, seria necessário a criação de compêndios, manuais que 

auxiliassem os profissionais sobre os métodos, exercícios e as diversas doutrinas (p. 161). 

As escolas de segundo grau seriam voltadas aos proprietários rurais, comerciantes e 

artistas, homens empregados nos ofícios mecânicos e de artes fabris. Sendo um 

aprofundamento do primeiro grau, seriam incluídos os conhecimentos que os habilita para 

tais funções, sem perder de vista o estudo sobre a moral e economia. Também dividido em 

três anos, somente no segundo é ensinado matemática, com os ―principios da Algebra 

ordinaria, ou Algorithmia geral; os Elementos de Geometria rectilinea‖ (p. 162).  Este grau, 

com conteúdos voltados à agricultura, aproveitamento dos solos, aplicação matemática ao 

conhecimento das máquinas, parece-me um grau profissionalizante que prepara para o 

trabalho. As cadeiras de Stereotomia e desenho também possuíam ensinamentos 

matemáticos, como geometria descritiva, teoria das sombras e regras gerais dos desenhos 

aplicadas a ofícios. 

Stockler também defendeu que as escolas de belas artes fizessem parte do segundo 

grau. Contudo, pela dificuldade de profissionais qualificados, sua abertura seria 

inicialmente somente na cidade do Rio de Janeiro. Estudar-se-ia pintura, arquitetura civil, 

música, desenho, etc. Pela necessidade do ensino de matemática para artistas e oficiais 

mecânicos, a escola teria cadeira para matemática e se ensinaria aritmética, geometria 

analítica, retilínea e estática. (p. 165). Os alunos habilitados em cursos como arquitetura 

civil ou pintura ficariam obrigados a assistir a todas as partes de matemática, enquanto os 

de ofícios mecânicos ou artes fabris somente a primeira parte. 

As escolas de terceiro grau se encontravam voltadas ao ensino das línguas, filosofia, 

moral e etc. O ensino da moral derivado do conhecimento de Deus é ressaltado, como 

também do homem e de outros seres sensíveis, o que diferencia o projeto do primeiro em 

Portugal. Neste grau, as pessoas estariam estudando ensinos similares ao propedêutico, 

provendo um tipo de cultura e conhecimento culturalmente eruditos. Neste grau, estudaria 

Analyse completa das Faculdades e operações do Entendimento; a Gramática 
geral,ou Arte de falar; a Rhetorica, ou Arte de escrever; o estudo das Lingoas 

mortas, e o das Lingoas vivas assim Europeas como Orientaes; o conhecimento 

dos diversos modos da sua escriptura, ou seja em Diplomas, ou em Moedas e 

Medalhas, ou em Cipos e Inscripções Lapidares; a hermeneutica, ou a arte de 

distinguir os Monumentos e Diplomas genuínos dos apochriphos; e finalmente a 

geographia antiga e moderna; a Chronologia; e a Historia philosophica assim 

civil como literaria. (STOCKLER, 1998, p. 166-167) 

O quarto grau seria chamado de Academias Reais e teria por objetivo habilitar 

homens para profissões científicas, aproveitar o talento dos gênios de maneira a gerar 

mestres e promover o progresso, seja social ou das ciências (p. 170). O grau seria dividido 
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em seis classes distintas, com conhecimentos desde a matemática e das ciências até a 

jurisprudência.  

Tabela 3: Divisão das ciências exatas  

As cadeiras das 
ciências exatas 

Objetivos 

1° Geometria 

analytica 

Geometria transcendente, Trigonometria Spherica, e Spheroidal, 

Analyse, ou Calculo Superior. 

2º Statica Dinamica, Hydrostatica, Hydrodinamica e Stereotomia. 

3º Mecanica Celeste ou Astronomia Physica. 

4º Stereotomia Geodesia Dioptrica, Optica (Catoptrica), Perspectiva e Theoria da 

polarisação da luz. 

5º Astronomia pratica,Geographia racional 

6º Cálculo das probabilidades e suas aplicações 

Fonte: STOCKLER, 1998, p. 171, adaptado 

Stockler também defendeu a criação de um tipo de sociedade de professores, 

corporação, que faria reuniões em suas respectivas escolas e reuniões mais gerais e outra 

responsável pela gerência de toda instrução pública, denominada Sociedade Real das 

Sciencias e Artes. Sua proposta não angariou adeptos principalmente pela necessidade 

ampla dos investimentos que seriam necessários. 

Ao retornar a Portugal, demitiu-se como sócio da Academia, após ter diversas 

publicações recusadas. Publicou, então, em Paris, por editor francês o primeiro livro sobre a 

história da matemática em Portugal. Sua admiração pela França, desde antes da vinda da 

Família Real ao Brasil até a publicação de livros com editores franceses podem revelar 

aspectos sobre sua proposta de ensino, ao observar a história da França no mesmo período. 

Em princípio, com a Revolução Francesa em 1789, houve o princípio de defesa por uma 

educação gratuita e para todos (SCHUBRING, 1985, p. 354). Nesse contexto, Stockler 

defendia uma educação básica para todas as pessoas, incluídas até mesmo meninas. Porém, 

somente com o plano Condorcet, durante a restauração napoleônica, é que a matemática 

teve certa predominância no plano de educação. 

 

1.4- Academias militares 

Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, houve a necessidade de criação 

ou alteração de forças militares de Portugal para o Brasil. A fuga da invasão napoleônica ao 

reinado português trouxe consigo a possibilidade de invasões francesas ao Brasil 

(SOARES, 2007, p. 49). Assim,  

D. João, por graça de Deus, príncipe regente de Portugal faz saber que tendo em 

consideração ao muito que interessa ao meu real serviço, ao bem público, e à 

defesa e segurança de meus vastos domínios que se estabeleça no Brasil e na 
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minha atual corte e cidade do Rio de Janeiro, um curso regular de ciências exatas 

e de observação, assim como de todas aquelas que são de aplicação das mesmas 

aos estudos militares e práticos que formam a ciência militar em todos os difíceis 

e interessantes ramos [...] havendo uma inspeção geral que pertencerá ao ministro 

da guerra. (MOACYR, 1936, p. 46-47) 

Para entender como funcionaram as estruturas dos colégios militares no Rio de 

Janeiro, faz-se necessário compreender como se esquematizaram anteriormente em 

território lusitano e o papel importante da matemática naquele contexto
6
. 

In Portugal it was through the military academies that mathematics was mainly 

taught, with mathematics papers being written mainly by professional military 

officers. The importance of these military institutions was due not only to the 

weakness of the secular institutions, but also to the role of the Armed Forces in 

maintaining the Portuguese empire. (SAVIANI, 2007, p. 22) 

Foi criada a Academia Real da Marinha que, após má estruturação, deixa de existir, 

criando-se a Real Academia dos Guardas Marinhas em 1782. O curso de matemática 

durava três anos letivos, e existiam algumas distinções do curso proposto em primeira 

formulação. Como por exemplo, enquanto a primeira academia estudava cálculo diferencial 

e integral a segunda estudava seções cônicas (MORMÊLLO, 2010, p. 29). Em geral a 

matemática era pura e aplicada, com curso de navegação, com duração de três anos. 

Em 1790, ainda em território Lusitano, é criada a Academia Real de Fortificação, 

Artilharia e Desenho, com objetivo de formar engenheiros, infantes e artilheiros. O curso de 

artilharia e infantaria tinha duração de três anos, com disciplinas de fortificação e teoria da 

artilharia, enquanto o curso para engenheiros durava quatro anos. As disciplinas de 

matemática eram cursadas na Academia de Guardas Marinhas. É importante ressaltar 

também a criação da Academia das Ciências em Lisboa, em 1779. 

A chegada da Família Real ao Brasil trouxe o progresso que se iniciara em Portugal 

com as reformas pombalinas, comentadas no subcapítulo anterior. O período de 1809 a 

1810 foi o período em que mais foram traduzidas obras e publicadas no Rio de Janeiro, pela 

imprensa régia. Todavia, antes da Corte 

Brazil‘s economy was mainly based on slave labor in agriculture and on the 

export of goods did not encourage the implementation of new techniques and 

consequently it was not a factor in the demand for new scientific practices and 

knowledge. (SAVIANI, 2007, p. 23) 

                                                             
6
 Alguns autores relatam a necessidade de fortificações como o primeiro propulsor para a criação de escolas 

militares. Como não utilizaram nenhuma fonte para tal, decidimos manter as argumentações em nota de roda-

pé. Segue: 

―É preciso entender que o afastamento científico dos outros países fez com que as fortificações e artilharias 

portuguesas, bem como navegações estavam tornando-se ultrapassadas. Assim, fazia-se necessário a 

reestruturação das defesas portuguesas. Em princípio, contrataram estrangeiros doutos nas artes da guerra, 

recebendo o dobro do que oficiais portugueses de mesma patente‖ (MORMÊLLO, 2010, p. 24). Por conta dos 

grandes gastos, criaram as escolas preparatórias militares em território português. 
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Além de questões internas nacionais, era interessante a manutenção do Brasil como 

país subdesenvolvido e colônia de Portugal. Poucos cursos no Brasil eram destinados ao 

desenvolvimento científico. 

Mormêllo (2010 p. 35) destaca um desdobramento da Academia Real de Fortificação, 

Artilharia e Desenho, a Academia de Aritmética e Geometria prática na cidade do Rio de 

Janeiro em 1795 que, em 1822, é intitulada Academia Real Militar. A Academia Real de 

Guardas Marinhas também é uma reformulação da Academia Real da Marinha (p. 17), que 

perdura por pouco tempo. Em 1837, ―Consta que Rego Barros estudou as organizações 

militares dos outros países, e se inclinou para o modelo francês‖ (MORMÊLLO, 2010, p. 

106). A partir de então, por meio de alterações feitas por ministros, a instituição 

aproximava-se da Escola Politécnica. Até 1934, a Academia Militar
7
 é a única instituição 

de ensino de matemática superior no Brasil. 

Os estudos da Academia Real Militar, criados a partir da deliberação de D. João VI, 

tinham duração de sete anos, (MOACYR, 1936) e foram os primeiros cursos a lecionar 

engenharias, matemática entre outros. Sem falar da quantidade de bens materiais, como 

livros e instrumentos, trazidos para o Brasil. O plano de curso da Academia Real Militar no 

início de sua criação será exposto a seguir. 

Tabela 4: Plano de curso da Academia Real Militar  

Ano Plano de estudos por matéria 

1º ano Ensinará aritmética e álgebra (equações de 3º grau e 4º grau), geometria, 
trigonometria retilínea, dando também as primeiras noções da esférica. Os alunos 

deste ano, além da lição de matemática, terão outra de desenho. 

2º ano Repetindo e ampliando as noções de cálculo dadas no 1º continuará depois, 

explicando os métodos para a resolução das equações, dando-lhe toda a extensão 

que atualmente tem, e procedendo às aplicações de álgebra e geometria das 
linhas e das curvas, tanto as do 2º grau como de graus superiores, passará depois 

ao cálculo diferencial e integral, ou das fluxões fluentes, mostrando os mesmos, e 

as suas aplicações até onde tem chegado nos nossos dias nas brilhantes 
aplicações à física, à astronomia e ao cálculo das probabilidades. O lente deverá 

formar o seu compêndio debaixo dos princípios da álgebra, cálculo diferencial e 

integral de Lacroix, e terá cuidado de ir adicionando todos os métodos. 

3º ano Ensinará os princípios de mecânica, tanto da estática como da dinâmica, e os de 

hidrodinâmica, tanto na hidrostática como na hidráulica, e regulará o seu 
compêndio pelos últimos tratados que maior celebridade merecem, servindo-lhe 

de base para os princípios rigorosos das duas ciências a obra Francoeur, unindo-

lhe as aplicações teóricas e práticas que puder tirar das excelentes obras de 
Gregory, Prony, Abade Bossuet, de Fabre; devendo extrair de Gregory tudo que 

toca às máquinas e suas aplicações; das obras de Besout, de Robins, das 

memórias de Eulero tudo que toca aos problemas de projetos... Os discípulos 
deste ano terão, além da lição determinada, a do desenho em dias da semana. 

                                                             
7
 O nome academia militar foi adquirido após sua reformulação. 
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4º ano Explicará a trigonometria esférica de La gendre em toda sua extensão, e os 

princípios de ótica, catóptrica e dióptrica; dará noções de toda qualidade de 

óculos da refração, e de reflexão, e depois passará a explicar o sistema do 
mundo; para o que muito servirá das obras de La caille e de La lande, e da 

mecânica celeste de La place; não entrando nas suas sublimes teorias porque para 

isso lhe faltaria tempo; as mostrando grandes resultados que ele tão 

elegantemente expôs, e daí explicando todos os métodos para as determinações 
das latitudes no mar e na terra; fazendo todas as observações com a maior 

regularidade, e mostrando as aplicações convenientes às medidas geodésicas, que 

novamente dará em toda sua extensão. Exporá igualmente uma noção das cartas 
geográficas das diversas projeções e das suas aplicações às cartas geográficas e 

às topológicas, explicando também princípios das cartas marítimas reduzidas, e 

do novo método com que foi construída a carta de França; dando também noções 
gerais sobre a geografia do globo e suas divisões. As obras de La place, de La 

Lande, de La Caille e a introdução a La croix a geografia de Pinkerton e no qual 

há de procurar encher em toda a extensão destas vistas. Os alunos deste ano terão 

além desta noção, outra de física, exceto dois dias na semana, que serão 
aplicados aos desenhos das figuras e máquinas pertencentes às ciências que 

estudam no mesmo ano. O lente de física formará o seu compêndio sobre os 

elementos de física de Abade Hauty, que nada deixam a desejar em tal matéria 
quanto aos nossos conhecimentos atuais; tendo também em vista o compêndio de 

física de Brisson; e o que julgue dever aproveitar dos outros célebres físicos. 

5º ano Haverá dois lentes. O primeiro ensinará tática, estratégia, castrametação, 

fortificação de campanha e reconhecimento de terrenos. Formará o compêndio 

sobre as melhores obras que têm aparecido sobre tão importante matéria, 
seguindo muito para a primeira parte de Gui de Vernom, e para última a obra de 

Cessac, as belas memórias que se acham no manual topográfico que publica o 

arquivo militar de França. O segundo lente ensinará química, dará todos os 
métodos docimásticos para o conhecimento das minas, servindo-se das obras de 

Lavoisier, Valquelin, Jouveroi, de La Grange, Chaptal para formar o seu 

compêndio, onde fará toda a sua aplicação às artes e a utilidade que dela 
derivam. 

6º ano Haverá dois lentes. O primeiro ensinará de manhã fortificação regular e irregular: 

ataque e defesa das praças, princípios de arquitetura civil, traço e construção das 

estradas, pontes, canais e portos: orçamento das obras, e tudo o que mais pode 

interessar, seja sobre o corte das pedras, seja sobre a força e utilidade dos arcos, 
seja sobre a força das terras para derrubarem os edifícios ou muralhas que lhe são 

contíguas. O lente formará o seu compêndio sobre as melhores e mais modernas 

obras, servindo-se das obras de Gui de Vernon, das memórias do Abade Bossuet, 
de Muller etc. O segundo lente ensinará mineralogia, exceto em dois dias na 

semana que serão destinados ao desenho, e se servirá do método de Verner, 

demonstrando o gabinete de PabitD‘Onheim, e servindo-se dos elementos do 

cavalheiro Napion, tendo em vista Hauy, Brochant e outros célebres 
mineralogistas. 

7º ano Haverá também dois lentes. O primeiro ensinará artilharia teórica e prática, 

minas e geometria subterrânea. Formará o seu compêndio para o mesmo fim; e 

para o de minas poderá servir-se do de Rosa. O segundo lente explicará a história 
natural nos dois reinos animal e vegetal; devendo explicar o sistema de Lineu 

com os últimos aditamentos do Gussieu e La Cepede.  

Fonte: MOACYR (1936, p. 46-60) 

Os nomes estrangeiros citados nos escritos de Moacyr estão com ortografia errada ou 

diferente da usual. Por exemplo, Laplace está escrito como era antes da revolução francesa 

e outros estão escritos de maneira equivocada. Como o texto de Moacyr é uma transcrição 
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documental, é necessário observar o que pode ter gerado a variação na escrita. Sobre 

Laplace, a escrita está no formato utilizado no período do sistema feudal na Europa. O La 

indica que o francês era um senhor feudal. 

Havia 11 lentes e mais cinco professores substitutos. Após a possibilidade de 

formação de uma biblioteca militar, existiria um novo lente, responsável pelo ensino da 

história militar no oitavo ano. Observando a tabela anterior, encontramos concentração de 

matemáticos e físicos franceses.  

There are two important guidelines that are emphasized from the first year of the 
course: firstly there is an explicit recommendation to show connections between 

the different parts of mathematics, its inner coherence (the decree refers to its 

―beauty‖) and their application to the real world; in particular it mentions the 

connections between the principles of algebra and those of geometry, and the 

applications of trigonometry to geodesy; secondly it encourages the teachers to 

encourage research among students (SAVIANI, 2007, p. 30) 

Em 1808, é instalada a academia de guardas-marinha, transferida de Portugal com 

mesmos instrumentos, máquinas, livros e etc (SOARES, 2007; MOACYR, 1936). No ano 

posterior, inicia-se uma série de cursos sobre artilharia, engenharia, matemática, física, 

navegação e cujo programa fica exposto na tabela a seguir, com dados retirados na íntegra 

de Primitivo Moacyr (1936). 

Tabela 5: Tabela de cursos da Academia de Guardas-Marinha 

Ano Plano de estudos por matéria 

1º Aritmética, geometria, trigonometria e aparelho. 

2º Princípios de álgebra até equações do segundo grau inclusive; primeiras 

aplicações delas à aritmética, geometria (seções cônicas); mecânica com 

aplicação imediata ao parelho à manobra; desenho de marinha e rudimentos 
sobre construção dos navios. 

 Trigonometria esférica; navegação teórica e prática; instrumentos de tática 

naval; continuação de desenho; rudimentos de artilharia; exercícios de fogo; 

tática militar e artilharia prática. 

 

Fonte: MOACYR (1936) 

Nos cursos militares, estavam presentes três lentes de matemática, professores do 

quarto grau e dois substitutos e professores de artilharia, desenho, mestres de aparelho e 

construção naval. Para ingresso nos cursos, era necessário conhecimento de francês e 

noções básicas de aritmética (MOACYR, 1936; SOARES, 2007). Retomando a proposta de 

Stockler, o trecho a seguir bem elucida o que seriam os lentes. 

As escolas do 1º grau seriam chamadas pedagogias e os mestres nelas 

empregados, pedagogos. As do 2º grau, institutos, e os mestres instituidores. As 

do 3º grau, liceus, e os mestres professores. As do 4º grau, academias, e os 

mestres lentes. (MOACYR, 1936, p. 42) 

Ao observar os planos de cursos propostos, podemos observar pela primeira vez a 

matemática, física, química, engenharias em local de protagonismo no Brasil, mesmo que 

somente no contexto da formação militar. Eram estudados pesquisadores atuais para aquela 
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época e as pesquisas avançadas em ciências e matemáticas, mesmo que associados à 

necessidade de defesa do território nacional e da família real foram fator de importância nas 

reformas brasileiras posteriores.  
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2- ENSINO NA CONSTITUINTE DE 1823: Dando com os burros 

n’água 

Desse modo as elites provinciais tiveram papel decisivo na construção do novo 

Estado e na definição de sua natureza. Participaram ativamente das decisões 

políticas, fosse na sua província, fosse no governo central. E ao fazê-lo 

constituíram-se como elites políticas (DOLHNIKOFF, 2005, p. 14) 

Falaremos neste capítulo sobre a Constituinte de 1823 e a importância dos embates 

federalistas e centralizadores no Brasil. Para tanto, torna-se necessária compreensão da 

estrutura governamental naquele período e os motivos que fizeram eclodir na sociedade 

brasileira os interesses pela federalização. A discussão educacional refletiu os impasses da 

primeira metade do século XIX e questionamentos sobre instituições que ensinavam 

matemática estiveram presentes.  

 

2.1- Compreendendo a estrutura política no Brasil Império 

O livro de Casemiro Neto é citado no portal da Câmara dos Deputados, sendo 

publicada pela instituição com título A construção da Democracia. Revelador desde o 

nome, é síntese sobre a história da Câmara. Assim como o texto de Moacyr, Neto utiliza 

uma abordagem mais documental, com diversas citações de documentos históricos. Em 

princípio, o autor confronta a história da criação da câmara dos deputados com aparatos 

necessários para criar uma sociedade democrática, e nesse contexto, 

determinando que D. Pedro de Alcântara, Príncipe Real do Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves, vá a Portugal (o que não se concretiza); convoca os 

procuradores das cidades e vilas principais, que tem juízes letrados, tanto do 

Reino do Brasil, como das Ilhas dos Açores, Madeira e Cabo Verde que forem 

eleitos, para, em Junta de Côrtes, se tratar das leis constitucionais que se discutem 

nas Côrtes de Lisboa, a fim de assentarem as bases constitucionais que atendam 

as condições peculiares da América portuguesa e cria, também, uma comissão 
encarregada de preparar os trabalhos de que se devem occupar os mesmos 

procuradores (NETO, 2003 p. 40) 

O decreto acima, expedido com rubrica do Rei D. João VI ocorre em 18 de fevereiro 

de 1821, no Palácio do Rio de Janeiro.  A decisão não é baseada em incluir os interesses 

brasileiros nas decisões governamentais. Objetivando manter a unidade Portugal e suas 

colônias, incluindo o Brasil, o imperador cedeu às reivindicações do Brasil. Estava em voga 

a integridade e unidade da nação e o levante da Revolução Pernambucana em 1817 a 

evidenciava.  Com intuito em criar um Nordeste Republicano, livre do domínio Português e 

da hegemonia do Sul e Sudeste, a Revolução Republicana estendeu-se de Rio Grande do 

Norte à Paraíba. Dentre os fatores do movimento podemos citar 

peso dos tributos exigidos do povo para sustentar a guerra de conquista no Prata, 

e na manutenção da pesada máquina administrativa que o Príncipe Regente D. 

João, trouxera da Europa. A zona mais produtiva do País sofre uma verdadeira 
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asfixia tributária. Os pesados tributos se avolumam de ano para ano e esgotam a 

população. Outros fatores se somam a estes: atraso no pagamento da tropa e a 

carestia geral resultante da grande seca de 1816, que abala até as classes mais 

abastadas. (NETO, 2004, p. 35) 

Baseando-se em alguns ideais da Revolução Francesa e Independência Norte 

Americana, após a proclamação da república, a lei orgânica passou a reger o governo 

provisório da nova república, como direito a imprensa e liberdade de opinião, direitos 

individuais e decretam-se abolidos títulos de nobreza ou privilégios de classe. Contudo, o 

movimento, que durou aproximadamente 76 dias, foi violentamente e impiedosamente 

reprimido (NETO, 2004, P. 36), retomando aproximadamente quatro anos mais tarde com a 

Revolução Pernambucana de 1821. 

Em Portugal, a situação não estava favorável. A abertura dos Portos brasileiros, o 

pós-guerra napoleônico, a falta de um rei, a mortalidade e altos índices de emigração, a 

Revolução Francesa, a Revolução Espanhola e a Constituição de Cádiz influenciaram no 

desencadeamento da Revolução Constitucionalista no Porto em 1820. Com a apropriação 

dos ideais descritos na constituição de Cádiz, os portugueses elegeram 74 parlamentares 

lusitanos e nem um único do ultramar, com a tentativa de delimitar os poderes do 

Imperador e promulgar a Constituição Portuguesa em 1822 (NETO, 2004, p. 37-38). 

No Brasil, somente em 1821 as províncias e o rei D. João VI tiveram acesso a 

informações sobre a revolução pois, mesmo alguns defendendo a necessidade de 

parlamentares ultramarinos  representarem suas nações, havia a pretensão dos 

parlamentares lusitanos firmar o absurdo princípio de que podiam legislar, à 

revelia de outras colônias, sobre as suas necessidades e interesses, e organizar a 

Constituição política que tinha de reger todos os Estados da Coroa (NETO, 2004, 

p. 39) 

Porém, ao saber das revoluções, D. João IV expede o decreto que dá início ao 

subcapítulo, convocando a todas províncias a convocarem eleições, em conformidade com 

o sistema espanhol. Dolhnikoff interpreta a expedição do rei como ―Entender a maneira 

pela qual as elites estiveram presentes no processo de construção do Estado brasileiro, de 

modo a conferir determinado perfil.‖ A expedição do rei tratou de incluir os portugueses 

nascidos no Brasil no processo eleitoreiro português diferentemente do primeiro processo 

que eclodiu em Portugal, que promoveu as eleições sem a inclusão dos brasileiros. D João 

IV incluiu o interesse das províncias brasileiras com objetivo de manter a integração das 

mesmas com Portugal (2005, p. 12). Em Portugal,  

Ao tomarem posse, e à proporção que são convencidos das atitudes e propósitos 

recolonizadores da maioria portuguesa em relação ao Brasil, os parlamentares da 

minoria brasileira, pouco a pouco, vão congregando os pontos de vista 

divergentes e estabelecendo laços de íntima solidariedade. Com isso evitam, nos 

debates e votações, uma desunião que já se havia caracterizado logo no início, 
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quando da posse dos primeiros deputados constituintes do Brasil. (NETO, 2003, 

p. 45) 

Em 1822, a bancada mineira faz representação ao Governo Provisório em Minas 

Gerais informando o interesse em permanecer no Brasil angariando, assim, adeptos e 

prestigiando as políticas emancipatórias existentes no Brasil (NETO, 2003, p. 70). A 

política mineira interpôs-se aos interesses dos representantes lusitanos, que sem a maioria 

dos signatários brasileiros, manteve a carta constitucional sem respaldo político. 

Em 1823, a constituição é assinada sem a representação de grande parte dos 

representantes brasileiros, sendo aceita, jurada e publicada por D, João VI. Contudo, no 

mesmo ano, contra-revolucionários absolutistas, insatisfeitos com reformas e medidas não 

tomadas, iniciam protestos contra os decretos impostos. Em junho do mesmo ano, a contra-

revolução triunfa e D. João dissolve as ―cortes‖ e suspende a carta constitucional, com 

promessa de uma nova. 

Em meio a interesses entre portugueses e brasileiros, o ano de 1822 também foi 

marcado pela disputa sobre a permanência no Brasil ou retorno do Príncipe Regente, D. 

Pedro I a Portugal. Observando os movimentos federalistas e separatistas eclodindo no 

Brasil, como a Revolta Pernambucana do ano anterior, e objetivando manter a integridade 

nacional sob jugo de sua monarquia, D. Pedro I decide ficar e instaurar o Primeiro Império 

Brasileiro que durou até 1831. A separação extra-oficial não foi bem recebida pelos 

Portugueses, que buscavam movimento oposto, de re-colonização. Os militares portugueses 

que se encontravam em território nacional português não se posicionaram a favor de D. 

Pedro I. Após a proclamação de independência do Brasil, às margens do Rio Ipiranga em 

1822, militares portugueses no Brasil lutaram para manter a colônia ultramar submissa a 

Portugal. Uma das batalhas mais sangrentas em busca da independência brasileira foi 

localizada na província do Piauí. Ocorreram combates contra os militares lusitanos, 

conhecida como Batalha do Rio Jenipapo (NETO, 2003, p. 83), onde brasileiros saíram 

com a vitória. 

Ainda em 1822, ocorre a primeira convocação do Império para representação política 

no Estado do Rio de Janeiro, criando o conselho de procuradores geraes da província do 

Brazil. E com a orientação dos mesmos, mais uma vez objetivando manter a integridade do 

país, o príncipe regente opta por convocar uma Assembleia Nacional Constituinte,  

Hei por bem, e com o parecer do Meu Conselho de Estado, Mandar convocar 

uma Assembléa Geral Constituinte e Legislativa, composta de Deputados das 

Provincias do Brazil novamente eleitos na fórma das instrucções, que em 

Conselho se acordarem, e que serão publicadas com a maior brevidade (NETO, 

2003, p. 92). 
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Neste contexto, encontram-se os relatos de Moacyr sobre as propostas parlamentares 

para a constituinte de 1823. 

 

2.2-  Representante do povo ou das elites provinciais? 

 

Em Miriam Dolhnikoff (2005), encontramos alguns aspectos centrais para além da 

estrutura política preestabelecida e sim aspectos que envolviam questões intrínsecas à 

sociedade brasileira. Em primeiro momento, os deputados eleitos faziam parte das elites das 

províncias locais e 

Através dos parlamentos essas elites regionais têm imposto uma determinada 

dinâmica para o jogo político que se materializa na imensa dificuldade de 

empreender reformas sociais profundas (DOLHNIKOFF, 2005, p. 12) 

DOLHNIKOFF perpassa uma informação importante sobre as elites brasileiras. Não 

havia interesse em rupturas sociais, inclusive, ao pensar políticas públicas voltadas para 

educação. Em país escravista e com maioria analfabeta, elites locais pautavam todos os 

assuntos, incluindo educação. Todavia, em contraponto com o panorama exposto no 

capítulo anterior, a existência de câmara de deputados legislando em prol de um plano 

nacional é uma transformação política. Nos séculos em que o Brasil era colônia, as decisões 

políticas eram deliberadas em Portugal ou por representante dos interesses portugueses nas 

Américas. Já no Brasil Império, deputados conhecidos e que conheciam suas respectivas 

províncias encontravam-se nas Assembleias legislando em favor de seus interesses 

materiais e locais (DOLHNIKOFF, 2005, p. 13). 

Nesse ambiente diverso de convicções sobre a organização e administração política e 

pública do Império Brasileiro, constituíam-se as Assembleias. Federalistas monárquicos, 

federalistas separatistas e absolutistas monárquicos confrontando ideologias em favor de 

unidade parlamentar. DOLHNIKOFF (2005, p. 12-13) apresenta a defesa de alguns 

historiadores sobre a permanência da unidade nacional e permanência do Estado 

monárquico, como é o caso de Evaldo Cabral de Mello. Porém,  

A unidade de todo território da América Lusitana sob a hegemonia do governo do 

Rio de Janeiro foi possível não pela neutralização das elites provinciais e pela 

centralização, mas graças a [SIC] implementação de um arranjo institucional por 

meio do qual essas elites se acomodaram, ao contar com autonomia significativa 

para administrar suas províncias e, ao mesmo tempo, obter garantias de 

participação no governo central através de suas representações na câmara dos 

deputados. (DOLHNIKOFF, 2005, p. 14) 

Fizeram-se necessárias informações pertinentes ao período para compreensão do 

posicionamento de alguns deputados no debate para constituinte de 1823.  
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2.3-  A educação e a Constituinte de 1823 

Prosseguindo com a defesa dos ―documentos falam por si‖, neste capítulo, Primitivo 

Moacyr transcreve falas oficiais de parlamentares durante as Assembleias. Em coro com os 

subtópicos anteriores, os embates entre corte Portuguesa e Elite regional do país ficam 

expresso, sendo a educação tópico que 

Em 9 de maio o deputado Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado 

apresentou um projeto abolindo as juntas provisórias do governo das províncias e 

dando organização ás administrações locais. Um dos deveres deste novo governo 

―era promover a educação da mocidade. (MOACYR, 1932, p. 73) 

Com a proclamação de D. Pedro I, em 1922, o Brasil torna-se império. O período que 

sucedeu foi marcado pelo temor aos movimentos republicanos e separatistas 

(CARVALHO, 2014, HAIDAR, 1972). Para atender às reivindicações descentralizadoras, a 

reforma constitucional de 1934 aderiu a aspectos menos centralizantes, com objetivo de 

manter a ordem e integridade do império. As províncias obtiveram o direito de legislarem 

sobre a instrução, com exceção da Escola de Medicina, Direito e a todas as academias que 

viessem a surgir, em forma de lei. Com quanto, 

Proclamada a Independência e fundado o Império do Brasil em 1822, a vitória 

dos liberais sôbre os conservadores e os debates travados na Constituinte de 1823 

anunciavam uma orientação nova na política educacional, sob o impulso dos 

ideais da Revolução francesa de que estavam imbuídos os liberais e pelo 

desenvolvimento do espírito nacional que obrigava a encarar sob um novo ângulo 

os grandes problemas do país. As idéias como costuma acontecer, nas crises das 

transformações politicas, tomam outro rumo e, pela primeira vez, as 
preocupações da educação popular, - como base do sistema de sufrágio universal, 

passam a dominar os espíritos da elite culta, constituída de sacerdotes, bacharéis e 

letrados. (AZEVEDO, 1944, p. 328) 

Para Azevedo (1944), o período foi o primeiro, na história do Brasil, em que se 

pensou a educação das camadas mais populares.  Para o autor, a revolução francesa é um 

dos pilares que sustentam as elites letradas que almejam transformar o ensino. Os ideais 

para educação, compreendido como um propulsor necessário para o desenvolvimento da 

sociedade brasileira, entravam em voga pela primeira vez em debate nacional. Já que, 

anteriormente, durante sua colonização, o interesse administrativo era, sobretudo, o de 

exploração a um país agrícola escravista. Contudo, observamos no capítulo anterior que 

Stockler já propusera plano para sistema brasileiro em todos os níveis, logo após a chegada 

da família real portuguesa no Brasil. 

Todavia, Carvalho (2015) advoga que os interesses brasileiros não foram tão 

genuínos. Apesar de uma constituição que defendia a educação básica para todos os 

cidadãos, a realidade foi diferente do esperado.  



 

59 
 

After 1822, the Brazilian political elite was particularly afraid of the republican 

movements in the surrounding countries and worried about a process of 

fragmentation in Brazil. This conservative outlook was responsible for the 

sometimes divergent educational conceptions between Brazil and Spanish-

speaking America. For example, interest in primary education was far more 

genuine and explicit in some countries other than Brazil, even though this 

country‘s first constitution (1824) stipulated that elementary education was free 

for all citizens and the first Brazilian law concerning education (1827) ordered 

that a public ―school of first letters should be opened in all towns and villages.‖ 

(CARVALHO, 2015, p. 336) 

Ao outorgar a responsabilidade sobre a administração pública para as províncias 

locais, como proposta do Deputado Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, o 

maior interesse das elites políticas foi de manter a integridade da nação, em medida 

contrária ao que ocorrera com a América Espanhola. Com a lei de 1827, tornou-se 

obrigatória a necessidade de se abrir escolas em todas as cidades e províncias, o que não 

ocorreu. Em teoria, o desejo das elites liberais eram promover a modernização do país, 

porém na realidade, como afirma Dolhnikoff (2005), objetivavam se afirmar como elites 

locais, por meio de alianças e concessões políticas que mantivessem o poder adquirido no 

período anterior. 

Os resultados, porém, dessa lei que fracassou por várias causas, econômicas, 

técnicas e políticas, não corresponderam aos intuitos do legislador; o governo 

mostrou-se incapaz de organizar a educação popular no país; poucas, as escolas 

que se criaram, sobretudo as de meninas, que, em todo o território, em 1832, não 

passavam de 20 (AZEVEDO, 1944, p. 328) 

Retomando ao debate da constituinte, podemos observar o paradoxo entre as 

propostas educacionais e o engajamento das respectivas províncias na educação. A decisão 

tomada em Assembleia em perscrutar a situação dos estabelecimentos de ensino obteve 

pouco resultado. De maneira geral, as 

A Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil manda participar ao 

governo que precisa para acerto de providencias relativas á instrução publica, que 

lhe sejam transmitidas as convenientes informações sobre as escolas e 

estabelecimentos literarios que há nesta Còrte, e em todas as provincias 

(MOACYR, 1936, p. 74) 

Em 7 de julho, em Assembleia, fato importante é decidido sobre a educação nacional:  

é aprovado pedido sobre informações de ensino. Entretanto, não chegam informações sobre 

todas as províncias, somente das aulas de botânica da corte, seminário S. Joaquim e as 

cadeiras do Ensino Público em Pernambuco, Alagoas, São Paulo, Rio Grande do Norte e 

Rio Grande do Sul.  

Embora as cadeiras carecessem de cursos superiores para as elites brasileiras que, em 

muitos casos, viajavam para universidades européias, como a de Coimbra para completar 

seus estudos. 
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Beltrame (2000, p. 7) incorpora informações sobre o debate da constituinte em coro 

com textos de Moacyr sobre o posicionamento dos políticos e a educação. Em princípio, o 

debate sobre a educação básica primária fracassou e o ensino secundário nem transcorre 

durante as plenárias. Contudo, o ensino superior e as academias médico-cirúrgicas foram 

amplamente debatidos. Dentre os principais interesses
8
 para a instrução discutida na 

Câmara, temos o método que se arrecadariam impostos, as disputas pela abertura de 

Universidades nas suas respectivas províncias ou em regiões que não onerassem ou 

desprivilegiassem os interesses das elites locais. Por exemplo, os deputados da província de 

Minas Gerais tiveram interesse em abertura de cursos de mineralogia, química e assuntos 

relacionados à economia da região. Porém, não intentaram a abertura de uma Universidade, 

pois não era interessante para província. 

Haja vista as ocorrências, retomando leitura sobre o lugar da matemática, 

encontramos posicionamento de  um Deputado, que destacamos 

Em 2 de setembro, o deputado mineiro José Teixeira de Fonseca Vasconcellos, 

em nome da comissão de saude publica, manda á mesa o seguinte projeto das 

Academias medico-cirurgicas;‖[...] 5º os alunos que se quizerem doutorar em 

medicina e ser opositores ás cadeiras acadêmicas se prepararão para a primeira 

matricula com exame de entenderem a íngua ingleza e a latina, de filosofia 
racional, de principios matematicos até a teoria das equações do 2º grau, fisica 

experimental e geometria, de botânica e de química [...]‖ (MOACYR, 1936, p. 

76) 

Infelizmente, sobre a proposta do deputado não constam debates ou aprovação em 

anais (MOACYR, 1936, p. 76). A composição da proposta traz elementos de matemática, 

para além da geometria, porém até equações do segundo grau.  

Observamos, anteriormente, que os debates em Câmara sobre o ensino primário ainda 

estavam superficiais. Poucas pessoas tinham acesso à escolarização mínima, a maior parte 

da população era analfabeta e pouco se sabia sobre as instituições de ensino primário 

nacional. Ainda não possuíam resoluções finais sobre como se sucederiam as propostas da 

comissão e de outros deputados. Porém, em certa medida, ponto de encontro era a 

necessidade em reformular o ensino.  

O Deputado mineiro Manoel Ferreira traz, em sua proposta, aspectos sobre a cultura 

brasileira e influências estrangeiras nesse processo. Em vistas que a população abastada 

sempre tivera acesso à escolarização, seja por meio de professores particulares e viajando 

para Portugal para acesso ao ensino superior, fez-se necessária a criação de universidades e 
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Para melhor compreensão dos debates políticos a respeito das escolas médico-cirúrgicas sugiro leitura de 

Moacyr Primitivo, A instrução e o Império, 1936. 
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institutos de pesquisas brasileiros. Uma vez que o Brasil tornou-se Império, os deputados 

na câmara discutiram a criação de institutos de pesquisas. 

Em 4 de novembro (sete dias antes da dissolução da Assembleia) o deputado 

mineiro Manoel Ferreira da Camara de Bittencourt e Sá apresento este projeto: ― 

As quatro Academias medico-cirurgicas, militar, de marinha e pintura, que já 

existem nesta Côrte se reunirão em um só corpo, que se denominará Instituto 

brasílico. [...]; 5º enquanto se lhe não dão melhores, terão por estatutos os da 

Universidade de Coimbra, e na parte em que forem falhas, suprirão os do 

Instituto de Paris‖  (MOACYR, 1936, p. 78-79) 

Nota-se que, na frase do deputado, a criação de instituto não agregaria mais custos à 

coroa, às províncias e nem mais impostos, uma vez que apropriaram as cadeiras já 

existentes para angariar status de Instituto. Em adição, a proposta em utilizar o estatuto da 

Universidade de Coimbra e do Instituto de Paris remontam à influência educacional 

européia, sobretudo Portuguesa e Francesa, na construção de identidade de um sistema 

educacional nacional. 
9
 

Para sanar a ausência de organicidade no sistema de ensino brasileiro, constava, no 

projeto de constituição, a obrigatoriedade de abertura de escolas primárias em cada termo, 

isto é, em cada microrregião das comarcas. Em cada comarca, região administrativa 

próxima às províncias, haveria escolas secundárias. E por fim, pelo menos duas 

universidades. 

No projeto de Constituição, titulo 13, artigo 250, se dispunha: ―Haverá no 

Imperio escolas primarias em cada termo, ginásios em cada comarca, e 

universidades nos mais apropriados lugares‖. Este dispositivo era completado 
com mais dois artigos (251 e 252) onde se prescreviam que ―leis e regulamentos 

marcando o numero e constituição destes úteis estabelecimentos‖ e que ―era 

livre‖ a cada cidadão avrir aulas para o ensino publico, contando que respondesse 

pelos abusos‖. (MOACYR, 1936, p.79) 

O tratado da educação, subtítulo dado por Primitivo Moacyr (p. 79), apesar do nome, 

abordou principalmente benesses para estudantes bem sucedidos em seus estudos, com 

pesquisas relevantes para a nação brasileira.  

Pouco antes de o congresso ser fechado, ocorre importante fala de João Severiano 

Maciel da Costa. O deputado afirma que o Brasil tinha um governo livre, pois estava 

independente de Portugal. Contudo, o Brasil era Império e possuía D. Pedro I em sua 

regência. 

Em um governo despotico a educação publica deve estender-se a muito pouco: 

quem vive debaixo do capricho e da arbitrariedade necessita apenas de forças 
físicas para agüentar os trabalhos ordenados pelo tirano e da paciência e 

resignação e silencio para não irrita-lo. O contrario passa em um governo livre 

fundado sobre todos os direitos, de todos os indivíduos onde os cidadãos 

                                                             
9
 Sendo proposta inicial, faz-se importante retomar pesquisa posteriormente, utilizando por metodologia a 

educação comparada. 
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ilustrados são por lei fundamental admitidos a tomarem parte na legislação de seu 

paiz; (MOACYR, 1936, p. 85) 

Tendo em perspectiva Dolhnikoff (2005) e os embates monarquistas e federalistas, a 

câmara foi palco de disputas entre os diversos posicionamentos políticos. O Sr. João 

Severiano estava utilizando sua inscrição para defesa de seu posicionamento. Caso 

federalista ou republicano, seu discurso apresenta-se como crítica à monarquia instaurada 

no Brasil. Todavia, caso monarquista, sua fala apresenta o imperador como alguém que 

ouve seus pares, não como um déspota controlando a nação, defendendo que o Brasil 

deixasse o posto de colônia para assumir sua posição como Império, nação livre.  

Então, o Império Brasileiro precisava orientar suas políticas para instrução, até então 

praticamente inexistentes, com intuito em se obter ensino em todo o território. As propostas 

para criação de Universidades, no plural, pois a maioria dos deputados defendia a 

existência de pelo menos duas, estiveram ligadas aos impostos que as manteriam, as regiões 

onde seriam abertas as universidades dentre outros. Reparou-se que José Fernandes teve 

proposta muito inclusa no contexto das necessidades estatais e dos projetos dos deputados 

anteriores. 

Deputado rio-grandense do Sul José Feliciano Fernandes Pinheiro apresentou 

uma ―indicação‖ pedindo a criação de uma Universidade pelo menos (MOACYR, 

1936, p. 89) 

A Comissão de Instrução
10

, formada por deputados do Império, foi escolhida para 

estudar e refletir propostas adequadas ao ensino. Porém, poucos deputados expressavam 

preocupação com a educação primária, apesar de seus argumentos. Para o país, todos 

defendiam sua necessidade, porém não na realidade. 

O Sr Antonio Ferreira França (Bahia), em 5 de julho: ―Julgava urgente tratar-se 

da educação da mocidade e requeria que a comissão de instrução apresentasse 

quanto antes o resultado dos seus trabalhos sobre importante objeto‖. 

(MOACYR, 1936, p. 89) 

Em resposta, a Comissão de Instrução apresenta proposta para a criação das 

universidades no Império Brasileiro dois meses depois. 

A comissão, em 19 de agosto, apresenta um projeto ―A Assembléa Geral 

Constituinte e Legislativa decreta: 1º haverá duas universidades, uma na cidade 

de S. Paulo e outra na de Olinda, nas quais se ensinarão todas as ciências e belas-

letras; 2º estatutos próprios regularão o numero e o ordenado dos professores, a 

ordem e o arranjamento dos estudos; 3º em tempo competente se designarão os 

fundos precisos a ambos estabelecimentos; 4º entretanto haverá desde já um curso 

jurídico na cidade de S. Paulo, para o qual o governo convocará mestres idoneos 
os quais se governarão provisoriamente pelos estatutos da Universidade de 

Coimbra com aquelas alterações e mudanças que eles, em mesa presidida pelo 

vice-reitor, julgarem adequadas as circunstancias e luses do século; 5º Sua 

                                                             
10

 Algumas propostas da comissão, principalmente sobre o ensino de matemática, serão abordadas no capítulo 

12, desta dissertação. 
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Magestade o Imperador escolherá dentre os mestres um para servir interinamente 

de vice-reitor‖. (MOACYR, 1936, p. 100) 

Apesar dos estudos levantados pela Comissão, os debates sobre a região em que 

deveriam se localizar as universidades e também sobre os fundos que seriam utilizados, 

juntamente com os interesses das províncias, prolongaram a discussão sobre a criação 

destas instituições. Havia interesse em galardoar, isto é, oferecer recompensas para 

possíveis doadores para as construções das Universidades.  

Dentre os desacordos a respeito das províncias que construiriam as universidades, 

podemos citar o interesse em criá-la no Rio de Janeiro para aproveitar a estrutura construída 

para chegada da família real, como Jardim Botânico, biblioteca, academia militar e outros. 

Outros deputados defendiam em suas respectivas províncias e, dentre os motivos, citamos a 

movimentação de renda, o tamanho da população e o clima da região. 

Minas na verdade deverá ter os que são próprios para promover e aperfeiçoar os 

trabalhos de mineração; onde as manufaturas poderem prosperar, convém fundar 

escolas fabris como há na Inglaterra e na França, mas não estamos tratando destes 

estudos secundários; o nosso objeto é a instrução superior. [...] ao que insta: uma 

das faltas que muito se sente é a de magistrados e também a letrados, porque os 

que ha por ai não são mais que rabulas ignorantes que só servem de atrapalhar 

foro. (MOACYR, 1936, p. 107) 

Apesar de alguns parlamentares defenderem a abertura de Universidades em Minas 

Gerais, a maioria dos representantes desta comarca era contrária à proposta. O interesse 

mineiro era, principalmente, pela abertura de academias que pesquisassem conhecimentos 

úteis para mineração e agropecuária, muito presente na província. 

Sr. A. G. Gomide: ―Haverá na província de Minas-Geraes uma Academia 

montanistica na qual se ensinarão as seguintes doutrinas: quimica geral; 

docimasia e metalurgia, mineralogia compreendendo a oriclognosia e geognosia e 

teoria dos filões e mais formações metálicas, geometria e trigonometria com os 

primeiros elementos de calculo, aplicando todos estes conhecimentos á geometria 

subterrânea, á mecânica, á hidráulica; a arte de edificar as minas com segurança; 

a agricultura e a arte veterinária‖ (MOACYR, 1936, p. 108) 

O ensino de matemática volta a reaparecer nesse contexto, porém, com abordagem 

totalmente utilitária. O ensino de geometria e trigonometria seria ensinado a partir dos 

pressupostos de aplicá-los à geometria subterrânea, intimamente relacionado com a 

mineração. Conjecturando sobre a abertura de escolas e universidades em Minas Gerais, 

percebemos que os deputados interessados na abertura de Universidades em Minas estavam 

interessados na renda que a abertura poderia capitanear, enquanto os que defendiam o 

interesse da província estavam mais preocupados com as necessidades educacionais 

utilitárias. 

A abertura de universidades era uma defesa geral, porém, a geração de fundos tornou-

se um gargalo. Os fundos já existentes não bastavam nem para suprir os poucos 
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estabelecimentos de ensinos e os representantes provinciais sentiam-se sobrecarregados de 

impostos para Coroa. ―É um fundo sagrado que tem justo destino da lei tão somente para as 

escolas e estudos menores a fim de se generalizar a instrução aos mais necessitados.‖ 

(MOACYR, 1936, p. 111) 

As propostas para os fundos eram muito variadas e havia certo consenso de que os 

impostos existentes não serviriam para suprir todos os níveis de ensino. Contudo, dentro 

deste debate, importante informação é apresentada. A Academia Real Militar e as Guardas 

Marinhas eram as únicas instituições responsáveis pelo ensino de ciências exatas no Brasil. 

Apesar disto, os dados apresentados são de uma instituição, nas palavras do parlamentar, 

suposta, uma vez que não formava mais que dois ou três. Para o deputado, as instituições 

não tinham uma função real, pois só se formavam duas ou três pessoas nos cursos da 

Academia Real Militar e Guardas Marinhas.  

Nada convence mais que o exemplo e o exemplo existente. Peço licença para ler 

um papel que não é apócrifo pelo qual se vê o progresso que aqui tem tido a 
Academia Militar, que aliás faz ao Estado uma considerável despesa. Este papel 

foi-me dado por um dos mestres daquela Academia; quem duvidar dos fatos 

consulte os assentos das matriculas e desminsta-o (o orador lê um papel em que 

se indicava em cada um dos anos de 1815 a 1823 quantos estudantes se 

matricularam no 1º ano, chegavam ao 7º, um, dois, três, e as vezes nenhum...) Eis 

aqui os resultados desta Academia na capital do Império, onde está a maior força 

do exército e povoação. Eis aqui os frutos tirados do sacrifício que o Estado tem 

feito co suas rendas. Tais estudos, são estudos supostos, se queremos 

universidades supostas façamo-las no Rio de Janeiro; o peior é que despesa não 

será suposta...‖ (p. 112) 

No mesmo instante, surgiu a resposta de outro parlamentar. Todavia, julgamos 

importante aprofundarmos estes aspectos para compreendermos em que medida a academia 

era suposta e qual era a valorização do ensino de matemática e ciências exatas, nesse 

contexto de ensino superior. 

Para corroborar a sua asserção leu e mandou á mesa uma relação dos discípulos 

matriculados naquela academia, de 1815 a 1823 e concluiu que tais estudos eram 

supostos. Sem embargo do conceito que formo das luzes deste ilustre colega dirá 

que o seu discurso labora em um sofisma a que os lógicos chamam non causa pro 

causa. Porque havendo nesta Côrte outras academias seria necessário que e 

mostrasse que nenhuma delas tem vingado. Existe a Academia de guardas-

marinhas, e não se disse que era inútil e suposta, porque chamaria contra esta 
asserção grande numero dignos de oficiais da marinha de guerra que ali 

adquiriram os conhecimentos próprios de sua honrosa profissão... E a multidão de 

pilotos que na marinha mercante fazem florescer o comercio, ali adestrados... 

Acha-se em atividade a Academia medico-cirurgica e não se nega que ela 

suplantou o cego empirismo, Porque fatalidade caiu o anátema sobre a Academia 

Militar? Um nobre deputado avançou que ela era mal dirigida, sem duvida lendo 

lembrança, que o orador era um dos membros da junta de direção. Lembra, 

entretanto os nomes Napion e Stockler e outros sábios que ainda existem nesta 

Côrte, e que precederam nesta penosa tarefa. Será pela incapacidade de lentes? 

Restava examinar-se este mal. Provirá dos alunos ou mesmo da imperfeição do 

estabelecimento?Cumpre confessar que a vicissitude das circunstancias políticas 
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que ocorreu desde a sua criação fez que, alguns ramos, ela não tenha tocado 

aquele ponto de utilidade a que era destinado. (MOACYR, 1936, p. 113) 

A decisão do parlamentar em mencionar Stockler positivamente retoma o capítulo I. 

O matemático foi bem recebido no Brasil, fazendo parte da Academia Militar e sendo 

responsável pela criação do primeiro plano educacional brasileiro.  

Depois de dez sessões, algumas bem cumpridas e de varias emendas o projeto 

aprovado foi o seguinte: ―Haverá duas universidades, uma na cidade de S. Paulo 

e outra na de Olinda, facultando-se a cada uma das mais provincias a fundação de 

iguais estabelecimentos  dentro em si, logo que os seus respectivos habitantes 

ofereçam para isso os fundos; 2.º - estatutos proprios regularão e numero de 

professores, a ordem e arranjamento dos estudos; 3.º - em tempo competente se 

designarão os fundos precisos á ambos estabelecimentos fornecidos as despezas 

pela fazenda nacional; 4.º entretanto haverão desde já dois cursos jurídicos, um 

na cidade de S. Paulo e outro na de Olinda, para os quais o governo nomeará 
mestres idoneos, os quais si governarão provisoriamente pelos estatutos da 

universidade de Coimbra, com aquelas alterações e mudanças que eles, em meza 

presidida pelo vice-reitor, julgarem adequadas ás circunstancias e luzes do século; 

5.º - sua Magestade Imperador escolherá dentre os mestres um para servir‖. (p. 

115) 

As propostas de Gomide para os fundos Universitários versaram, sobretudo, na 

doação voluntária, filantropia e patriotismo. A medida que mais alguém doava, ampliavam-

se as honrarias, méritos e direitos. Contemplando vinte e um artigos sobre doações, desde 

as menores até grandes fortunas, o deputado propôs premiações de acordo com os tipos de 

doações. Por exemplo, se uma pessoa doasse menos que um conto de réis, o caso seria 

oficiado ao governo. Os que doarem um conto de réis terão o privilégio de inscrever todos 

os filhos com matrícula gratuita nas Universidades e Academias do Império. Ao doar 

oitenta contos de réis, além de gozar dos privilégios de quem doou menos, receberia o título 

de Barão do Império (p. 116-117). ―Dissolvida e 11 de novembro a Assembleia não teve 

tempo de promulgar o único projéto sobre ensino publico aprovado, o da criação de 

universidade.‖ (MOACYR, 1936,  p. 118) 

Os aspectos amplamente discutidos em Assembleia não lograram êxito. Os 

parlamentares deram com os burros n‘água, uma vez que a Câmara dos Deputados foi 

fechada e as decisões tomadas democraticamente não fizeram parte da constituição 

outorgada. 

2.4- Martim Francisco Machado: Um matemático reconhecido pela educação 

Vemos também no capítulo sobre a constituição e a educação, publicação de memória 

de Martim Francisco Ribeiro de Andrade Machado, por meio de parecer da comissão de 
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instrução. Para compreender melhor, utilizamos o site oficial da câmara dos deputados
11

 e 

identificamos quem foi o deputado. 

Nascido em 1775 na cidade de Santos, em São Paulo, morreu aos 68 anos, em 1844. 

Podemos ressaltar sua formação universitária em Coimbra, sendo bacharel em matemática e 

doutor em ciências da natureza em 1798. Ao retornar ao Brasil, tornou-se diretor geral de 

Minas e Matas de São Paulo e realizava excursões científicas para regiões de São Paulo. 

Em 1821, é nomeado secretário do governo provisório da província de São Paulo.  

Em 1822, assumiu o Tesouro Nacional, que se encontrava sem dinheiro pelos gastos 

trazidos com a chegada da família Real em 1808. No mesmo ano, pegou empréstimos com 

comerciantes e membros da corte para reabastecer o Tesouro com recursos urgentes e 

necessários e ampliou a taxação de produtos estrangeiros, com exceção da Inglaterra. Em 

1823, deixou o cargo, adquirindo diversos inimigos políticos e, no mesmo ano, retornou aos 

afazeres políticos como deputado pela província do Rio de Janeiro. 

Contudo, apesar de relevância política no Brasil e academicamente, com suas 

pesquisas sobre mineralogia, Martim é louvado por sua formulação da educação em São 

Paulo, aventado pela Comissão de Educação, isto é, reconhecido pelo órgão especializado 

em pesquisar sobre educação. 

A comissão examinando a ―Memoria‖ oferecida pelo ilustre membro desta 

Assembléa, o Sr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada Machado e por ele feita 
ha muitos anos, para reforma dos estudos menores da província de São Paulo, 

reconhecendo nela um verdadeiro metodo tanto de ensinar, como de aprender, 

pelo arranjamento analítico com que classifica o começo e o progresso gradual 

dos conhecimentos humanos, e pela indicação que faz de outras matérias que 

sucessivamente devem ser ensinadas, do metodo a seguir, da escolha dos 

compendios e sua composição, lamenta a Comissão os males que tem sofrido a 

instrução publica por falta de publicação e adoção de um tão luminoso sistema 

em todas as provincias do Brasil (MOACYR, 1936, p. 118) 

Após breve relato sobre Martim, mencionaremos em que contexto e estrutura sua 

memória foi produzida e quais foram os aspectos mais marcantes em sua obra. Apesar da 

intencionalidade da comissão, a memória não foi publicada e não gerou despesas aos cofres 

públicos, desde o parecer da comissão, em julho, até a dissolução da Assembleia, em 

novembro. O fato do desejo da comissão não obter interesse entre os deputados foi motivos 

de diversas pesquisas posteriores, como afirma Jr e Boto (2014). Dentre os trabalhos, 

citamos (XAVIER, 1980; FERRONATO, 2006; apud BONTEMPI JR. E BOTO, 2014, p. 
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254). Dentre os pioneiros, temos o próprio Primitivo Moacyr e Querino Ribeiro, que 

desenvolveu sua tese, em 1942. 

Porém, cabe-nos compreender suas memórias para formulação do ensino em São 

Paulo e as escolhas dos compêndios, pois refletirá os anseios para educação por parte da 

comissão e como eles eram contrários aos interesses dos demais deputados. 

Importa-nos também compreender as percepções de um bacharel em matemática para 

o ensino básico, assim como procuramos em Stockler. Contudo, mais que isso, procura-se 

observar o porquê das escolhas de Moacyr em abordar amplamente a proposta de Martim 

para uma província e utilizar somente uma linha que cita o projeto de Stockler para todo a 

nação e que se constitui a primeira proposta educacional, completa e pensada somente para 

o Brasil. 

A proposta de Stockler não passou de um projeto que não teve grandes repercussões, 

uma vez que não era interesse da Corte aplicar propostas que se baseavam no plano 

Condocert. Enquanto isso, o projeto de Martim, mesmo que restrito a província de São 

Paulo, foi aplicado. Esta pode ser uma justificativa para a escolha de um em detrimento do 

outro. Porém, observamos que os dois são bacharéis em Matemática pela Universidade de 

Coimbra, os dois adquiriram postos políticos em território brasileiro e possuem grande 

relevância. Frequentemente, observa-se em obras positivistas, em especial as do Moacyr, a 

procura, idealização e valorização de heróis brasileiros e nacionalistas, mesmo que 

inconscientemente, fizeram-se presentes durante a escrita. O manuscrito de Martim foi 

transcrito na íntegra pelo autor e nele consta alguns princípios para a educação para aquela 

sociedade, na concepção do deputado. 

A instrução publica é um dever do soberano para com os seus vassalos, é uma 

obrigação contraída no nascimento das sociedades politicas, entre o governante e 

os governados, e que manifestamente redunda em proveito de 

ambos;(MACHADO12, apud MOACYR, 1936,  p. 119) 

Em princípio, assim como Stockler, Martim defende conhecimentos comuns a todos 

os cidadãos, necessários para o desenvolvimento dos Estados, e torná-los ―firmes e estaveis 

pela reunião das forças morais com as físicas‖ (MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p. 

120). Ainda para Martim, um Estado que não promove educação ostensiva a todos se 

tornaria frágil e desigual. Para justificar, é utilizado um exemplo de países não Europeus. 
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Ao contrário nasce do sistema que introduziu a desigualdade de instrução em 

qualquer paiz ou limitou os conhecimentos exclusivamente a algumas classes 

pouco numerosas dele; as castas previlegiadas dos egipcios e indios que, 

depositários privativos dos mysterios da religião, e segredos da natureza, 

conseguiram governar esses povos infelizes com um cetro de ferro; e ainda hoje o 

despotismo militar do sultão de Constantinopla, humilhado perante o credito 

sagrado dos interpretes do Alcorão, são uma prova sem replica desta verdade. 

(MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p. 120) 

A despeito dos argumentos que ficam expressos no parágrafo acima, observa-se que 

não há interesse para o deputado que o Brasil se assemelhe a tais nações, pois são infelizes, 

subjugados por um governo déspota, dentre outras alegorias não aproximadas da realidade 

dos respectivos países. E a educação seria a saída. 

Os felizes resultados que se devem esperar de uma instrução publica disseminada 

por todos, e os funestos efeitos que resultam do sistema contrario, estabelecem a 

forçosa necessidade de criar uma base geral de educação que encerre em si os 

elementos de todas as instruções particulares, e para obter um fim são, saudavel, é 

mister que se distinga o limite que deve terminar a educação geral, e a natureza 

da particular, que lhe sucede; é mister que na primeira o homem seja considerado 

relativamente ao desenvolvimento de suas faculdades, á humana e ao Estado; e na 
segunda relativamente á sua condição, disposições naturais e talentos pessoais; é 

finalmente mister que se saiba  como se deve ensinar.( MACHADO, Apud 

MOACYR, 1936, p. 120) 

Os conhecimentos seriam, então, divididos em dois. Os gerais, que todos deveriam 

aprender, e os particulares, delimitados a partir de faculdades e disposições naturais. Assim 

como Stockler, a defesa da continuidade dos estudos deveriam se dar a partir de talentos 

naturais,] também e não somente pela condição financeira.  

Diversos aspectos para o ensino aproximavam Stockler e Martim, como podemos 

observar no capítulo anterior. O plano Condorcet, que tivera forte influência sobre o 

primeiro projeto também encontrava referência para o deputado, que afirmava em sua 

própria memória. 

Quanto á metafísica e a moral, direi, como dizia Condorcet nos últimos 

momentos de sua vida, que sendo manifesta a imperfeição da analise das 

faculdades inteletuais e morais do homem, cumpre dar uma nova analise critica 

destas mesmas faculdades, refazer a ciência do entendimento humano, 

desfigurada pelos sensualistas, banir essa metafisica dos sentidos, que colora o 

interesse e todas as paixões no trono da moral; direi fina1mente, que é muito 

necessario o estudo de uma moral, que considera o sêr racional relativamente a si, 
aos outros e ao destino geral da humanidade, de onde nascem os primeiros 

elementos da moral particular, universal e de direito natural. (MACHADO, Apud 

MOACYR, 1936, p. 135). 

A citação a Condorcet é explícita no parágrafo acima. Contudo, Martim foi acusado 

de plágio, posteriormente, por alguns intelectuais brasileiros (BONTEMPI JR. e BOTO, 

2014, p. 274) por diversas semelhanças. Os autores apontam em parágrafo específico: 

A soma dos conhecimentos que convém dar a cada homem deve, por 
consequência, ser proporcional não somente ao tempo que ele pode dedicar ao 
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estudo, mas também à força de sua atenção, à extensão e à duração de sua 

memória, à facilidade e à precisão de sua inteligência (CONDORCET13, 2008, 

p.34, apud BONTEMPI JR. E BOTO, p. 264). 

Enquanto encontramos em Martim, 

II – A necessidade de dividir a instrução pelos moços, em diversos graus, torna-se 

ainda mais sensível se refletirmos na desigual fortuna de seus pais, nas diferentes 

circunstancias em que se acham suas famílias, e no estado que se destinam, dados 

estes que de força fazem variar o tempo, que o menino deve empregar em 

instruir-se [...], que a soma de conhecimentos oferecidos a cada homem, deve 
proporcionar-se aos serviço de diferente ordem, que o Estado aguarda; ao tempo 

que cada moço pode empregar no estudo sem prejuízo de seu estado; a força da 

sua atenção; á extensão de sua memória; e finamente á facilidade e precisão de 

sua inteligência. (MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p. 123, nosso itálico) 

Assim como a citação acima, Bontempi Jr. e Boto (2014) relacionam diversas 

exemplos em que os trechos são similares. Contudo, no artigo, a proposta foi trabalhar na 

perspectiva de apropriação, afastando-se do conceito de influência do Iluminismo e das 

escritos de Condorcet. Para eles,  

A ideia de apropriação implica a noção de uma pertença, feita por algum tipo de 

recepção, mas fundamentalmente pelo efeito de reinvenção dos conteúdos 

culturais recebidos, havendo, portanto, circunscrições específicas que mapeiam e 

organizam as ideias em circulação (BONTEMPI JR.  e BOTO, 2014, p. 256)  

Em defesa de sua tese, os argumentos que suportaram as concepções foram, 

sobretudo, as distinções entre a França e Brasil que, na época, era colônia e logo em 

seguida, tornou-se Império. Temos, por exemplo, as referências à monarquia em ―Sua 

alteza real, o príncipe regente‖ (MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p. 147) e ―obrigação 

do soberano para com seus vassalos‖ (p. 119).  

A forte influência francesa encontra-se nos escritos de Martim e, mais que isso, 

Havia uma circulação internacional dessas ideias, que se reproduziam, mas que 

eram também transpostas e reinventadas. Nascidas no exterior, elas tendiam a – 

aqui reproduzidas – adquirir novos significados. Para o caso luso-brasileiro, o 

ideário político-cultural das Luzes ecoou de maneira intensa, principalmente em 
razão da preponderância da língua e da filosofia francesas sobre a elite luso-

brasileira. (BONTEMPI JR. e BOTO, p. 256-257) 

A memória apresentada pela Comissão à Câmara dos Deputados foi um documento 

que surgiu anos anteriores e a apropriação e produção dos ideais que eclodiam na França 

estavam presente no cenário brasileiro. Porém, para conseguirmos compreender em que 

medida os aspectos Iluministas foram transversais aos formados em Coimbra, precisamos 

nos debruçar mais sobre a formação de Martim do que é apresentado na Câmara e no portal 

do Senado. 
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Em princípio, a Memória foi proposta para província de São Paulo após 

licenciamento de seu trabalho de Inspetor de Minas e Matas na mesma Capitania, mais 

provavelmente em 1815 (BONTEMPI JR. e BOTO, 2014, p. 262). 

O texto pertence ao gênero das ―memórias‖, portanto, dos escritos que, 

encomendados pelo governo despótico ilustrado, os homens de ciência luso-

brasileiros produziam a fim de fomentar o progresso do império português. Como 

aquelas, contém ideias e propostas de reforma, fundadas em observações 

empíricas e objetivas, de sentido utilitarista, e não se confundem com os escritos 

sociais e políticos (BONTEMPI JR.  e BOTO, 2014, p. 262) 

Para compreensão do que foi o governo ilustrado português, retomaremos a 1796, 

quando d. Rodrigo de Sousa Coutinho assumiu a Secretaria de Estado da Marinha e dos 

Domínios Ultramarinos (VARELA e LOPES, 214, p. 948). Após um ou dois anos, redige 

sua memória, expondo o interesse em manter as colônias americanas, importante para 

Império Português. ―Da região interessava conhecer pormenorizadamente o território, a 

população, suas atividades econômicas e ‗produções naturais‘‖ (VARELA e LOPES, 214, 

p. 948). 

O secretário, então, emitiu ordem para contratação de naturalistas no território. 

Dentre os contratados pela Coroa nas colônias americanas, Varela e Lopes (2014, p. 949) 

menciona, João da Silva Feijó, que pesquisou na capitania do Ceará; José Vieira Couto, na 

capitania de Minas Gerais; Manuel Arruda da Câmara; Manuel Ferreira da Câmara na 

Bahia; e José de Sá Bittencourt e Acioli, também na Bahia. As pesquisas versavam sobre a 

existência dos minerais e produção agrícola. No final do século XVIII e início do XIX, 

Martim Francisco teve importante papel em São Paulo por meio de suas atividades 

científicas e envolvimento de ciência com política e interesse público (p. 950). 

As reformas de Pombal da Universidade de Coimbra ampliaram o acesso dos 

brasileiros à instituição e aos ensinos superiores. O número de brasileiros estendeu-se tanto 

que, no projeto editorial do Arco Cego (p. 951), era grande o número de nascidos no Brasil 

e homens das ciências estavam à disposição da Coroa, fiéis ao império português 

(VARELA e LOPES, 214, p. 951). O projeto tinha como principal colaborador frei José 

Mariano da Conceição Veloso. O objetivo do frei Veloso seria a tradução de memórias 

úteis para o Brasil por meio de divulgação de conhecimentos úteis e práticos.  

Martim Francisco traduziu dois livros, o Manual mineralógico do sueco Torbern Olof 

Bergman e Tratado sobre o cânhamo, de Marcandier. Enquanto o primeiro autor defendia a 

análise detalhada dos minerais e a utilização da química na mineralogia, o segundo era 
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interessante para a marinha portuguesa a produção do próprio cânhamo, material utilizado 

nas cordas da marinha (VARELA e LOPES, 214, p. 952-953). 

Ao retornar para Brasil, assumiu o cargo de diretor geral de Minas de Ouro, prata e 

ferro, tendo papel fundamental nos intentos do governo português ―para o aperfeiçoamento 

da produção e o combate à decadência das minas na América portuguesa‖ (VARELA e 

LOPES, 214, p. 954), direcionado por Rodrigo Coutinho. Para ele, os problemas de 

mineração estavam ligados à cegueira pelo ouro e falta de aperfeiçoamento nos métodos. 

Ainda, seguindo o exemplo de algumas nações, Portugal objetivou conhecer melhor o 

território da colônia e suas necessidades em adentrar a revolução industrial. 

Para conquistar os objetivos, Rodrigo Coutinho criou a Intendência Geral de Minas e 

Metais do Reino em 1801 e Martim Francisco assumiu o cargo de coronel de milícias na 

filial da intendência localizada na capitania de São Paulo. A intendência buscava ―tratar-se 

de uma pasta central na política reformista de captação dos recursos minerais da Capitania‖ 

(VARELA e LOPES, 214, p. 956). Martim escreveu relatórios, diários e jornais de 

detalhados sobre Santos, São Paulo e até mesmo capitanias do Sul. Enviava para o Real 

Museu, Jardim Botânico e etc, plantas secas, rochas e minérios encontrados que, na direção 

de naturalistas, organizavam e enriqueciam as coleções, gerando estudos. 

Na maior parte das regiões percorridas por Martim Francisco, ocorreram os primeiros 

descobrimentos de ouro. Localidades como Santana do Parnaíba, Barueri, Monte Serrate, 

Iguape, Pico do Jaraguá, Cananéia e Curitiba foram mais tarde novamente estudadas e 

examinadas, uma vez que se revelavam promissoras de recursos minerais. 

Os diários das viagens de Martim Francisco, verdadeiros e minuciosos 

inventários, informam sobre minerais e vegetais de cada localidade, habitantes, 
produção agrícola, belezas naturais, nível de desenvolvimento e problemas 

regionais, entre outros aspectos da região. Não há, porém, indícios de que tenham 

sido complementados por mapas ou qualquer outra iconografia. Nos diários 

observamos a preocupação com a descrição detalhada dos elementos do mundo 

natural, intimamente relacionada à fixação do que era verdadeiramente útil. 

(VARELA e LOPES, 214, p. 961) 

Martim Francisco apresenta sua produção, em aproximadamente 1815, para Memória 

sobre a reforma dos estudos na Capitania de São Paulo,  

Esse plano recebeu, na ocasião, parecer negativo de Luiz José Carvalho e Melo. O 

argumento de Carvalho e Melo era o de que o referido projeto requereria, para ser 

implementado, a alteração de leis vigentes para todo o país; e que, portanto, não 
faria sentido restringir sua aplicação a uma única capitania. Carvalho e Melo 

reconhece que o projeto abarcava um plano de expansão da instrução pública para 

todas as classes sociais, nos moldes do que se fazia nos países mais avançados do 

mundo, facultando a todas as classes pelo menos os três primeiros anos de 

escolarização (VARELA e LOPES, 214, p. 962).  
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Apresentamos o contexto em que foi escrito a memória e agora retornaremos ao 

Brasil Império e a Câmara dos Deputados para observarmos por que não houve 

engajamento deles para a implementação da memória. Para elucidar, adentraremos nos 

aspectos do próprio documento, compreendo as propostas do então deputado Martim 

Francisco.  

Apresentaremos nos capítulos posteriores como se sucedeu a discussão na câmara e 

como os interesses eram divergentes para a educação aqui no Império, apesar de todos 

concordarem com a necessidade em reformular o sistema de ensino. 

A divisão do ensino proposta na Memória seria três partes: primeiro, segundo e 

terceiro grau. O primeiro grau seria ofertado a todos os homens, sem distinção de classe 

social.  

II – A necessidade de dividir a instrução pelos moços, em diversos graus, torna-se 

ainda mais sensível se refletirmos na desigual fortuna de seus pais, nas diferentes 

circunstancias em que se acham suas famílias, e no estado que se destinam, dados 

estes que de força fazem variar o tempo, que o menino deve empregar em 

instruir-se [...], que a soma de conhecimentos oferecidos a cada homem, deve 
proporcionar-se aos serviço de diferente ordem, que o Estado aguarda; ao tempo 

que cada moço pode empregar no estudo sem prejuízo de seu estado; a força da 

sua atenção; á extensão de sua memória; e finamente á facilidade e precisão de 

sua inteligência. 

III- De razões tão obvias e justas, deriva-se a necessidade de leis especiais de 

instrução; na primeira e mais comum. A sociedade deve ter por fito: 1º, ensinar a 

cada um aquelas verdades que são úteis e necessárias á toda qualquer que seja sua 

profissão ou gosto, atendendo ao grau de sua capacidade, e ao tempo, de que pode 

dispor, 2º disposição particular[...] 3º dispor os moços para conhecimentos 

precisos á profissão a que se destinam. A segunda espécie de instrução deve ter 

por fim os estudos elementares de todas as materiais relativas a diversas 

profissões da vida, cuja perfeição redunda em vantagem, ou da sociedade ou dos 

particulares. A terceira puramente cientifica deve formar os homens destinados 

pela natureza, ao melhoramento da espécie humana por meio de novas 

descobertas, seu adiantamento e multiplicação. (MACHADO, Apud MOACYR, 

1936, p. 123, nosso grifo) 

Bontempi Jr. e Boto (2014, p. 263) apresentam duas dimensões da memória da 

instrução. A criação de escolas na província de SP instrução do primeiro grau e a 

necessidade de oferta para todos. O projeto para instrução comum a todos primeiro grau, 

estaria intimamente ligado a conhecimentos necessários a todas as profissões. 

O primeiro grau de instrução comum, abrangendo todos os conhecimentos úteis e 

necessários ao homem, e tendo por fim habitual-os para o exercício de todas as 

primeiras funções publicas e particulares a que são destinados pelo comando da 

lei e o interesse bem entendido da felicidade do paiz. (MACHADO, Apud 

MOACYR, 1936, p. 123) 

O primeiro grau de instrução apresentado é tido como indispensável para a felicidade 

do país. Em princípio, a memória foi escrita somente para capitania de São Paulo, porém, 
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observamos que a necessidade em se estruturar a instrução geral estava encontrando 

espaço. Anos mais tarde, a proposta reapresentada faz-se coerente com o cenário que é 

proposto. Mais que isso, a instrução em primeiro grau é tão importante que, na percepção 

de Martim Francisco de Andrada Machado, o país sem ela não alcançaria felicidade. Ou 

seja, até para progresso e desenvolvimento de uma monarquia, as primeiras funções 

públicas eram necessárias. 

II- Sou igualmente de parecer que esta instrução deve durar três anos; porque 

tomando nove anos pelo termo médio em que ela deve ter começo vem a terminar 

nos doze, idade em que o menino não é ainda preciso ao serviço de sua família, 

em que os filhos dos pobres podem sem algum prejuízo, consagrar diariamente 

algumas horas de estudo; [...] que nos paizes mais quentes sendo mais prematuro 

o desenvolvimento físico, e este andando de par com o intelectual o menino mais 
cedo se desenvolve, com mais facilidade, e em menos tempo aprende um maior 

numero de verdades. (MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p. 124) 

Martim apresenta que o fato do país ser quente é justificativo para o desenvolvimento 

físico precoce e também intelectual. Todavia, o fato de com doze anos o menino ainda não 

ser preciso no serviço familiar, apresenta a preocupação com a inserção do menino nos 

trabalhos e na família impedir seus estudos caso sejam muito demorados. 

III- Na escola de cada vila,os meninos serão divididos em tres classes e bastará 

que cada um receba uma lição por dia; não posso, porém, atenuar a duração 

horária da aula porque esta só deve ser conhecida pela experiencia do mestre no 

exercício de suas funções, e aprovada pelo Diretor dos Estudos com 

conhecimento de causa. (MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p. 124-125) 

Em cada escola, os alunos seriam divididos em três classes. Contudo, existiria certa 

liberdade na quantidade de horas por aula, estipulada pelo professor e aprovada pelo 

diretor. Nesse sentido, os professores passariam a ter autonomia no exercício de suas 

funções. 

Estudos do primeiro ano - I. Ensinar-se-á no primeiro ano. a ler e escrever; 

adotando um carater de impressão que represente ao mesmo passo uma 

escrituração facil; o menino poderá apreender simultaneamente ambos estes 

conhecimentos, o que lhe economisará tedio e tempo; e se ajuntassemos ao 

estudo do conhecimento das letras, a ação de uni-las, isto o divertiria muito e 

desta arte ele conservaria com mais facilidade suas formas. (MACHADO, Apud 

MOACYR, 1936, p. 125) 

Bontempi Jr. e Boto (2014) relatam que a proposta de ler e escrever simultaneamente 

eram uma apropriação do plano de Condorcet e era algo um tanto inovador. Isso porque  

era usual que primeiro ensinassem as crianças a lerem e somente depois a escreverem.  

II- Apenas o menino souber ler e escrever; em vez de ocupa-lo na leitura de 

coisas absolutamente superiores á sua compreensão, sistema que a superstição, 

sempre fertil em meios de embrutecer os espíritos, faz grassar pela mór parte do 

mundo, deverá ele aprender por um livro mandado fazer para este fim e 

designado para o seu compendio, o qual contenha: [...]5.º, a exposição do sistema 
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da numeração com os carateres que designam os numeras, e o metodo de com 

eles representar todos, escrevendo com cifras qualquer numero exprimindo por 

palavras e inversamente. (MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p. 125-127) 

Após o aprendizado do menino na leitura e escrita, para o ensino do primeiro ano, 

aparece a recomendação em utilizar compêndio para aprendizagem de outros assuntos 

necessários. Em matemática, o ensino deveria ser sobre sistema de numeração, 

compreendendo-o por meio da escrita por extenso ou por meio dos números pois ―Porque é 

mais útil que o menino retenha idéas, do que repita palavras.‖ (MACHADO, Apud 

MOACYR, 1936, p. 128) 

O estudo do segundo ano versaria sobre valorização interior, moral, sentimental, 

reflexão, valorização da cultura, modo de plantar, inclusive indígena, observação da 

vegetação e animais e maquinas (p. 128). Nota-se que, no segundo ano, aparece mais  sua 

formação como cientista ilustrado da coroa portuguesa, onde o menino, desde moço, 

aprenderia a observar os recursos naturais.  

III- Terminará o compendio do segundo ano pelo estudo das quatro regras 

simples da arimetica, base de todas as questões que se podem propor sobre os 
numeros, e pelas primeiras noções de geometria, particularmente as que forem 

mais necessarias á medição dos terrenos. Neste ensino o mestre não se limitará a 

ensinar puramente as regras e noções determinadas; deverá além disto insistir 

sobre as razões em que elas se fundam; multiplicar as operações, afim de habituar 

a elas; fazer aplicar as regras a diversos exemplos, propondo pequenas questões 

de facil resolução; e finalmente exercitar o menino em traços, figuras já a mão, já 

com compasso e regua. (MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p. 129) 

Ainda no segundo ano, o estudo de matemática vai de aritmética simples até noções 

de geometria. E já, no terceiro ano, o ensino de geometria tem caráter utilitarista, 

amparando a agrimensura. O ensino moral e estudo da constituição portuguesa também 

estiveram presentes no terceiro ano. 

Consideração sobre o metodo seguido neste primeiro grau de instrução - I. 

Examinado na congula de uma boa critica o quadro desta primeira instrução é 

manifesto que dela resultam as seguintes vantagens: 1.ª a de encerrar os 

conhecimentos mais precisos; 2.ª a de formar a inteligencia humana por meio ele 

idéas justas, fortificando suas faculdades por um continuo exercício; 3.ª a de 

habilitar os moços para uma instrucão mais extensa e completa. (MACHADO, 

Apud MOACYR, 1936, p. 130) 

Na citação acima, percebe-se a sintetização das ideias de Martim Francisco para o 

primeiro grau. Em princípio, seria apresentar todos os conhecimentos necessários a todos. 

A terceira vantagem da memória, ainda muito similar ao Stockler, é habilitar a todos os 

homens para continuar os estudos, inclusive os mais pobres. Assim estaria ―Banindo deste 

plano toda espécie de distinção‖ (MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p. 131), 

prosseguindo nos estudos por meio de aptidões pessoais e interesse dos pais. 
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No segundo grau de instrução, seriam abordadas todas as matérias que abarcam todas 

as profissões da sociedade. Com o indivíduo mais desenvolvido, fará divisão em 

disciplinas, acentuará algumas distinções e aplainará outras, mais extensão. Para habilitar-

se ao terceiro grau, havia a duração de seis anos, findando o segundo grau aos 18 anos. 

Estudos do segundo grau de instrução - I. Este curso compreenderá: 1.º, as noções 
fundamentais da gramatica latina, e seu estudo, juntando a ele o da lingua 

franceza, no que pode despender-se dois anos; 2.°, a metafisica, logica e moral ; 

3.º as ciencias físicas fundadas na observação e experiencia; 4.º as matemáticas e 

parte das ciencias físicas fundadas no calculo; 5.º a historia e a geografia, 

juntando-se a elas retorica ou a arte de exprimir idéas. (MACHADO, Apud 

MOACYR, 1936, p. 133) 

Durante o segundo grau, observamos a valorização da língua francesa, que teve forte 

referência durante a formação de Martim e influência sobre a elite brasileira. Percebeu-se 

também valorização das ciências naturais, matemática, física e da prática na física. Já neste 

grau, havia considerações sobre cada matéria e como se deveria ensinar. 

no animo das matematicas, devem escolher com preferencia os calculos de 
arimetica politica (estatistica) e comercial, e os elementos das teorias precisas no 

conhecimento do uso, e utilidade das maquinas, dos projétos de manufaturas, dos 

planos de canais segundo a feição que sendo mistér possamos administrar os 

trabalhos publicos, sem nos abandonarmos a uma confiança céga nos homens de 

arte. (MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p. 135) 

A matemática era mais utilitarista. O interesse era preparar homens capacitados para 

servir à coroa portuguesa por meio de conhecimentos comerciais, de agrimensura, 

estatísticos e até mesmo fabris.  

No que tange a escolha de compêndios, a defesa de Martim era que os de primeiro 

grau deveriam estar sob a supervisão do Estado, para que não fossem escolhidos livros 

falaciosos. 

Os compendios destinados para o primeiro grau de instrução encerrando em si 

elementos mais, e princípios de verdade geralmente reconhecida, que nunca 

experimentam a influencia das novas descobertas, devem ser compostos debaixo 

da vigilancia e inspeção do Estado, porque desta fórma sua doutrina nunca será 

desnaturalizada, pela superstição ou negligencia, e por isso hão de ser de 

necessidades melhores [...]. (MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p.137) 

Já para o segundo grau, os compêndios deveriam ser escolhidos pelos próprios 

mestres, delegando a eles mais autonomia e um tipo de estabilidade no cargo, de maneira a 

acrescentar a seus alunos liberdade. 

Bons mestres que queiram traduzir em benefício da nação. Deixe a cargo do 

mestre escolher o livro de segundo grau. Espírito de emulação e liberdade para 

ensinar seus discípulos suas descobertas. Possibilidade futura de criação de 

exames para contratação de mestres. Dos deveres do mestre e permanência em 20 
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anos numa cadeira para aprofundar o tema, 2º grau, e salário dos mestres 

(MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p. 140-41). 

Similar a participação de Martim Francisco em Portugal, sua proposta seria selecionar 

delegar, a alguns voluntários ou pelo pagamento de alguma quantia, traduções estrangeiras 

que fossem relevantes para a instrução da capitania de São Paulo, quando escrito e, 

posteriormente, para o Império. E como sugestão,  

Há em outras nações cultas, particularmente alemã, que mais se tem assinalado 

nesta especie de instrução, apropriando-se ao sistema estabelecido neste plano, e 
depois fazei-os examinar, por aquela corporação ou pessoas literatas e sabias, a 

quem o soberano haja de confiar iguais exames. (MACHADO, Apud MOACYR, 

1936, p. 138) 

O cargo de diretor de estudos teve papel centralizador pois, nos escritos, ele seria 

responsável por aprovar os compêndios do primeiro grau, gerir o cuidado com as escolas, 

ter decisão sobre contratações, afastamentos e substituições dos mestres e ter controle sobre 

as finanças da educação. 

Por fim, Martim finaliza sua memória retomando a sua condição de vassalo na corte 

e, ainda assim, reiterando seu compromisso com as luzes. A dualidade em seu discurso não 

o afastou, em princípio, dos interesses da coroa portuguesa, muito pelo contrário, 

aproximou-os.  

Regras para os diferentes cursos de instrução - l . Sendo a difusão das luzes por 

todos os membros desta Capitania, o fim a que se propõem este plano, é claro , 

que todo e qualquer vassalo de Sua Alteza Real (O Principe Regente) pode ser 

admitido aos diferentes cursos de instrução publica. 

XIV - Tres são os princípios e regras que devem encaminhar o Estado nos dois 

primeiros graus de instrução publica, e que postos em execução, tendem a 

extirpar os erros do barbara sistema atual de ensino nesta Capitania, e o plano que 

ofereço julgo ter preenchido as duas vistas essenciais de toda a sociedade politica, 

isto é, a compatibilidade com as rendas da Capitania. e o estudo de tudo, que é 

util e necessário ao homem na vida social; se apezar disto não pude conseguir 

este fim por escassez de luzes, trabalhei ao menos para dar um testemunho 

evidente, de quanto ambiciono o bem do Estado e a prosperidade da Nação 

(MACHADO, Apud MOACYR, 1936, p. 147) 
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3- REFORMA JANUARIO CUNHA BARBOSA (1826): A 

representação da Comissão de Instrução 

How to establish educational systems with a small number of schools, few and 

poorly trained teachers, and scant resources was the main challenge facing these 

new nations. (CARVALHO, 2014, p. 337) 

Neste capítulo, será abordada a reforma proposta pela Comissão de Instrução no ano 

de 1826 na Câmara dos Deputados e a necessidade exposta pelos deputados em 

desenvolver um sistema de ensino brasileiro. 

3.1-  Dados preliminares sobre a instrução 

No capítulo anterior, houve o levantamento parcial sobre a instrução no Império 

Brasileiro. No período, não foram todas as províncias que trouxeram dados à Câmara dos 

Deputados, deixando lacunas sobre o ensino nas respectivas províncias. Apesar disto, os 

dados trazidos mostraram a necessidade de ampliação de acesso à instrução. 

Para a criação de escolas, os dados estatísticos levantados anteriormente fizeram-se 

importantes, sendo a carência denunciada por diversos deputados das províncias (MOACYR, 

1936, p. 148).  Dentre as denúncias, podemos ressaltar que 

Em Alagôas ha apenas uma cadeira de primeiras letras, depõe o Sr. Costa e Silva; 

na Comarca do Rio Negro (depois província do Amazonas) não ha uma só escola, 

assinala o Sr. Costa Aguiar; em Minas Gerais não encontrei um menino que 

andasse nas escolas, e em Goyaz ha 5 cadeiras em 23 paroquias, alega o Sr. 

Cunha Mattos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, SESSÃO 26 DE MAIO DE 

1826, apud MOACYR, 1936, p. 148)  

Os dados estatísticos informados durante a sessão revelavam a situação das escolas de 

primeiras letras, trazendo então a proposta sobre a abertura de novas escolas. Souza Franco 

propôs que se oficiasse ao governo para abertura de escolas nas províncias, sendo 

sustentadas pelo subsídio literário das mesmas. Na proposta, existe a preocupação em não 

sobrecarregar o Império com a abertura de novas escolas, cabendo a respectiva província os 

custos. 

O movimento da Câmara dos Deputados indicava, desde os anos anteriores, o 

interesse na expansão e, ao mesmo tempo, a necessidade em não sobrecarregar as contas 

públicas para fazê-lo.  

 

3.2- A Reforma Januário Cunha Barbosa 

Dois meses após proposta de Souza Franco, a Comissão de Instrução Pública 

ofereceu proposta à Câmara. As propostas de Garção Stockler e Martim Francisco foram 
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criadas anteriormente. Enquanto Stockler oferece projeto após a chegada da família real no 

Brasil, Martim desenvolve seu projeto somente para São Paulo e posteriormente o 

apresenta à Câmara dos Deputados. Já a Reforma Januário Cunha Barbosa foi o primeiro 

projeto pensado por deputados da Comissão de Instrução Pública para a Câmara dos 

Deputados. O projeto oferecido por Januário da Cunha Barbosa, Pereira de Mello e Ferreira 

França tem como organização escolar 

A instrução publica do lmperio do Brasil será dividida em quatro graus distintos, 

que se denominarão: pedagogias, liceus, ginasios e academias. No primeiro grau 

ou pedagogias, se compreenderão aqueles conhecimentos que a todos são 

necessarios, qualquer que seja o seu estado ou profissão. No segundo grau ou 

liceu, se compreenderão os conhecimentos essenciaes aos agricultores, artistas e 

negociantes. No terceiro grau ou ginasios, se darão os conhecimentos cientificos 
que devem servir de introdução nos estudos profundos das ciencias e todo genero 

de erudição. No quarto grau ou academias, se ensinarão as ciencias abstratas e as 

de observação, consideradas em sua maior extensão e em todas as mais diversas 

relações com a ordem social, compreendendo-se alem disto o estudo das ciencias 

morais e politicas, contempladas debaixo elo mesmo ponto de vista. (REFORMA 

JANUARIO CUNHA BARBOSA, apud MOACYR, 1936, p. 149) 

Em princípio, o projeto traz características similares das propostas anteriores. A 

divisão em graus ocorre em todos as propostas e o primeiro grau de instrução ofertado a 

todas as pessoas. No primeiro grau, a instrução seria dividida em três classes e, em cada 

uma delas, o ensino será; 

- 1º classe: Ler e escrever, conhecimento dos números e numeração decimal e 

princípios da moral 

- 2º classe: Ler e escrever, ciência de contar, instrução dos conhecimentos físicos e 

instrução moral. 

- 3º classe: Escrita, operações aritméticas, instrução aritmética, instrução aritmética e 

física, geometria, agrimensura, mecânica (REFORMA JANUARIO CUNHA BARBOSA, 

apud MOACYR, 1936, p. 149).  

Na proposta, a instrução primária seria a mesma simultânea para meninas, o que era 

um grande avanço se comparado ao ensino de meninas no resto do mundo. Seriam abertas 

escolas de primeiro grau em regiões que houvesse demandas, fossem em cidades, vilas e 

povoações. 

O método Lancasteriano é mencionado para criação de compêndios para 3º classe. 

Para o Brasil, um império com grande extensão de terra e poucos professores capacitados 

para o ensino, a utilização do método supriria a carência imediata. 
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How to establish educational systems with a small number of schools, few and 

poorly trained teachers, and scant resources was the main challenge facing these 

new nations. A widely adopted approach to these problems was Lancaster‘s 

method of mutual learning, which was used in many Latin American countries to 

teach children reading and elementary school mathematics, as well as in normal 

schools to prepare teachers who would propagate this method (CARVALHO, 

2014, p. 337) 

No método, professores seriam capacitados para propagarem e prepararem instrutores 

para o ensino. Na matemática de Lancaster, o ensino consistiria em principalmente 

aritmética até regra de três (CARVALHO, 2014, p. 337). Pode-se observar que, assim 

como Martim Francisco, no projeto Januário Cunha, o ensino de geometria estaria presente 

desde o primeiro grau. A criação do compêndio fazia-se necessária, porém, o próprio 

conteúdo matemático divergia da aritmética. Provavelmente, a reforma Januário Cunha, 

assim como a de Martim Francisco, apoiou-se em diversos autores europeus, tal como 

Condorcet. Stockler, Martim e Januário apresentam, no primeiro grau, o ensino de 

geometria, tendo possivelmente as mesmas influências.  

Criar-se-hão em cada capital da província uma escola lancasteriana onde se 

ensinem e se habilitem os mestres, que devem depois propagar este metodo por 

todo lmperio. Regulamentos particulares a este grau marcarão as horas de ensino, 

direção e economia das aulas. (REFORMA JANUARIO CUNHA BARBOSA, 

apud MOACYR, 1936, p. 150 

Para o segundo grau, ou liceus, o ensino teria duração de três anos e a divisão do 

ensino se daria: 

1º ano: Três reinos da natureza (conhecimento de terrenos e produtos naturais), 

convenientes conhecimentos de química e elementos da agricultura. 

2º ano: Princípios da álgebra ordinária, trigonometria, mecânica e física geral. 

3º ano: Economia política, comércio geral, princípios fundamentais da moral e 

elementos do direito natural (REFORMA JANUARIO CUNHA BARBOSA, apud 

MOACYR, 1936, p. 151).  

As escolas de segundo grau deveriam ser abertas em cidades e grandes vilas, por todo 

o império. Na proposta, não há especificação de qual grupo cursaria o segundo grau, porém, 

há indícios. Enquanto as escolas de primeiro grau seriam abertas em todas as cidades e 

grandes vilas, o ensino primário seria aberto em locais com demanda, inclusive povoações. 

Há indicação de que o número de escolas seria muito menor, o que restringiria o acesso ao 

grau. 
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As escolas subsidiárias seriam uma adição as escolas de segundo grau. Dentre os três 

projetos para o ensino, a reforma São Januário é a única que apresenta uma escola 

complementar do segundo grau. Porém, não é mencionado que grupo estudaria, qual seria 

sua finalidade, para qual faixa etária seriam direcionadas às escolas. Acessando ao 

documento, existem muitas dúvidas que são suscitadas. Nelas, estariam contidos os estudos 

preliminares de todas as ciências e aplicação das artes. Os ensinos contidos nas escolas 

subsidiárias seriam da ―história natural, a física, a química, a agricultura, as matemáticas, 

moral, economia política e desenho‖ (REFORMA JANUÁRIO CUNHA BARBOSA, apud 

MOACYR, 1936, p. 151). As classes das escolas subsidiárias poderiam ser seguidas 

separadamente ou cumulativamente, a partir da disponibilidade e talento dos alunos. O 

ensino não se daria de maneira gratuita, somente para alguns alunos que houvessem se 

destacado entre os melhores nos liceus. 

O curso de ciências exatas das escolas subsidiárias seria dividido com conteúdos nos 

seguintes anos: 

1º ano: Matemática pura, aritmética, geometria retilínea e álgebra. 

2º ano: Física geral, equilíbrio e movimento dos corpos. 

As escolas de 3º grau ou ginásios seriam abertas nas capitais das províncias.  

Nestas escolas, 

compreendem-se: a analise completa das faculdades e operações do 
entendimento; a gramatica geral ou a arte de falar; a retorica ou a arte de escrever; 

o estudo das linguas mortas e os das vivas; o conhecimento dos diversos modos 

da sua escritura ou seja em diplomas ou em moedas e inscrições lapidares; a 

hermeneutica ou a arte de distinguir os monumentos e diplomas genuínos dos 

apocrifos; e finalmente, a geografia antiga e moderna, a cronologia e a historia 

filosofica, tanto civil como literária (REFORMA JANUARIO CUNHA 

BARBOSA, apud MOACYR, 1936, p. 153-154). 

Para o ensino do 3º grau, em cada escola teriam 12 mestres, distribuídos entre as 

disciplinas de: filosofia, história, geografia e cronologia, história literária, hermenêutica, 

língua latina, francesa, inglesa, italiana e alemã. Na proposta de São Januário, a matemática 

não possui lugar no ginásio, como podemos observar nos conteúdos e professores acima. 

Assim como o projeto de Stockler, as propostas de São Januário também não contemplam a 

matemática no terceiro grau. Ainda assim, a diferenças latentes entre as propostas. Em 

primeiro momento, não há informações de com que ano se entra no primeiro grau, o que faz 

com que não se saiba a idade em que se deve chegar ao terceiro grau. Tem-se 
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Nas capitais das Provincias haverá um ginasio e as suas cadeiras se 

poderão estabelecer e multiplicar separadamente por outros lugares como 

fôr conveniente. Estatutos particulares regularão o seu regime, ordem de 
ensino e policia interna. (REFORMA JANUARIO CUNHA BARBOSA, 

apud MOACYR, 1936, p. 155) 

O ensino do terceiro grau teria características distintas, podendo abrir somente 

cadeiras em lugares convenientes. Há o indicativo de que muitos alunos estudariam 

somente as cadeiras disponíveis em suas províncias. 

 As escolas de 4º grau ou academias abrangeriam os conteúdos de todas as 

ramificações das ciências exatas, naturais e humanas, bem como suas aplicações às 

profissões científicas. Como podemos observar, há uma pausa no ensino das ciências exatas 

entre o período das escolas subsidiárias e, nas academias, as mesmas voltam a ocupar lugar. 

As academias deveriam ser distribuídas em seis classes: 

1º classe: Ciências matemática (astronomia prática, geodésica, geografia racional
14

 ou 

matemática); 

2º classe: Filosofia natural ou ciências físicas (mineralogia prática, metalurgia, 

mineração e arquitetura subterrânea); 

3º classe: Conservação e restabelecimento da saúde dos homens e animais; 

4º classe: Ciências sociais e jurisprudência política; 

5º classe: Ciências militares ou da tática, estratégia, artilharia e engenharia; 

6º classe: Ciências navais. (REFORMA JANUARIO CUNHA BARBOSA, apud 

MOACYR, 1936, p. 156) 

No projeto, o proposto era que fossem abertas academias em São Paulo e 

Pernambuco. Dentro do próprio projeto, há necessidade em mencionar que o ideal não era 

Rio de Janeiro e Bahia visto que, na primeira, já existiam academias militares e, nas duas, 

existiam as academias cirúrgicas. 

O projeto detalha amplamente cada uma das classes e suas respectivas cadeiras e os 

conteúdos ensinados em cada uma
15

. Seguem os ensinos propostos nas classes de ciências 

                                                             
14

 O termo geografia racional é utilizado para geografia matemática (cartografia, medidas). 
15

 Para acesso aos conteúdos das demais classes visitar (PRIMITIVO, 1936, p. 157-159) 
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exatas, militares e navais para compreendermos o papel do ensino de matemática para a 

Comissão de Instrução. 

Para o ensino das ciencias exatas se criará uma academia que constará de 

seis cadeiras, cujos objetos serão os seguintes: 1ª geometria analitica, 
geometriatranscendente, trigonometria esférica e esfeiroidal, analise ou 

calculo superior; 2ª statica, dinamica, hidrostatica. hidrodinamica; 3ª 

mecanica celeste; 4.ª stereotomia; geodesia, otica (diotrica, catotrica, 

perspetiva, teoria da polarização da luz); 5ª astronomia pratica, geografia 
racional; 6ª calculodas probabilidades e de suas aplicações. (REFORMA 

JANUARIO CUNHA BARBOSA, apud MOACYR, 1936, p. 157) 

A Academia de Ciências Exatas seria dividida em seis classes e, para o ensino, seriam 

selecionadas seis lentes e três lentes substitutas. O termo lente é a denominação dada aos 

professores do 4º grau. Observa-se semelhança com as denominações das propostas São 

Januário e Stockler. 

Para o ensino das ciencias militares se erigirão tantas academias, quantas 

forem necessarias, afim dese facilitar a mais comoda e pronta instrução 

doexercito, cada uma, sendo separadas, constará deoito cadeiras, 
distribuidaspela maneira seguinte: 1.° geometria analitica, geometria 

transcendente, trigonometriaretilinea, geodesia elementar; 2.° analiseou 

calculo superior ; 3.ºstereotomia principiosgerais de construção, geometria 

subterranea; 4.º  hidraulica ou teoria das aguas correntes, 
arquiteturabidraulica; 5.º quimica, metalurgia e arte de fundire 

moldar,pirotêcnica; 6.º botanica, física particular;7.º tatica, artilheria, 

estrategia; 8.º fortificações, ataquee defesa de praças e portos, guerra. 
subterranea (REFORMA JANUARIO CUNHA BARBOSA, apud 

MOACYR, 1936, p. 158) 

A Academia de Ciências Militares seria dividida em oito classes e contaria com oito 

lentes e quatro substitutos. Nas cidades onde houvesse a academia de ciências exatas, 

contaria com seis cadeiras, devendo os alunos estudar os dois primeiros anos nas classes de 

ciências matemáticas. Na proposta, abririam tantas academias militares quanto fossem 

necessárias para nação, assim como a Academia de Ciências Navais. E as duas poderiam 

tornar uma só, suprimindo duas cadeiras. 

Para o ensino das ciencias navais se criarão tantas academias quantos forem os 

departamentos da marinha imperial, e cada uma constará de seis cadeiras pela 

maneira seguinte: 1.ª geometria analitica, geometria transcendente, trigonometria 

esferica e esferoidal; 2.ª analise ou calculo superior. mecanica; 3.ª stereotomia, 

arquitetura naval ; 4.ª otica, astronomia; 5.ª fisica experimental. meteorologia; 6.ª 
navegação,  manobra,  tatica naval. (REFORMA JANUARIO CUNHA 

BARBOSA, apud MOACYR, 1936, p. 159) 

Seria dividida em seis classes e conteria seis lentes e três substitutos. Podemos 

observar algumas semelhanças iniciais entre os três cursos. Por exemplo, todos iniciam a 

primeira classe com geometria analítica e geometria transcendente. Há distinção quanto à 
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natureza da trigonometria, se é retilínea ou esférica. Análise ou cálculo superior encontra-se 

nos cursos militar e naval no segundo ano, enquanto nas ciências exatas na primeira classe. 

Com o avançar das classes, os cursos passam a ter conteúdos mais próximos à formação 

proposta. Há uma forte presença de matemática nas classes de ciências exatas, militares e 

navais e grande semelhança com a proposta curricular da Academia Real Militar. É 

possível que houvesse interesse em unificá-las. 

O termo utilizado na reforma é Academia, indicando que é um grau relacionado com 

a pesquisa. Todavia, existe listagem de conteúdos para serem ensinados, aproximando-se 

mais de uma faculdade. Fazendo uma especulação entre a idade de acesso ao primeiro grau, 

ao iniciar o quarto grau, os estudantes seriam jovens adultos, algo muito similar ao que 

ocorre nos dias atuais. 

Após a organização de ensino em quatro graus, a proposta prevê  aspectos da 

inspeção, dos livros escolares e docência. O instituto brasileiro seria uma organização de 

―homens instruídos do mais distinto merecimento‖ (REFORMA JANUÁRIO CUNHA 

BARBOSA, apud MOACYR, 1936, p. 160) que seriam responsáveis por inspecionar os futuros 

estabelecimentos e nomear professores de primeiro e segundo graus e nomeação de substitutos no 

terceiro e quarto graus. 

Para cada grau, os professores assumiriam as cadeiras de maneiras distintas. No 

primeiro grau, por exemplo, ao vagar cadeira, deverá informar ao colégio de professores 

dos liceus (segundo grau) do mesmo distrito (comarca, província ou cidade). Abrir-se-ia um 

concurso pelo colégio de professores, selecionando os concorrentes por mérito. Os exames 

para acesso ao magistério foram presentes na história do Brasil antes do Império. 

No Brasil, os concursos são anteriores à época do Império e incluem-se dentre as 
medidas que visavam garantir certa homogeneidade ao ensino, constituindo-se 

em um momento importante no processo de profissionalização docente. 

(SOARES, 2007, p. 85) 

A decisão de acessar ao magistério por meio de exames teve forte repercussão, até a 

instauração da república brasileira. Porém, com o fim da idade média, o Estado passa a ter 

responsabilidade com o ensino, gerindo e controlando as instituições escolares.  

Mesmo tendo sua gênese anterior a essa fase, a profissão de docente adquire a 
partir de então outra dimensão. Inicialmente a função de professor foi 

desempenhada de forma subsidiária e não especializada por religiosos ou leigos 

que a exerciam como ocupação secundária ou complementar. Com o passar do 

tempo os mesmos tendem a fazer da profissão sua ocupação principal, sendo 

obrigados para isso a se prepararem e a se formarem (SOARES, 2007, p. 74) 
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Soares (2007) relata que a institucionalização da profissão docente, por meio de leis e 

carreiras trouxe mudanças para profissão. Contudo, os baixos salários e a falta de 

profissionalização foram aspectos presentes na docência. 

As tentativas de institucionalização da formação dos professores com a criação 

das Escolas Normais, entretanto, foram por muitas vezes frustradas frente às 

dificuldades de sua implantação, a baixa freqüência de alunos, a indefinição por 

parte dos governos provinciais em relação à sua manutenção e por políticas 

alternativas de formação docente, como a formação em serviço e a prática dos 

concursos. (SOARES, 2007, p. 80) 

Para as escolas de terceiro e quarto graus, dar-se-ia por meio de seleção prévia do 

instituto e a decisão seria do imperador. Vale ressaltar que 

O Instituto e Colegio dos Professores lerão, portanto, todo cuidado e 

circunspeção em informar-se da conduta de todos os individuos que aspirarem 

nos logares dos mestres, em qualquer escola do Imperio. (REFORMA 

JANUARIO CUNHA BARBOSA, apud MOACYR, 1936, p. 161) 

A valorização da conduta dos professores, que ocorrera desde o tempo em que a 

instrução era responsabilidade dos jesuítas, perpetuava-se nas propostas de Januário. 

Todavia, havia critérios para acesso às cadeiras do magistério.  

Todo o individuo que pretender ser empregado na qualidade de mestre nas 

escolas publicas de qualquer grau, deverá apresentar o seu requerimento na 

estação competente, acompanhado de uma dissertação ou memoria de sua 

composição, sobre assunto proprio da cadeira a que aspirou No ato do concurso, a 

dissertação apresentada por cada concurrente, será a materia principal de seu 

exame, o qual terá por fim não só indagar se os pretendentes têm inteligencia das 
doutrinas que constituem o objéto das cadeiras, mas se sabem expo-las clara e 

metodicamente, pois ninguem deve ser provido em logar algum de mestre nas 

escolas publicas, sem que se qualifique habil pelo seu saber e dotado de talento 

verdadeiramente classico. (REFORMA JANUARIO CUNHA BARBOSA, apud 

MOACYR, 1936, p. 161) 

Existiriam critérios para a seleção dos professores. Para professores do primeiro de 

segundo graus, por exemplo, teriam preferência os profissionais que possuíssem quarto 

grau de ciência nas cadeiras a que se propusessem. Teriam preferência os que possuíssem 

terceiro grau em detrimento dos que não possuíssem e assim sucessivamente. O projeto 

também previa plano de aposentadoria de acordo com o tempo de serviços prestados. (p. 

163-164) 

Para além da inspeção das escolas e seleção dos professores de terceiro e quarto 

graus, caberia também ao Instituto a seleção de livros e compêndios. A seleção, no contexto 

da proposta, teria papel muito importante, pois algumas classes seriam ensinadas por 

instrutores por meio dos compêndios selecionados. O instituto também ficaria responsável 

pela conservação e ordem de estabelecimentos literários, fornecimento de bibliotecas, 
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laboratórios e museus e conservação e vigilância do ensino público. (REFORMA 

JANUARIO CUNHA BARBOSA, apud MOACYR, 1936, p. 165 - 166) 

O Instituto Imperial do Brasil, denominado por Primitivo Moacyr de interessante 

proposta (PRIMITIVO, 1936, p. 167), versava sobre a promoção e divulgação dos 

conhecimentos úteis. 

O Instituto estabelecerá correspondencias regulares com os homens de letras, e 

artistas beneméritos em todas as partes do mundo, para se facilitarem às 

novidades cientificas, os trabalhos literarios e a observação dos fenomenos 

extraordinarios que convêm saber-se. Os correspondentes ordinarios do Instituto 

não passarão de 120, e para estes lugares sómente se elegerão sujeitos, que além 

de serem reconhecidamente benemeritos, tenham manifestado desejo de cooperar 

com o Instituto em o nobre intento de promover e divulgar os conhecimentos 
úteis. (REFORMA JANUARIO CUNHA BARBOSA, apud MOACYR, 1936, p. 

168-169) 

A divisão do instituto dar-se-ia em quatro classes, a saber: 1ª classe, ciências 

matemáticas; 2ª classe, ciências naturais; 3ª classe, ciências sociais; 4ª classe: literatura e 

belas artes. A divisão de ciências exatas seria 

A l.ª se intitulará das ciencias matemáticas que será dividida cm cinco secções 

pela maneira seguinte: 1.ª analise matematica e geometrica; 2.ª mecanica racional 

e astronomia fisica; 3.ª astronomia pratica, ótica, e navegação; 4.ª arquitetura 
hidrau1ica e naval ; 5.ª, ciencias militares. Cada classe constará de seis membros. 

(REFORMA JANUARIO CUNHA BARBOSA, apud MOACYR, 1936, p. 166) 

A organização do instituto consistiria de um presidente e de um secretário gerais vitalícios e 

secretários particulares em cada uma das classes. Os cargos de presidente e vice-presidente seriam 

cargos trienais e para os cargos de tesoureiro, bibliotecário, conservador de gabinete e diretor de 

impressões seriam elegíveis, com membros internos e externos concorrendo.  

Para regular a administração economica do Instituto haverá um conselho, 

composto do presidente, vice-presidente, secretario geral e um membro de cada 

classe. (REFORMA JANUARIO CUNHA BARBOSA, apud MOACYR, 1936, 

p. 171) 

As propostas de reforma da Comissão de Instrução não lograram êxito. Contudo, diversos 

aspectos comuns a reforma Januário Cunha pode ser observado nas reformas de Couto Ferras, nos 

anos posteriores. O aspecto mais importante é o acesso ao magistério do ensino de primeiro ou 

segundo grau serem efetuados por meio de concursos, não necessitando uma formação profissional 

anterior. 
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4- LEI DE 15 DE OUTUBRO DE 1827: Alguns caminhos percorridos 

pela geometria na instrução primária 

Vimos que reunida a Legislatura, em 3 de maio de 1826, os dois primeiros meses 

foram fecundos em reclamações e iniciativas em pról da instrução popular. A 

comissão de instrução da Camara dos deputados, sem nenhum dado de 

recenceamento escolar, ofereceu á sua consideração um plano integral de estudos: 

escolas elementares, liceus, ginasios e academias, e cupula do monumento, o 

Instituto Imperial do Brasil. Antes, em 1823, no projéto de Constituição se 

prescrevia: uma escola para cada termo, um ginasio para cada comarca e 

universidades nos mais apropriados lugares. Falhando estas grandiosas soluções 
para o problema da educação, a Camara recebeu de sua comissão técnica em 

junho de 1827, um modesto projéto de lei criando, de acordo com a realidade do 

momento, escolas primarias em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. 

(MOACYR, 1936, p. 180) 

O parágrafo acima retrata bem os capítulos anteriores no que tange ao debate na 

Câmara dos Deputados sobre educação. Sendo exceção, nesse parágrafo, o autor Primitivo 

Moacyr não utiliza uma citação direta para abordar a história, mas apresenta sua 

perspectiva sobre os acontecimentos anteriores a década de 20. Vale ressaltar o 

posicionamento crítico do autor ao mencionar que a Comissão de Instrução ofereceu 

propostas sem conhecimento sobre a realidade da instrução, pois não havia recenseamento. 

É mencionada falha nas grandiosas propostas e modesto projeto de lei de 1827 para criação 

das escolas primárias. 

Faz-se relevante enaltecer o posicionamento do autor para compreensão que a seleção 

documental parte da perspectiva pessoal de determinado contexto. Ainda assim, este 

parecer dialoga com outros pesquisadores (DOLHNIKOFF, 2005; CARVALHO & 

DASSIE, 2012), em vistas que havia interesse em promover ensino para toda a população, 

contudo, não era autêntico. Azevedo (1944, p. 349) traz a informação que o plano 

educacional não era interesse nem do Imperador que, apesar de instruído e 

reconhecidamente culto, não tomou nenhuma iniciativa para a ampliação da instrução 

brasileira. 

Em tôda essa obra de ensino e de cultura, que se desenvolveu num ritmo 

irregular, sob o influxo da iniciativa privada, o govêrno imperial exerceu um 

papel mais incentivador do que empreendedor, que apresentava qualquer coisa de 

patriarcal na assistemcia dada às instituições espirituais. Sem dúvida Pedro II 

revelou sempre um extraordinário interêsse pelas coisas do espírito e uma notâvel 

atração pela inteligência, acercando-se, para admirá-los e ouví-los,de sábios, 

pensadores e artistas. (AZEVEDO, 1944. p. 349) 

Após intenso debate, torna-se projeto a abertura de escolas de primeiras letras, 

intituladas também pedagogias, em todas as cidades, vilas e lugares populosos. As escolas 

em lugares com baixa densidade populacional poderiam ser fechadas e os professores 
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removidos para outros lugares. Nota-se aqui um princípio de organização da instrução pela 

primeira vez após a expulsão dos jesuítas, no século XVIII. Nos lugares mais populosos, os 

professores deveriam ensinar por meio do ensino mútuo e os custos desta instrução seriam 

dos próprios professores, caso não possuíssem formação para aplicação do método. O 

ensino dos meninos teria como conteúdos elencados a seguir. ―Os professores ensinarão a 

ler, escrever e contar, a gramatica da lingua nacional, os princípios de doutrina religiosa e 

de moral, proporcionados á compreensão.‖ (MOACYR, 1936, p. 181) 

Diferentemente das propostas de Martim Machado e Garção Stockler, em que o 

ensino primário abarcaria mais conhecimentos matemáticos, inclusive geometria, o ensino 

do projeto de 1827 seria reduzido ao ensino de contagem. Não há delimitação mais 

específica para o ensino, sendo amplo e generalista. O ensino das meninas seria efetuado 

por mestras que soubessem coser e bordar e que fossem honestas, prudentes e dignas. Ser 

honesto, prudente e digno deveria ser requisitos para quaisquer professores e não somente 

para mestras.  

O texto de Moacyr segue com diversos debates no Senado sobre as propostas 

levantadas, contudo, o Ferreira de Mello traz uma proposição chave para compreender a 

estrutura e motivos para a proposta da Comissão de Instrução:  ―uma das dificuldades que 

teve a comissão para organizar o projeto foi fixar uma base que servisse para as escolas. 

Sem estatistica do Imperio, com uma população derramada pela sua superfície, como fixar 

uma base por freguesia?‖ (MOACYR, 1936, p. 182). A generalidade do projeto ocorreu 

para que as províncias tenham autonomia para gerir a instrução primária de acordo com 

suas próprias necessidades.  

Os debates também versaram sobre a inclusão do ensino de geometria no projeto. 

Observa-se que foi uma preocupação dos deputados do período o ensino da matemática 

primária. Para português, houve críticas sobre a restrição em ler e escrever entre deputados. 

Para a matemática, somente contar não era suficiente para formação de todos os brasileiros 

para alguns deputados. Dentre os a favor do ensino de geometria, o senador Ferreira França 

traz a seguinte objeção: ―em vez ele contar, como diz o projéto, pratica das principais 

operações de Ari[t]metica e resolução pratica dos problemas de geometria elementar‖ 

(MOACYR, 1936, p. 183) e em esclarecimento tem-se  

Não quero que o mestre ensine ou aponte o que é linha réta, quero que tome o 

compasso, descreva um triangulo sobre uma linha; isto não custa nada e é coisa 

mais facil possível. Quero que o mestre prove o que ensina que os meninos 

aprendam como um carpinteiro ou pedreiro. Quero que o mestre ensine como ha 
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de dividir um triangulo retilíneo em duas partes iguais; quero que forme a sua 

escala e que reduza da menor a maior grandeza. (MOACYR, 1936, p. 183-184) 

Ferreira França (1774-1827) foi senador do Brasil nos anos de 1826-1827, formado 

pela Universidade de Coimbra em Direito, faleceu no seu último ano no Senado. Apesar de 

não possuir formação em matemática, ele pontua que o ensino de geometria deveria ser 

efetuado por meio da compreensão e prática, assim como um carpinteiro ou pedreiro. A 

afirmação da necessidade de se ensinar geometria para carpinteiros ou pedreiros ocorreu 

posteriormente, sendo fala de outros políticos e a necessidade do ensino prático. 

Dentre os contrários ao ensino de geometria, o posicionamento de Xavier de Carvalho 

reflete a situação brasileira quanto à falta de capacitação docente. Para ele, os mestres 

capacitados para ensinar geometria se encontrariam na Corte e em algumas províncias a 

beira-mar, contudo, no interior, não haveria mestres capacitados. Em sua concepção, para o 

ensino de matemática, bastavam as operações aritméticas algoritmizadas (mecânicas). 

A discussão também versou sobre o direito de professores efetuarem castigos físicos 

sobre os alunos, tal qual a palmatória. Dentre os políticos a favor, há alegação que os 

mestres seriam incapazes de ensinar sem a palmatória e que ela geraria futura alegria aos 

aprendizes. Também ocorreram críticas ao termo escola de primeiras letras ao invés de 

primeiro grau de instrução.  

Dentre as falas sobre o salário dos professores, houve senador que defendeu que não 

possuíssem ordenados fixos, mas que os docentes recebessem de acordo com a quantidade 

de alunos. Reflete a necessidade de se incentivar os professores a possuírem centena de 

alunos no ensino primário. Ainda sobre esse contexto, para ter condições de ensinar tantos 

alunos, deveria utilizar o método de Lancaster ou ensino mútuo. Contudo, no primeiro 

projeto, os professores eram obrigados a aprender o método e alguns senadores defenderam 

que os docentes pudessem escolher se utilizariam ou não.  

O projeto oferecido ao Senado em 8 julho de 1827 foi aprovado vinte dias depois 

com trinta emendas. A partir do debate no Senado, as emendas geraram diversas mudanças 

para a proposta inicial. Os conteúdos elencados para o ensino primário após as alterações 

foram os seguintes: 

Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de Ari[t]rnetica, 
pratica de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria 

pratica, a gramatica da lingua nacional, os princípios de moral cristã e de doutrina 

da religião católica e apostolica romana. proporcionadas à compreensão dos 

meninos; preferindo para o ensino da leitura a Constituição do Imperio e historia 

do Brasil. (MOACYR, 1936, p. 189) 
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Salientam-se as diversas modificações no ensino da matemática que ocorreram a 

partir da construção colaborativa entre os agentes políticos à época. A prática dos 

quebrados, isto é, operar com números não inteiros, proporção e ensino da geometria 

prática. A preocupação dos parlamentares era preparar os meninos para o mundo do 

trabalho prático que poderia necessitar de geometria. Algo relativamente novo, porém, que 

refletia os projetos de Martim e Stockler anteriores. Contudo, para as meninas, não seria 

necessário o ensino de geometria, mais de economia doméstica. 

Os professores que estivessem lecionando naquele período deveriam se submeter a 

nova avaliação para as cadeiras que estivessem sendo criadas. Havia a permissão de 

castigos de acordo com o método de Lancaster. ―Esta foi a Lei de 15 de outubro de 1827, a 

primeira lei sobre a instrução no Brasil.‖ (MOACYR, 1936, p. 191) 

Após a aprovação da lei em 1827, o provimento de professores para cadeiras era 

difícil. Muitos professores não possuíam formação e ingressavam na docência por meio de 

concursos. No ano de 1829, ainda não se achavam muitos docentes aptos para o ensino de 

geometria, adicionada à proposta inicial da Comissão de Instrução no Senado. Recorrendo a 

Assembleia Geral. A decisão em 1829 foi a seguinte: 

Não concorrendo aos exames publicos das cadeiras de primeiras letras opositores 

que possuam conhecimento das noções mais gerais de geometria pratica, serão as 

mesmas cadeiras providas naqueles que se mostrarem mais dignos pela aprovação 

que merecerem nas outras materias declaradas no plano da Lei de 15 de outubro 

de 1827. (MOACYR, 1936, p, 191) 

A literatura sobre educação, em geral, mostra fontes profundas para o ensino da 

matemática. Sinaliza-se a distinção dada por Schubring (2005b) sobre a distinção entre os 

projetos de lei e o que ocorriam na realidade. A lei criada foi desenvolvida de acordo com 

as necessidades da nação para os parlamentares, conscientes da Memória de Martim 

Francisco, contudo, ela não refletia as condições dos profissionais do contexto brasileiro. A 

abertura do cargo para profissionais que não possuíssem conhecimentos de geometria 

prática revela que havia o entendimento que existiam desigualdades entre as propostas da 

lei e o que ocorria de prática. 

Os profissionais mestres que não possuíssem conhecimentos sobre geometria 

poderiam ser aprovados, caso nenhum candidato o tivesse. Contudo, o salário dos 

funcionários que não possuíssem esse conhecimento seria inferior aos demais. O aumento 

salarial ocorreria somente quando, submetidos a exames, mostravam-se suficientemente 

instruídos.  
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Como se pode observar, houve diversos empecilhos para efetuar a instrução popular 

de maneira ostensiva. Silva (1969, pp. 43) traz a informação que o ensino primário não 

possui origens tão antigas quanto o ensino secundário. Antes do mundo moderno, não se 

fazia necessário submeter às camadas populares a uma instrução sistematizada. As escolas 

religiosas e, posteriormente, somados os interesses políticos e a Revolução da Imprensa 

formam aspectos de um ensino primário. 

Como pudemos observar no primeiro capítulo, com a Contrarreforma em resposta a 

Reforma Protestante e a necessidade de se cristianizar novos povos, a Igreja Católica 

acentuou o controle político por meio da educação. Tanto que, nas colônias espanholas e 

portuguesas, surgem classes para alfabetização e catequização dos índios, protótipos de 

escolas primárias. Na Prússia, país de origem protestante, encontra-se que 

E é sob influência religiosa, na forma de uma reação pietista contra o 
intelectualismo e o dogmatismo em que havia degenerado a reforma, que na 

Prússia são lançados os fundamentos da educação propriamente pública. Cedo, 

porém, esta se orienta, sob influência do filantropismo e do Iluminismo, no 

sentido de fazer-se instrumento da transformação do homem comum em portador 

ativo de uma cultura secularizada, sob o patrocínio do Estado. (SILVA, 1969, p. 

46) 

No período da Revolução Francesa, a reorientação adotada na Prússia foi 

intimamente expressa, no sentido de se estabelecer uma educação pública, gratuita e 

universal, com objetivo de corrigir as desigualdades sociais. Contudo, somente a partir de 

Napoleão que são tomadas diretrizes similares às prussianas para a educação primária 

popular. 

Entre os anos de 1829 e 1832, os debates no Senado e na Câmara versaram sobre a 

necessidade dos municípios inspecionarem melhor a instrução primária e a falha no método 

de Lancaster para o ensino apesar da economia, a necessidade de se escolher compêndios e 

a utilização de casas públicas para as aulas, preferencialmente. 

A resolução da Assembleia Geral Legislativa, em 1831, deliberou sobre a abertura de 

liceus que se ensinem retórica, lógica, latim, geometria e grego e a ciência da agricultura 

nas populosas comarcas. O ensino da agricultura teria um papel importante nas disciplinas 

de estudos maiores. 

Entre os anos de 1833 a 1835, os assuntos selecionados por Primitivo Moacyr que 

foram abordados nas Assembleias falaram sobre a necessidade em se alugar edifícios para 
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as classes na falta de edifícios públicos, a criação do cargo de inspetor de estudos na capital 

do Império e a necessidade em se utilizar compêndios atualizados de acordo com a ciência. 

Em 1836, foi aprovado um decreto que regulou a inspeção primária, por meio de 

diretor, a partir da Corte e seus municípios, retirando a responsabilidade de inspeção dos 

municípios que haviam falhado na perspectiva dos deputados. Assim como o cargo de 

diretor, muitas propostas foram aprovadas somente para freguesias do Rio de Janeiro, a 

corte do Império. As maiores críticas que se sucederam no parlamento foram a imperícia 

dos professores, gastos com edifícios públicos e dificuldades em uniformizar o ensino, 

como se percebe pelas medidas localizadas. 

O decreto de 1845 regulou o método de concursos para cadeiras públicas na Corte. 

Faz-se importante compreender quais eram os conhecimentos exigidos para um professor 

durante um exame, então, o decreto será transposto a seguir em parcial íntegra. 

indicando aquelas cedulas e os paragrafos dos livros ou compendios que hão de 

servir nesse dia para os exames, e de que o diretor apresentará dois exemplares. 

Estas cedulas depois de revistas no mesmo ato, serão recolhidas a dois 

escrutinios, para serem tiradas por sorte, por cada um dos proprios candidatos 

pela maneira seguinte: Começará o exame pela leitura, e o primeiro examinador 

designado pelo diretor, indicando ao mesmo tempo o professor que o deve 

interrogar, aberto o respectivo escrulinio extrairá urna cedula e recitará em voz 

inteligivel e pausadamente, o paragrafo do livro que ele indicar tendo o 
examinador na mão o outro exemplar. [...] Em seguida se procederá o exame de 

escrita para o que extrairá o candidato outra cédula do rnesmo escrutinio, e 

escrever. [...] Semelhantemente se procederá ao exame de Ari[t]metica, segundo 

as materias mandadas ensinar pelo artigo sexto da Lei de 15 de outubro de 1827 

nas Escolas de meninos. Depois do exame de Ari[t]meticas e farão as perguntas 

sobre as noções mais gerais de geometria pratica exigidas pela Lei, demonstrando 

o candidato alguns faceis problemas na taboa preta. (MOACYR, 1936, p. 211-

212, nossos cortes) 

Como se observa, para o exame de português, esperava-se que o professor soubesse 

ler e escrever. O examinador também faria perguntas sobre erros gramaticais, sintaxe e 

concordância. O exame de matemática englobava aritmética e geometria prática descrito 

anteriormente neste capítulo. Também seriam feitos exames sobre doutrina religiosa e os 

examinados realizariam provas práticas de ensino mútuo. O método para acesso aprovado 

na corte revela muito sobre as práticas de ingresso para lecionar as primeiras letras 

posteriormente e a não obrigatoriedade em possuir cursos normais. 

Como poderão ser observados no último capítulo, muitos problemas não eram 

restritos somente à corte do Rio de Janeiro. As províncias do Sul também possuíam 

dificuldade em inspeção, regulação e uniformização do ensino primário. A abertura de 

escolas particulares sem inspeção também eram um problema, a falta de professores 
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capacitados era recorrente inclusive na província do Rio de Janeiro, ainda mais nos lugares 

mais interiorizados. Na década de 40 e 50, o colégio Pedro II já havia sido criado, o que 

regulou certos aspectos do ensino secundário no Império. A lei sobre a necessidade de 

ampliação das escolas superiores (ensino secundário) refletiu sobre o restante das 

províncias.   
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5- O ENSINO SECUNDÁRIO: A criação do Colégio Pedro II e as 

instituições públicas e privadas 

It is generally accepted that the establishment of Colégio de Pedro II, or simply 

Colégio Pedro II, was a decisive event for the organization of secondary 

education in Brazil. For the first time, there was a public institution with a clearly 

defined curriculum. Students of secondary education establishments that adopted 

Pedro II‘s curriculum did not need to pass further examinations to enroll in 

postsecondary professional schools, a fact that led to a progressive consolidation 
of a very stable secondary school mathematics corpus. (CARVALHO & 

DASSIE, 2012, p. 502) 

Um marco para a instrução brasileira, sobretudo a secundária, é a criação do Colégio 

Pedro II. O país que, até então, possuía muitas discussões, inclusive parlamentares, sobre a 

necessidade em se expandir o ensino (primário) gozou de medidas esparsas e 

descentralizadoras com o intuito de promover a integridade nacional (AZEVEDO, 1944, p. 

330) e conter os republicanos e separatistas. Neste capítulo, abordaremos o momento inicial 

da criação do colégio e as matérias abordadas, as iniciativas privadas para o ensino 

secundário e tópicos sobre o ensino secundário público. 

Silva (1969, p. 20) traz importante contribuição para o debate inicial sobre o ensino 

secundário em conformidade com Azevedo (1944). Em princípio, o ensino secundário 

objetivava preparar uma minoria intelectual e social, a elites condutoras. Para formação das 

elites, o ensino secundário buscava uma formação de cultura geral por meio do currículo de 

humanidades clássicas. Para tanto, observamos nos currículos do Ratio Studiorum e o 

ensino de latim. Contudo, com o desenvolvimento das ciências, o currículo se abriu para o 

seu ensino. O objetivo seria preparar as elites para os cursos superiores. ―De fato, o ensino 

secundário era um ensino de classe, um ensino devotado a valores e ideais aristocráticos ou 

aristocratizantes, o ensino acentuadamente de inutilidades ornamentais‖ (SILVA, 1968, p. 

20) 

Como pudemos observar no capítulo anterior, o ensino primário e ensino secundário 

não eram graus sucessivos do processo formativo. Na realidade, as escolas superiores eram 

escolas primárias para as elites que prosseguiriam nos estudos. Tendo objetivos e prestígio 

social distintos e sem articulação real. Nas nações européias, os Gynnasium, Lycées, e 

Grammar Schools, respectivamente da Alemanha, França e Inglaterra, possuíam vasta 

formação clássico-humanista. Promovendo prestígio social e ingresso em universidades, a 

educação era uma formação para um status. Durante o século XVIII, o realismo surge e 

afirma-se na estrutura pós-primária, reforçado pelo desenvolvimento científico e a mudança 

de na estrutura social, buscando formação mais utilitária. 
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Assim, na Alemanha especialmente, o realismo se associa ao movimento que 

conduz ao ensaio ao ensino médio utilitário, ao lado do ensino secundário 

tradicional. A Realschule criada por Semler (1725-1791), protótipo das 

instituições de mesmo nome que encontramos no ensino secundário alemão do 

século XIX, é talvez característico da influência do realismo no ensino pós-

primário. (SILVA, 1969, p. 101) 

O currículo moderno não se funde, em certa medida, ao currículo clássico tradicional. 

A estrutura clássica, sobretudo com o ensino do latim, manteve-se pela manutenção das 

estruturas sociais vigentes. A aceitação do currículo moderno ocorreu como substitutivo 

para a revitalização dos estudos voltados para manutenção de um status social. O 

Gymnasium prussiano é exemplo de instituição alemã com uma concepção que une 

formação clássica e moderna no currículo. Na Inglaterra, as Grammar Schools são 

associadas à língua latina e as elites britânicas. 

Na França, somente com a Revolução Francesa ficam evidentes os embates entre 

Classicismo e Realismo. A pedagogia dos revolucionários se orientava no sentido realista, 

científico e democrático, em oposição ao ensino secundário voltado para preparo dos 

sacerdotes. Houve mudanças provocadas pela revolução nos currículos das Écoles 

Centrales. Com Napoleão, estabeleceu-se equilíbrio entre o ensino do latim e da 

matemática e assim o ensino realista se manteve. Com a restauração da monarquia, o ensino 

clássico humanista retoma com hegemonia.  

Para as camadas mais populares, surge um novo tipo de ensino médio, não-

secundário, com princípios semelhantes ao do ensino primário. Com o desenvolvimento das 

relações comerciais surgiu um novo tipo de ensino para pequenas e médias burguesias com 

caráter mais utilitário. Nele, acentuava-se a dicotomia entre saberes clássicos e utilitários 

para grupos sociais distintos (SILVA, 1969, p. 24-25).  

5.1- O colégio Pedro II 
O Seminario de S. Joaquim é convertido em Colegio de Instrução secundaria. 

Este colegio é denominado "Colegio D. Pedro II". Neste colegio serão ensinadas 

as linguas latina, grega, francesa e inglesa, retorica e os principios elementares de 

geografia, historia, filosofia, zoologia, mineralogia, botanica, química, física, 

Ari[t]metica, algebra, geometria, e astronomia. (MOACYR, 1937, p. 276) 

 

Figura 4: A igreja de São Joaquim (1766) 
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Fonte: Site institucional do Colégio Pedro II
16

  

Em dezembro de 1837, é criado o colégio D. Pedro II, por meio de um decreto 

imperial. O colégio não era gratuito, com os alunos pagando pela matrícula e pensões 

trimestrais. A citação é extraída do original e foi reproduzida em diversos textos e trabalhos 

acadêmicos, pela influência da instituição, que vigora até os dias atuais. No colégio, há a 

presença de ciências da natureza e matemáticas, sendo mineralogia, física e química, 

aritmética, álgebra. Geometria e até mesmo Astronomia fazendo parte do currículo inicial. 

Contudo, encontram-se ainda as influências do Brasil colônia, com a presença de latim e 

grego, por exemplo. 

A variedade de suas cadeiras que, enumeradas no art. 3.º do decreto de 2 de 

dezembro de 1837, abraçavam o circulo quase completo das letras e das ciências, 
revelava a princípio, com uma tendência ao ensino universalista e enciclopédico, 

uma larga concessão aos estudos científicos. (AZEVEDO, 1944, p. 333, nosso 

grifo) 

Azevedo utiliza a expressão ‗larga concessão‘ indicando que naquele período o 

colégio era uma exceção entre os colégios secundários brasileiros que não privilegiavam os 

estudos da natureza e matemáticas. Junto à criação do colégio, criados cargos de reitor, 

                                                             
16

Disponível em: http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/memoria_historica/index.html; Acesso em 13 

de agosto de 2020. 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/memoria_historica/index.html
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vice-reitor e capelão para respectivas funções de manutenção e organização. E, na 

prescrição do currículo, eram inclusas horas para trabalhos religiosos no colégio aos 

sábados e quintas-feiras, dias de recesso escolar. Dentre os trabalhos religiosos, podemos 

mencionar o aprendizado de sermões e orações e etc. Pode-se observar união entre Estado e 

Igreja nesse período.  

Os professores serão nomeados pelo governo dando preferencia aos empregados 

do Colegio, que se acharem habilitados. Compete aos professores: 1.º- não só 

ensinar aos seus alunos as letras e ciencias, na parte que lhes competir, como 
também quando se oferecer ocasião, lembrar-lhes seus deveres para com Deus, 

para com os seus paes, patria e governo ; 2.º- empregar igual desvelo na instrução 

de todos os alunos sem distinção alguma; 3.º - entregar todos os sabados ao vice-

reitor um mapa sobre o procedimento e trabalho dos alunos. Os professores 

entrarão nas aulas vestidos decentemente, ás horas prescritas, imediatamente 

antes da entrada dos alunos. (MOACYR, 1937, p. 280) 

Nota-se função dos professores em ensinar e direcionar os alunos para os deveres 

morais à época. A responsabilidade dos professores em guiar os alunos em deveres cívicos 

e sociais já ficava expressa nas propostas de formulação educacional de Stockler, Martim 

Francisco e Januário Cunha. O ensino sem distinção alguma é um princípio importante a 

ser observado em um liceu recém criado, que acolheria estudantes de diferentes classes 

sociais. Há a ênfase em tratar os alunos da mesma maneira, sem distinção. E o diálogo 

informativo com o vice-reitor que, posteriormente, foi utilizado para gratificar os 

estudantes por mérito. Um dos exemplos seriam os bancos de honra. ―A copia dessa lista 

afixada nas aulas: os nomes dos seis primeiros em cada aula serão lançados em um mapa 

geral para ser afixado no locutorio. Na aula os seis primeiros alunos lerão assento distinto 

chamado "banco de honra‖. (MOACYR, 1936, p. 284) 

Dentre os requisitos para admissão dos alunos, o que se ressalta nos conteúdos eram 

―h) saber ler e contar as quatro operações de Ari[t]metica;‖ (MOACYR, 1936, p. 282). O 

conhecimento exigido para o ingresso pode aparentar pouco, porém, à época, com o ensino 

primário sobre responsabilidade das províncias, poucas pessoas teriam condições de leitura 

e cálculos aritméticos. A idade seria de oito a doze anos para ingresso e seria necessário 

que professores ou diretores atestassem a boa conduta dos alunos. 

Beltrame (2000) relata que ―Sabe-se muito pouco sobre o ensino da matemática no 

Colégio Pedro II no período que vai desde a sua fundação em 1837 até 1849.‖ 

(BELTRAME, 2000, p. 11) 

Contudo, pode-se tecer algumas considerações sobre o período. Logo após a criação 

do colégio, o ensino era dividido em lições, revelando uma herança das aulas régias no 
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Brasil, porém, posteriormente foi dividido por classes em anos. As lições estavam dispostas 

da seguinte maneira: 

―Os estudos do colegio são os constantes das tabelas seguintes : Tabela 1.ª, nulas 

8.ª e 7.ª: 24 lições por semana - gramática nacional (5 lições); gramática latina (5 

lições), arimetica (5 lições); geografia (5 lições); gramática latina (5 lições), 

arimetica (5 lições) ; geografia (5 lições); desenho (2 lições); musica vocal (2 

lições). Tabela 2.ª, nula 6.ª : 24 lições por semana; latinidade (10 lições); língua 

grega (3 lições); lingua francesa (1 lição); arimetica (1 lição); geografia (1 lição); 

historia (2 lições). Tabela 3.ª, aulas 5.ª e 4.ª: 25 lições; latinidade (10 lições); 
grego (5 lições); frances (2 lições); ingles (2 lições); historia (2 lições); historia 

natural (2 lições); geometria (2 lições). Tabela 4.ª, aula 3.ª: 25 lições: latinidade 

(10 lições): grego (5 lições); inglês (1 lição); ciencias físicas (2 lições); algebra (5 

lições). Tabela 5.ª, aulas 2.ª: 30 lições: filosofia (10 lições): retorica e poetica (10 

lições):  ciencias físicas (2 lições) ; historia (2 lições); matematica (6 lições). 

Tabela 6.ª: aula 1.ª - 30 lições: filosofia (10 lições); retorica (10 lições); historia 

(2 lições); ciencias físicas (2 lições); astronomia (3 lições); matematicas (3 

lições). A distribuição dos dias e horas destes estudos será feita pelo Conselho 

colegial e definitivamente aprovada pelo ministro do império. (MOACYR, 1936, 

p. 284-285) 

Na distribuição de lições em 1838, o ensino de matemática estava presente em todas 

as séries. A estrutura dividida por lições recebe influências do modelo pedagógico alemão 

do século XVIII
17

. E, no ano de 1841, passando de seis para sete anos a formação e 

consistiu de 

"Eis a tabella a que se refere o decreto: l.º ano: gramatica geral gramática 

racional; latim; frances; desenho caligrafico e linear; musica vocal ; 2.º ano: 

latim, frances, ingles, geografia descritiva; desenho caligrafico e linear;geografia 

descritiva; historia; desenho figurado, musica vocal; 4.º ano: latim, frances, 

ingles, alemão, grego, geografia descritiva. historia, desenho figurado, musica 

vocal; 5.º ano: latim, frances, ingles, alemão, grego, geografia descritiva, historia, 

arimetica, algebra, zoologia e botanica, desenho figurado, musica vocal ; 6.º ano: 

frances, ingles, alemão, latim, grego, geografia descritiva,. historia., retorica e 
poetica, geometria, trigonometria retilinea, fisica e quimica, desenho figurado, 

musica vocal; 7.º ano: frances, ing1es, alemão, latim, grego, geografia descritiva, 

historia, retorica e poetica, filosofia, geografia,  matematica e cronologia 

mineralogia e geologia, zoologia filosofica, desenho figurado, musica vocal". 

(MOACYR, 1936, p. 294) 

                                                             
17

Repara-se aqui, pela primeira vez, para os Estados do Sul uma consciência da necessidade de organizar o 

ensino nos colégios de uma maneira sistemática, em séries graduadas, além de uma simples soma de 

―cadeiras‖. E fica bem revelador que se relata aqui de uma estruturação praticada por uma vertente protestante 

em estados da Alemanha do Norte, principalmente na segunda metade do século XVIII: pelo pietismo que 

criou escolas secundárias (Gymnasien) não mais classicistas, mas realistas. E nessa direção pedagógica do 
pietismo, a concepção foi de individualizar o ensino, pretendendo adaptar o currículo às capacidades e 

interesses de cada um. Desta maneira, o currículo foi estruturado em ―Fachklassen‖, quer dizer em, séries de 

matéria - por exemplo em séries de matemática, séries de línguas, séries de ciências - e graduadas em anos, 

onde alunos progrediram depois um ano na próxima série, segundo progressos na matéria - e 

independentemente das outras matérias. Quer dizer que um aluno podia ficar na segunda série de matemática 

e na terceira das línguas, etc. (ver Schubring 2014, p, 139). Desde o início do século XIX, este sistema de 

séries de matérias foi substituído pelo sistema de ―Jahrgangsklassen‖, de séries anuais graduados segundo a 

idade de alunos. Aí, os alunos progrediram para a série próxima segundo os sucessos em média de todas as 

matérias ensinadas. 
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Porém, os conteúdos dos outros anos não estão elencados no texto de Primitivo 

Moacyr (1936). Beltrame elucida importante comparativo entre 1838 e 1841. 

Através da Tabela dos Estudos do Colégio para o ano de 1841 a seguir, notamos 

que a predominância dos estudos literários permaneceu; ficando a matemática 

(agora incluindo a Trigonometria) restrita aos 3 últimos anos e ainda com 

pouquíssimas lições por semana. Esta redução foi considerável visto que em 

1838, a matemática figurava em todas as 8 séries além de ter um número muito 

maior de lições. (BELTRAME, 2000, p. 12) 

Observam-se as alternâncias que a matemática tem ao longo dos anos, às vezes 

presentes e outras vezes inexistentes em anos inteiros. 

Êsse plano de estudos consagra no Colégio Pedro lI um ensino secundário de tipo 

clássico, com predominância dos estudos literários e adaptado menos às 
condições especiais do meio do que às tradições morais e intelectuais do país. 

(AZEVEDO, 1944, p. 334) 

Em 1840, o colégio possuía 107 alunos, o que é uma quantidade expressiva se 

comparado a colégios abertos posteriormente em outras províncias. ―O Colegio Pedro II 

vae marchando com regularidade, e as suas aulas foram frequentadas o ano passado por 107 

alunos, a respeito dos quais pode-se geralmente diser que tem aproveitado.‖ (MOACYR, 

1936, p. 291) 

A discussão inicial em Câmara Legislativa para garantir o acesso dos alunos aos 

estudos superiores ocorreu desde o início da instituição. 

"O aluno que houver feito os estudos declarados nestes estatutos, obterá o 

diploma de bacharel em letras quando em todas as materias ensinadas for 

aprovado. O bacharel em letras não será obrigado a fazer exames de preparatorios 

para entrar nas Academias do lmperio, bastando apresentação do seu diploma. 

Esta determinação fica dependendo de aprovação do Poder Legislativo". 

(MOACYR, 1936, p. 488) 

Vale ressaltar a importância em ser necessária aprovação em todas as matérias. Era 

comum cobrar dos alunos a aprovação em algumas matérias, mas não em todas. A 

aprovação na matemática, por vezes, não era necessária. Nos ginásios prussianos, a 

aprovação em tudo era obrigatória, porém, para neohumanistas e filólogos, a matemática 

não era decisiva. A diferença era observada entre escolas de ensino profissionalizante e de 

cultura geral. E em 1843, os alunos formados adquiriram o grau de Bacharel em letras. 

Em 1843 assim informava á Assembléa Geral legislativa o Ministro Candido José 

de Araujo Vianna: "Os estudos continuam no Colegio Pedro II com a costumada 
regularidade e é chegada a ocasião de prestardes a vossa a provação a um 

dispositivo dos seus estatutos pelo qual devem ficar isentos de fazer exame de 

preparatorios nas Academias do Imperio os alunos que, no dito colegio houverem 

obtido o diploma de bacharel em letras. (p. 294) 
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A regulação do acesso sem necessidade de exames para o ensino superior tornou o 

Colégio um tipo de parâmetro curricular para as instituições secundárias no país 

(HAIDAR, 1972 ).  Os exames eram aplicados por bancas oficiais. No decreto 9.311 de 

1884 fica explícito que os exames eram realizados: 

Art. 373. São validos para a matricula os exames de preparatorios prestados nas 
Faculdades de Direito e na de Medicina da Bahia, na Escola Polytechnica, na 

Militar, na de Marinha e na de Minas de Ouro Preto, no Imperial Collegio de 

Pedro II, e nas mesas de exames da Inspectoria Geral da Instrucção primaria e 

secundaria do municipio da Côrte e das suas Delegacias nas capitaes das 

Provincias. Exceptuam-se, porém, os exames que na Escola Militar e na de 

Marinha não tiverem sido feitos segundo programma que comprehenda toda a 

materia exigida para a matricula nas Faculdades de Medicina.O Governo 

declarará quaes os exames incluidos nesta excepção. 

E os alunos do colégio adquiriam o grau de bacharel ao se formarem no colégio, 

sendo habilitado para matrícula nas faculdades. 

Numa época em que sòmente o grau de bacharel em letras, conferido pelo 

Colégio Pedro II, habilitava à matricula nas faculdades do Império, todos os 

demais estudantes, candidatos às escolas superiores, eram obrigados, para serem 

admitidos às faculdades, a prestar exames perante comissões organizadas por 

êsses institutos. (AZEVEDO, 1944, p. 345) 

Apesar do título bacharel, o colégio não era uma escola de ensinos superiores, mas 

um liceu. Os alunos dos demais colégios conseguiam o título de bacharel após a realização 

dos exames. A relevância do colégio foi tanta que foi considerado por Azevedo (1944) a 

única instituição de cultura geral do país no Império Brasileiro. Nas escolas protestantes, no 

final ensino secundário e acesso na universidade, os estudantes também conseguiam o título 

de bacharel.  

A única instituição de cultura geral, criada, desde a Independência até a 
Republica, foi o Colégio Pedro II, fundado em 1837, - excelente estabelecimento 

de ensino secundário em que os estudantes, terminado o curso de sete anos, 

recebiam o grau e as cartas de bacharel em letras, depois de prestarem o 

juramento perante o Ministro do Império que lhes punha sobre a cabeça o barrete 

branco da Faculdade de Letras (art. 7.º do dec. de 20 de dezembro de 1843). 

(AZEVEDO, 1944, p. 333) 

O colégio contou no início com pelo menos três professores substitutos, que 

exerceriam a função de inspetor, pelo tempo em que fossem necessários. A substituição dos 

professores ocorreria, caso se fizesse necessária. O regulamento do colégio também previa 

punições aos alunos, das mais simples, como ficar retido de sair da instituição durante os 

recessos, até a expulsão. Não eram previstas punições físicas. Os alunos só seriam punidos 

com a ausência em determinada aula caso o professor solicitasse, por perturbação da 

ordem. 
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Na biblioteca do colégio, estariam livros escolhidos pelo reitor e aprovação do 

ministro. Os livros poderiam ser emprestados aos alunos no máximo por oito dias e com 

autorização do vice-reitor. No colégio ―Haverá tambem gabinete de física, um laboratorio 

de química, uma coleção elementar de produtos dos tres reinos, vegetal, mineral e animal.‖ 

(MOACYR, 1936, p. 287). 

O ensino de alemão foi incluído no currículo do colégio e a justificativa foi poder 

aproveitar dos progressos do espírito humano, sendo a primeira aula de alemão no Império. 

Todos tem noticia do grande desenvolvimento da literatura, das ciencias, em o 
norte da Europa; mas rarissimas pessoas entre nós se podem aproveitar dos 

progressos do espirito humano naquela importante parte do mundo, por falta do 

conhecimento principalmente da lingua alemã, da qual não existe uma só aula em 

todo o Imperio. Julgou o governo que fasia um serviço importante á mocidade 

brasileira, estabelecendo uma aula daquela língua no Colegio Pedro II; ela está 

creada, e provida na respetiva cadeira uma pessoa, em que superabundam 

habilitações para bem desempenhar o magisterio. E' de esperar que a nossa 

juventude se aproveite com entusiasmo deste meio, que o governo lhe tem 

proporcionado para entrar em um novo mundo de conhecimentos, que, se não é 

por ela ignorado, póde-se contudo diser que lhe é inteiramente desconhecido. 

(MOACYR, 1936, p. 292) 

Foi manifestado interesse em custear os estudos dos mais pobres. Contudo, a 

manifestação de interesse não foi genuína, uma vez que a quantidade de vagas ofertadas 

não se ampliou. 

O colégio Pedro II tinha objetivo propedêutico, preparando os alunos para o ingresso 

ao ensino superior sem a necessidade de exames para classificação.  

Êsse renascimento dos estudos propedêuticos, quase um século depois da 

expulsão dos jesuítas (1759), e sob o impulso dado pelas escolas superiores, se 

traduz mais fortemente pela expansão quantitativa, já apresenta nitidamente as 
suas tendências e os primeiros indícios de "organização".  (AZEVEDO, 1944, p. 

345) 

 

5.2- Escolas secundárias 
"Forçoso é declarar neste lugar, diz o ministro no seu relatorio, que as nulas 

avulsas da instrução secundaria se tem conservado até agora, sem uniam exata e 
regular fiscalisação, comquanto o zelo e a probidade dos professores, que ocupam 

as respetivas cadeiras, tenham tornado de pequeno uma falta grave, indispensavel 

se torna o restabelecimento de uma autoridade, a quem se cometa a vigilacia 

sobre os mesmos professores no desempenho de suas obrigações, assim como 

sobre a aplicação e bom comportamento dos alunos; formando-se para este fim 

um regulamento apropriado as nossas circunstancias (MOACYR, 1936, p. 303-

304) 

E, 
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[...] o estado da instrução publica, devo acrescentar que a continuação da 

instrução secundaria, montada como hoje se acha, é incompatível com as luses do 

seculo, convindo portanto que se reunam em um só estabelecimento todas as 

cadeiras dispersas do Município da Corte, debaixo de uma forma que mais 

conveniente pareça: ginasios alemães, ateneus da Holanda ou colegios da França. 

Só deste modo ficará sujeita a instrução secundaria a um pensamento unico 

deslisando-se uniforme para todas essas existencias subordinadas, como raios 

luminosos de um fóco ele luz. (MOACYR, 1936, p. 305) 

Os textos acima são respectivamente de 1840 e 1848. Os debates da Câmara 

versavam sobre os problemas enfrentados pelos colégios de ensino secundário, com 

exceção do Pedro II, a falta de fiscalização, incompatível com o que deveria ser ensinado. 

Em 1844, foi apontada a necessidade de se criar um cargo de diretor, semelhante ao 

primário, de maneira a fiscalizar as instituições de ensino secundário. Ocorrera, em 1846, 

uma inspeção com deputado Torres Homem à frente e no ano de 1850 o lente da escola 

militar, deputado mineiro Justiano José da Rocha, ficou responsável pela inspeção das 

escolas no município do Rio de Janeiro. 

O Dr. Justiano José apontou a necessidade de renovação nas instituições e, em 

concordância o ministro Visconde de Macahé, solicitou o envio à Europa de pessoa que 

pudesse estudar os sistemas de ensino e anotar os melhoramentos feitos pelos sábios da 

humanidade. (MOACYR, 1936, p. 306-307)        

Ha no Rio de Janeiro, atenta á desregrada aplicação da liberdade de industria ao 

ensino, uma infinidade de colegios e de escolas, de cuja existência nem é possível 

dar fé; multiplicam-se tais estabelecimentos por quasi todas as ruas; quem quer 

que pode, por quaisquer meios reunir meia duzia de meninos, arvora-se em 

educador da mocidade, e daí tira um lucro, que embora insignificante, de sobejo 

compensa o seu trabalho. (MOACYR, 1936, 307) 

Em concordância com Justiano e com o que ocorreu no município do RJ, Azevedo 

(1944) apontou que, em todo império, graças ao ato adicional, ocorreu o desenvolvimento 

do ensino particular. 

O que não existia (e neste ponto são unânimes os depoimentos) era um plano 

geral de organização. Uma das conseqüências do impulso dado ao ensino superior 

profissional e ao regime de descentralização instituido pelo Ato Adicional, foi o 

extraordinário desenvolvimento do ensino secundário particular em quase tôdas 

as províncias, e sobretudo nas capitais. (AZEVEDO, 1944, p. 331) 

O ensino secundário que se desenvolveu era, em certa medida, embrionário, pois nem 

todas as escolas possuíam todas as disciplinas necessárias para o ensino secundário. 

Justiano (MOACYR, 1936, p. 308) mencionou que as escolas públicas eram formadas por 

classes dispersas, com professores mal remunerados e admissão compulsória de alunos 

despreparados para o ensino secundário. O salário dos professores é apontado como tão 

baixo ao ponto deles não poderem alugar espaço para suas classes. Era comum, na falta de 
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espaços públicos e o não recebimento de verbas, os professores lecionarem em suas 

próprias casas. Apesar das problemáticas, o deputado mineiro apontou que os professores 

dividiam a turma em muitas classes para contemplar a maioria dos alunos. E, Azevedo 

(1944) relata que 

As aulas públicas de instrução secundária, soltas e esparsas, ou se reúnem em 
colégios, como em 1836 no Ateneu do Rio Grande do Norte e em 1838 no Liceu 

Provincial da Bahia, criado por lei de 19 de março de 1836, ou são suprimidas 

como as do Rio de Janeiro, a despeito de haver autorização legislativa (lei:. de 17 

de setembro de 1851) para congregá-las num externato, com a mesma 

organização e as mesmas matérias ensinadas no Colégio Pedro II (AZEVEDO, 

1944, p. 444-445) 

Com o fim do sistema de aulas avulsas, herança das aulas régias, os liceus públicos 

que não conseguiram acompanhar o domínio particular. O Ateneu do Rio Grande do Norte 

e o Liceu Provincial da Bahia (1836), os de Taubaté e de Curitiba, em São Paulo (1846) 

foram exemplo de liceus que congregaram diversas classes. A falta de alunos e professores 

foram um dos motivos para que os liceus não acompanhassem as escolas particulares e 

fechassem. 

Ainda no domínio particular, como aponta Azevedo (1944), muito fermento antigo é 

colocado na nova massa da educação secundária. O retorno dos jesuítas para o Brasil, a 

abertura de ensinos secundários religiosos estavam presentes desde o Brasil Colônia  são 

agentes muito presentes nesse contexto. A presença dos defensores da educação 

confessional esteve presente por muitas décadas no ensino brasileiro.  

Mas, além de ser quase sempre local a influência daqueles redutos do pensamento 
novo, estritamente pedagógico, que se procurava como "um valor em si" e não 

como uma modificação de técnicas ligadas a novos fins sociais e políticos, 

mantinha-se preponderante a ação do clero, nos seminários, e das ordens 

religiosas que cooperavam na educação secundária, com grande número de 

instituições confessionais, essencialmente conservadoras, e espalhadas pelas 

principais cidades do país. (AZEVEDO, 1944, p. 347) 
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6- ESTATÍSTICAS DA INSTRUÇÃO 

 

Não é licito dizer-se, diz Osiel Bordeauz Rego
18

, que no Brasil não tenha havido 

sempre, embora, talvez, menos nitidamente da parte dos poderes públicos o 

sentimento de serem as estatisticas escolares um guia imprescindível para que 

bem possam avaliar os progressos do ensino e assentar, com firmeza, 

providencias legislativas e governamentais capazes de favorecer e consolidar a 

obra da educação nacional. (MOACYR, 1936, p. 554, nosso grifo) 

Durante o capítulo 2, abordamos as discussões a respeito dos levantamentos 

estatísticos na Câmara dos Deputados durante Império Brasileiro. Apesar dos parlamentares 

buscarem dados e, por diversas vezes, o questionamento retornar à discussão, nem todos 

representantes provinciais retornaram com seus respectivos levantamentos. Ao refletir 

capítulo, observa-se que o posicionamento de Osiel Rêgo em contraponto a falta de 

levantamento estatístico no período. Em princípio, ressaltamos diversas suposições, que 

mais indicam dúvidas do que uma afirmação. Termos como embora e talvez foram 

utilizados para em certa medida afirmar e ao mesmo tempo duvidar do quão nítido foram os 

levantamentos daquele período.   

A dúvida do estatístico não era sobre os levantamentos feitos desde o Brasil 

Império. Para ele, os levantamentos eram feitos, mesmo que não nitidamente, por parte dos 

poderes públicos e que a firmeza e providências eram tomadas com intuito de consolidar a 

educação nacional. Enquanto, no século XIX, observamos uma educação inacessível aos 

mais pobres, a necessidade em consolidar um ensino público nos discursos dos 

parlamentares e a sensação de esforço não compatível com o discurso, poucas décadas 

depois, encontramos posicionamento distinto. 

Tendo em perspectiva que buscamos neste trabalho observar o outro, tendo como 

ponto de partida o olhar dele mesmo, tentando exprimir seus pensamentos a partir da 

realidade naquele contexto, é preciso compreender de alguma maneira quem foi Osiel 

Rêgo. No site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) podemos encontrar 

um parecer feito por Osiel Rêgo em 1910, reeditado no ano de 1947, dado sua relevância. O 

parecer sobre as modificações a fazer no plano de serviços e no quadro pessoal da 

Diretoria-Geral de estatística foi dado por Osiel Rêgo por uma razão; 

Valioso parecer apresentado [...], em setembro de 1910, pelo UZIEL19 
BORDEAUX RÊGO, justamente considerado entre e os mais competentes e 

                                                             
18

 Estatístico durante o início do século XX no Brasil. 
19

 Há divergência entre a grafia do nome Osiel e Uziel. Nesse capítulo utilizaremos a grafia de Primitivo, 

exceto em citações diretas. 
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operosos funcionários do departamento técnico atualmente confiado à minha 

direção (SILVA, 1947, p. 547) 

No ano de 1920, Bulhões Carvalho, Diretor-Geral de Estatística, faz declaração 

sobre Rêgo e sua competência enquanto funcionário. Desta declaração, supomos que seu 

posicionamento sobre o Brasil e a estatística eram embasados por alguma fonte. Sabe-se 

que seu trabalho foi de extrema importância para a Diretoria Geral de Estatística e, ainda 

sobre seu trabalho 

[...] em significar alto e bom som, em apregoar, para o efeito da notoriedade 

plena, que a matéria de organização do serviço geral de estatística, no Brasil, está 

devidamente versada em fórmulas e programas, profundamente estudada, de 
modo a serem fixadas as linhas gerais do serviço, reconhecidos os fundamentos 

da organização, indicadas as relações necessárias, prevenidos os 

desenvolvimentos, regulada a ação progressiva, em conformidade com as noções 

adquiridas e os postulados científicos (SILVA, 1947, p. 547) 

Nas palavras de Francisco Bernadino Silva, Diretor-Geral no período do parecer, 

notam-se características daquele período sobre a pesquisa estatística.  Vamos realçar 

algumas de maneira que possam  transparecer certas perspectivas. 

 

1º- As noções eram adquiridas a partir dos postulados científicos; 

2º- Estão versados em fórmulas e programas;  

3º- O levantamento matemático basilador das linhas gerais do serviço; 

4º- Desenvolvimento prevenido e ação progressiva. 

 

As palavras do Diretor-chefe versaram sobre o parecer que, em certa medida, foram 

basilador para a diretoria. Todavia, o posicionamento reflete concepções à época, de 

valorização dos estudos estatísticos para desenvolvimento
20

 da nação. Neste contexto, 

mesmo que com esforços, no período do Império, exprimiu-se o primeiro desejo de 

pesquisas estatísticas que, no final do século XIX e início do XX, estavam ligados ao 

desejo inicial de transformação, como se evidencia nas palavras de Silva (1947). 

Para este capítulo, utilizaremos Primitivo Moacyr (1936) e o artigo posterior ao de 

Osiel Rêgo, A Estatística Educacional no Brasil, escrito por França, em 1947. Nele, 

encontramos breve relato sobre o período Colonial, com seus métodos rudimentares, e 

Imperial, com suas tentativas frustradas. 

                                                             
20

 Utilizo aqui a expressão desenvolvimento e não transformação, pois acreditavam numa nação desenvolvida 

e idealizada. 
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Na medida do possível, elencaremos duas perspectivas bem diferentes sobre o 

Brasil Império com o distanciamento de três décadas uma da outra e na perspectiva crítico-

comparativa. Em princípio, França relata que 

Na época colonial, a estatística, de modo geral, era a mais elementar possível, se 

é que, ao que então se fazia, se pode chamar de estatística Pela maneira por que 

era verificado, por exemplo, o desenvolvimento de nossa população, podemos 

Inferir a Inexistência de tão 'valioso e indispensável fator de boa administração. 

(FRANCA, 1947, p.  624) 

Os dados daquele período eram levantados, em grande maioria, nas paróquias das 

regiões, deixando de lado as crianças e a população que não comungava. As avaliações não 

se baseavam em dados seguros (FRANCA, 1947, p. 624). Houve uma tentativa de 

levantamento em 1797, com carta de Maria Joaquina, porém ―é fácil verificar que essa carta 

não deu atenção ao estado em que se encontrava a instrução na colônia, interessando-se 

apenas pelos fatos econômicos‖ (FRANCA, 1947, p. 624) 

Em agosto de 1826, recomendaram-se às províncias que desenvolvessem trabalho 

estatístico, de maneira que ficasse pronto até Assembleia Geral, em 1827. Em 1829, com 

trabalho ainda deficiente, foi nomeada comissão, dissolvida após cinco anos. ―estatística 

continuava, assim, em estado embrionário, à espera de quem removesse os empecilhos que 

obstavam o seu desenvolvimento‖ (FRANCA, 1947, p. 624). 

Em Primitivo Moacyr (1936, p. 554), tem-se que, pela falta de órgãos competentes 

que fiscalizassem, a secretária de estado cumpria este papel no município da corte, como 

que por intermédio dos presidentes das províncias. Chamado de marcha do ensino primário 

o movimento que se inicia em 1828, o que diferencia a perspectiva de Franca (1947, p. 

624). Porém, o levantamento somente enumera estabelecimentos de ensino na Corte, São 

Paulo e Pernambuco. E, também, 

Das escolas particulares as informações são deficientes. Quanto ao ensino médio, 

em regra, consignam os relatórios ministeriais o movimento do Colegio Pedro II; 

e frequentemente tambem se ocupam do ensino livre. (MOACYR, 1936, p. 555) 

Em Beltrame (2000, p. 11), temos que o período de 1837 até 1849 é uma incógnita 

sobre os conteúdos ensinados. Todavia, relata a existência de alguns documentos sobre a 

memória do colégio Pedro II nesse mesmo período.  

• Memória Histórica do Colégio de Pedro Segundo (1837 – 1937) de Escragnolle 

Doria publicado em 1937 e reeditado em 1997 pela Comissão de Atualização da 

Memória Histórica do Colégio Pedro II. 

•• Colégio Pedro II de Eugênio de Barros Raja Gabaglia publicado em 1913 e 

duas séries documentais (localizadas no Arquivo Nacional) 

•• Os ―Relatórios, requerimentos e offícios do Diretor do Colégio Pedro II‖ 

enviados ao Ministro do Império (1838 – 1849). 

•• Os ―Offícios e relatórios do Reitor do Internato do Colégio PedroII‖ também 

enviados ao Ministério (1846 – 1890). (BELTRAME, 2000, p. 12). 
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Sobre as escolas das primeiras letras, em 1932, levantava-se  quadro estatístico 

sobre as cadeiras das primeiras letras e latim na corte e ―Alagoas, Bahia, Goyas, Matto 

Grosso, Pará, Pernambuco, Piauhy, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul‖ 

(MOACYR, 1936, p. 555), indicando as cadeiras oficiais existentes e desprovidas no Rio 

de Janeiro, a quantidade de escolas e alunos de cada sexo. 

Em 1834, há um levantamento um pouco mais detalhado que o de 1832, sucedendo 

um período sem apontamentos. De 1835 a 1838, não há dados estatísticos sobre o período. 

Nos anos posteriores, os levantamentos variam entre inexistentes ou existentes em algumas 

províncias e na Corte, computando o número de escolas e alunos matriculados, até o ano de 

1850. Se as informações gerais ostensivas sobre intuições ensino não eram realizadas em 

todo país, as informações mais específicas, como os conteúdos, que variavam muito entre 

as províncias, sobretudo no ensino primário, ficou ainda mais deficitária, inclusive para o 

colégio Pedro II, que possuía estatuto, relatório, ofício e memória histórica. 

Contudo, tendo em vista a perspectiva de Osiel Rêgo, anteriormente ao Império, no 

período Jesuíta não havia muitas formas de documentação sistemática, que ficou ainda mais 

deficitária com a chegada das aulas régias. Logo, observamos que no capítulo 1 tecemos 

poucas considerações sobre as cadeiras e o tipo de ensino promovido. Aos olhos atuais, os 

processos do período do Império podem ser considerados mínimos porém, naquele 

contexto, foi considerado o primeiro passo para apontamentos estatísticos posteriores que 

se fortalecem muito no período de Osiel Rêgo. 
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7- PROGRAMAS ESCOLARES: Uma reflexão sobre o lugar da 

matemática 

As reformas curriculares são as que mais elucidam o lugar da matemática no 

período pré-determinado pois nelas observamos as propostas de currículo para os ensinos 

elementar, primário e secundário, especializado, ensino jurídico, médico e militar. O ensino 

elementar era muito particular em cada província, contudo, houve projetos e tentativas de 

universalizar os currículos. Trazer a matemática proposta nos projetos apresentados em 

Assembleias, mesmo que sendo não muito descritiva, revela a concepção sobre a educação 

matemática na época. 

Do ensino primário, apesar de Primitivo Moacyr não apresentar nenhum documento 

específico, observando dados estatísticos da população alfabetizada e decretos anteriores do 

rei no período do Brasil Colônia, é possível fazer inferências sobre a educação, mesmo que 

primária acessível à minoria da população. Ainda assim, era intitulado ―escolas de 1º grau 

de instrução comum‖ (MOACYR, 1936, p. 559) pois já se entendia um ensino elementar 

comum a todos. O paradoxo entre teoria e prática fez-se presente desde os primórdios da 

educação brasileira. 

Diversos projetos, propostas de reformas, conteúdos escolares de específicas 

capitanias sobre a educação primária foram apresentados às Assembleias, Câmara dos 

Deputados, etc.. Em geral, deputados, Comissão de Instrução, entre outros, embatiam pela 

defesa de suas respectivas províncias. Para melhor apresentação, os dados foram 

selecionados e catalogados em tabelas com distinção de autores dos projetos, ano, o 

conteúdo de matemática e para que foram  propostos.  

Tabela 6:  Referente à presença do ensino de matemática no Ensino Primário 

Autor(es) Local  Matemática Ano 

Deputado Torres 

Homem 

Não informado Proposta de instrução elementar 

dividida em dois graus. 

Sem especificidade da matemática do 
primeiro grau. 

1817 

Martim Francisco 

Ribeiro 

Assembleia 

Constituinte 

―Exposição do sistema de numeração 

com caracteres que designam os 

números, e o método de com eles 
representar todos, escrevendo em cifras 

qualquer número exprimido em 

palavras, e inversamente.‖ (p. 559) 
O ensino possuía três anos de duração, 

e a matemática dividia-se: 

No primeiro ano: Com ―estudo das 

1823 
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quatro regras simples da aritmética‖ (p. 

559), ―primeiras noções de geometria, 

particularmente as que forem mais 
necessárias à medição dos terrenos, e 

exercícios de traços, figuras a mão e 

com o compasso e régua.‖ (p. 560). 

No segundo ano: ―Aperfeiçoamento do 
método da agrimensura (o que fortifica 

o hábito da aritmética e geometria)‖(p. 

560) . 
No terceiro ano: Matemática 

inexistente. 

 

Comissão de 
Instrução 

Primeira 
Legislatura 

Constitucional 

Dividindo em três classes, temos: 
- Na primeira classe: ―Conhecimentos 

de números e numeração decimal‖ (p. 

560) 

- Na segunda Classe: Não há 
matemática 

- Na terceira Classe: ―Prática das 

operações aritméticas [...] continuar a 
instrução de aritmética e física e 

começar a de geometria‖ (p. 561) 

A proposta permitia ensino para 

meninas. 

1826 

Deputado Lino 
Coutinho 

Bahia Matemática resumida à contagem. As 
escolas restringiam-se as mulheres. 

1826 

Comissão de 

instrução 

Câmara ―As quatro operações de aritmética 

prática, prática de quebrados, decimais 

e proporções, as noções mais gerais de 
geometria prática‖ (p. 562) 

A proposta incluía meninas. 

1827 

Deputado Antonio 

Feijó 

Câmara dos 

deputados 

Criação de três cadeiras na capital de 

cada província, com uma reservada 

para aritmética e geometria. 

1827 

Deputado A. 
Ferreira França 

Sessão Criação de diversas cadeiras na 
instrução primária, incluindo 

―Geometria plana e esférica, prática de 

desenho‖ (p. 563) 

1837 

Fonte: MOACYR, 1936. (adaptado) 

Para a análise dos dados expostos em tabelas, contemplaremos o específico e 

ordinário em cada empreendimento curricular e a relevância da matemática. O primeiro 

aspecto a ser ressaltado é a matemática como conteúdo subalternizado. Como relata 

Schubring (2015), a matemática nem sempre teve papel vertical, por muitas vezes com 

função somente utilitarista. A visão de matemática como algo não tão necessária teve, por 

muitas vezes, eco entre parlamentares. Por exemplo, em relatório, vê-se argumentação de 

Justiano José da Rocha desmerecendo a presença forte da matemática, delegando as 

escolhas à família. 
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... Também me pareceu que, em dano do estudo principal, base indispensável da 

educação literária, o latim, são escusadamente desenvolvidos os estudos 

matemáticos e científicos, que aliás pouco aproveitam os alunos, os que não 

compreendem e os que repelem vencidos pela sua aridez. Além de que, não 

estando bem discriminados nos diversos colégios os estudos que melhor devem 

aproveitar ao futuro de seus alunos, são os pais e não o diretor, que escolhem o 

que neles devem os alunos estudar. Bom seria que os colégios dividissem e 

fossem literários, outros comerciais, outros industriais; porém todos regularmente 

montados e com estudos apropriados no suficiente grau de desenvolvimento; os 
pais escolheriam a profissão que destinam seus filhos, porém tendo certeza de 

que estudariam eles tudo quanto lhes poderá ser necessário. (MOACYR, 1936, p. 

569-570, nosso grifo) 

O trecho acima é citado na íntegra no livro, e Rocha (1850) dedica relatório para 

criticar as opções feitas ao colocar matemática no currículo, em detrimento do latim. A 

crítica é surpreendente, pois a presença do latim nos programas escolares é mais contínua 

que a de matemática. Para ele, estudos matemáticos e científicos pouco trazem proveito aos 

alunos. É possível fazer inferência, mais à frente, aos estudos médicos e jurídicos e a pouca 

relação com a matemática. A questão é utilitária, pois aos agricultores, destinar-se-ia o 

conhecimento geométrico, aos comerciantes o aritmético e de juros, aos agrimensores, a 

trigonometria. Mas, aos futuros doutos, a matemática seria dispensável, destinando-os ao 

ensino do latim. 

Em um único relatório, fica complicado reconhecer a perspectiva como consenso 

geral, de uma elite financeira ou intelectual, ou um posicionamento pessoal do relator. Mas, 

ao buscar na tabela, podemos observar algumas características no ensino proposto. Algo 

observado é que nas moções de Martim Francisco Ribeiro (1823) e Comissão de Instrução 

(1826), existe um ano inteiro em que o ensino de matemática é inexistente (no terceiro ano 

e a segunda classe). Aos olhos atuais seria inimaginável uma proposta de ensino primário 

com um ano inteiro sem alfabetização matemática, todavia, à época, parece algo comum, 

inclusive para se propor em Assembleia Constituinte e ser apresentado por Comissão de 

Instrução. 

Com exceção da escola de meninas na Bahia, que abordaremos à frente, a presença 

de aritmética e geometria encontra-se em todos os programas escolares. Mas, enquanto 

alguns abordam a função das matemáticas de maneira explícita, outros só apresentam o 

programa. Ainda, Martim empreende em aproximar geometria e aritmética e agrimensura. 

A Comissão de Instrução também propõe a geometria voltada para prática. Os desenhos, à 

mão ou com régua e compasso, também correspondem ao perfil de formação necessário à 

população. Observa-se que a educação primária que, em teoria era para todos, tinha uma 

visão muito específica de formação do indivíduo para o campo, pois o Brasil possuía a 

maior parte da população rural e voltada para agricultura. Daí o relatório de Rocha, 
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defendendo uma formação específica para cada tipo de aluno. Já o deputado França 

intercedeu por criação de cadeiras, incluindo uma para geometria plana e esférica. Dos 

outros programas, França trouxe um conteúdo geométrico distinto dos demais, por 

especificar conteúdo. Já o deputado Torres Homem trouxe uma proposta de divisão e o 

ensino primário não foi incluído, somente secundário. E, no ensino secundário, há ensino 

de matemática. 

Existiu, nos programas curriculares, diferenciação ao ensino de meninos e meninas. 

O deputado Lino Coutinho criou uma escola para meninas na Bahia e a matemática 

destinada às mulheres resumia-se à contagem. Além do ensino mais geral, Lino também 

defendeu aulas de ―coser e outras habilidades do sexo feminino‖ (MOACYR, 1936, p. 

561).  A Comissão de Instrução trouxe menos conteúdos para as mulheres, com o ensino de 

números quebrados, proporções e geometria prática destinados somente para homens. Para 

as meninas, somente os cursos de coser e bordar eram suficientes. Aos olhos atuais, separar 

em gênero o ensino soa como absurdo. Todavia, ao observar de maneira macro, a situação 

global da mulher, mencionar a mulher e o direito à alfabetização ou ensino da matemática 

seria um avanço junto ao mundial. 

Apesar das diversas propostas de programas curriculares, decidiu-se por manter o 

ensino primário e secundário com currículos independentes. A responsabilidade dos 

programas estava sob o controle das províncias, que decidiam o ideal para seus respectivos 

alunos. Ressalta Haidar (1972) que a ausência de leis que regessem a educação primária 

justificou-se pela manutenção do Brasil Império pois, naquele mesmo período, existiam 

debates separatistas e republicanos. Legitimar um tipo de federalização, propondo às 

capitanias liberdade de legislar sobre a educação primária e secundária foi um dos 

mecanismos da corte para manter o império brasileiro. 

Ainda assim, a capital do Brasil, Rio de Janeiro, servia como modelo para outras 

capitanias, que acabavam por importar algumas propostas educacionais. Para tanto, vale a 

transcrição na íntegra do primeiro programa decretado pela Assembleia Geral Legislativa 

para o Rio de Janeiro, município neutro, que teve vigência de 1827 a 1854. O trecho que se 

refere à matemática, já catalogado em tabela anterior, encontra-se disponível na íntegra.  

Em 1827 a comissão de instrução apresentou à câmara um projeto criando as primeiras 

escolas de ensino elementar. Eis o programa: ler, escrever e contar, gramática da língua 

nacional, princípios de doutrina religiosa e de moral, proporcionadas à compreensão dos 

meninos; havia também para as meninas o coser e bordar. O programa emendado no 

debate foi o seguinte: ―Ler, escrever, as quatro operações da aritmética, prática de 

quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a 

gramática da língua nacional, os princípios da moral cristã e a doutrina de religião 

Católica e Apostólica Romana, proporcionados à compreensão dos meninos; preferindo 
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para o ensino da leitura a constituição do Império e história do Brasil‖ (MOACYR, 

1936, p. 562) 

Para o ensino secundário, as propostas eram mais gerais, como se pode perceber na 

tabela abaixo. 

Tabela 7: referente à presença do ensino de matemática no Ensino Secundário 

Autor(es) Local  Matemática Ano 

Deputado Torres 
Homem 

Não informado Proposta de instrução elementar 
dividida em dois graus. 

Especificidade da matemática do 

segundo grau: 
Aritmética Completa 

1817 

Martim Francisco 

Ribeiro 

Assembeia 

Constituinte 

―Matemática e parte das delícias físicas 

fundadas no cálculo‖ (p. 564) 

 

1823 

Januário da Cunha 

Barbosa 

Não informado Criação do 3º grau. 

Matemática Inexistente. 

1826 

Deputado Deus e 
Silva 

Capital da 
província do 

Pará 

Criação do Colégio de Belas-Artes. 
Matemática Inexistente. 

1827 

Deputado Carneiro 

da Cunha 

Assembleia 

legislativa 

Intercessão por cadeiras para Paraíba. 

Não há pedido para cadeiras de 
matemática. 

1830 

Deputado Baptista 

de Oliveira 

Não informado Intercessão pela abertura de Liceu em 

Porto Alegre. Não menciona 

disciplinas. 

1831 

Não Informado Câmara dos 

deputados 

Criação de Liceu para Humanidades. 

Ensino de ―aritmética, geometria e 
álgebra, até resolução de equações do 

segundo grau.‖ (p. 566) 

1837 

Regente Pedro de 

Araujo Lima, em 
nome do imperador 

Não informado Conversão do seminário de São 

Joaquim em colégio de instrução 
secundária, denominado Pedro II. 

O ensino de matemática no colégio 

trata-se de aritmética, álgebra, 

geometria e astronomia. 

1837 

Deputado Mineiro 
Torres 

Não informado Criação na Capital do Império um liceu 
nacional, uma escola de externos. 

Com duração de seis anos, o ensino de 

matemática resume-se a ―matemáticas 
elementares. [...] A saber: Aritmética 

completa, a álgebra até equações do 

segundo grau inclusive, a geometria e a 

trigonometria retilínea.  

1846 

Fonte: MOACYR, 1936. (Adaptado) 

Segundo Beltrame (2000) e Haidar (1972), para o ensino elementar secundário 

também não havia propostas de programas curriculares gerais. Não obstante, para o 

ingresso nos cursos jurídico e medicina era necessária aprovação em provas, o que viria a 
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orientar posteriormente, mesmo que de forma indireta, a educação secundária brasileira. Do 

período de 1817 a 1837, período anterior a criação do colégio Pedro II, a educação 

continuava com modelo similar ao colonial de aulas régias. Os pedidos de criação de liceus, 

escolas de belas-artes e intercessão por cadeiras em determinadas províncias ocorreram 

como tentativa de organicidade ao sistema educacional que, no período anterior, tinha 

modelo colonial pós-jesuíta.  

Observa-se que, dentre as propostas para criação de liceus, escolas ou cadeiras, há a 

presença de matemática somente na criação do Liceu das Humanidades. Dentre as questões 

curriculares, deputado Torres Homem defendeu um curso de aritmética completa e Martim 

fala da matemática. Duas opiniões são propostas para o ensino primário. Enquanto o 

primeiro defendeu somente uma aritmética, o último defendeu uma matemática capaz de 

embasar um curso de física fundado nas delícias do cálculo. As visões para o ensino de 

matemática apresentadas são de, maneira geral, bastante distinta e apresenta as concepções 

gerais da instrumentalidade da matemática, seja para estudo da natureza ou para vida 

prática. O colégio de Belas-Artes possuiu extenso programa, com ensino de latim, 

gramática, humanidades, mas nada relacionado à matemática. As petições por cadeiras e 

aberturas de liceus também não mencionam nada referente ao ensino da mesma.  

Em conformidade com Beltrame (2000), após a criação do colégio Pedro II, poucas 

propostas educacionais tornaram a ocorrer. A justificativa é que o currículo do colégio 

passa a ser matriz para as provas de ingresso nas faculdades. A medida tomada tornou os 

embates federalistas menos frequentes, visto que aflora a liberdade provinciana, as 

instituições de ensino passaram a adotar o modelo curricular do colégio, para preparar os 

alunos para as provas. A medida indireta teve eficácia, repercutindo inclusive na escassez 

de inferências ao currículo, no período de 1837 a 1846. Preservou-se a liberdade 

provinciana e, mormente, controlou-se o sistema educacional secundário. 

Para uma concepção mais profunda sobre o ensino de matemática no Colégio Pedro 

II no período de 1837 a 1932, recomendamos a dissertação de Beltrame (2000), que utiliza 

arquivos de programas curriculares de matemática, analisando as mudanças anuais. Por 

caráter de elucidação, apresentaremos a seguir a matemática dos programas curriculares do 

Colégio Pedro II, de 1837 a 1853. O período de 1837 a 1849 é tido como uma incógnita. 

Em 1838, tem-se a informação que matemática estava presente em todas as séries do 

colégio (BELTRAME, 2000, p. 11). Os relatos sobre compêndios dos livros adotados pela 

instituição são escritos por Lacroix sobre geometria e Aritmética do Bacharel Francisco de 
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Paula Leal em 1838 (ibidem, p. 12) e, em seguida, a presença da matemática sendo 

substituída pelos estudos literários, com a matemática restrita aos três últimos anos com 

poucas lições em 1841. Houve períodos em que o ensino de matemática ocorreu junto com 

de geografia, o que demonstra uma tendência não valorativa da disciplina. De maneira 

geral, o ensino era composto por aritmética, geometria e álgebra. Em 1849, a geografia e 

matemática dividem-se em duas cadeiras. 

Apesar de não compreender o período do texto utilizado para o capítulo, se 

comparados os programas de 1854 e 1855 aos anteriores, as mudanças ocorridas são 

maiores. Há supressão de conteúdos matemáticos mais básicos como multiplicação e 

divisão e são acrescentados à álgebra equações de 1º e 2º grau. Assemelham-se os 

programas de 1854 e 1855, que divergem por quatro itens e as modificações eram mais por 

organização e cronologia de ensino. A maneira de escrever os conteúdos, em 1855, era 

mais parecida com 1851 que a de 1854. No demais, apesar das alterações, não houve 

grandes mudanças entre 1850 a 1854. 

Em primeiro olhar sobre o Brasil Império e ao lugar da matemática no ensino 

elementar, resume-se o primário a capacidade em contagem (aritmética) e a geometria 

prática. O ensino para meninas é ligado a questões da vida cotidiana, somente a contagem 

bastava. No ensino secundário, o ensino de matemática teve forte presença, em princípio, 

cedendo para o ensino de humanidades nos anos posteriores. Com conteúdo mais extenso e 

sem abordar questões de conteúdo básico, torna-se uma incógnita a metodologia de ensino 

do colégio referência Pedro II. As propostas após a criação do colégio tornaram-se escassa, 

pois, o modelo curricular do período eram as do Colégio Pedro II.  
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8- OUTLOOK (1834-1889): Sobre a imigração e povoamento de 

alemães no sul do Brasil 

Na verdade, relações culturais entre Estados praticamente nunca são neutras; a 

transmissão de elementos da cultura e/ou de conhecimento e de ciência 
acontece num processo de transfer

21
, no qual tanto grupos do lado 

emitente como grupos do lado recipiente são participantes. 

(SCHUBRING, 2003, p. 59) 

Vê-se, no presente capítulo, uma breve abordagem sobre as relações entre Alemanha 

e o Brasil, o Imperialismo Cultural e a nacionalização. Para manter a integridade nacional, 

desde o Brasil Império, as províncias tiveram certa independência que se perpetuou durante 

os anos iniciais da república brasileira. O certo nível de independência nessa construção de 

identidade nacional e o forte período de imperialismo europeu trazem reflexões sobre as 

relações entre imigrantes e o Brasil. Trata-se das relações entre Alemanha e Brasil, pois 

―Os alemães constituíram, desde meados do século XIX, um dos grupos maiores de 

imigrantes no Brasil‖ (SCHUBRING, 2003, p. 57). O enfoque será sobre as instituições 

escolares teuto-brasileiras no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente 

na segunda metade do século XIX. O objetivo é observar aspectos reveladores na obra de 

Moacyr em relação ao transfer cultural entre Brasil e Alemanha.  

8.1- A transmissão cultural 

A forte investida do Império Brasileiro, no século XIX, em promover a imigração 

trouxe para o Brasil milhares de alemães, principalmente para as colônias do Sul do Brasil. 

Tendo em perspectiva que o sistema educacional brasileiro estava em processo de 

construção, os colonos tiveram necessidade em criar escolas privadas para a instrução de 

seus filhos. Os professores ensinavam na língua germânica, crianças alemãs ou teuto-

brasileiras, sendo assim o maior perpetuador de língua e cultura alemã entre as colônias 

brasileiras.  

Devido a estudos variados sobre as atividades de cientistas das grandes potências 

imperialistas nas respectivas colônias, territórios de influência e outros países da 

periferia, Pyenson foi capaz de estabelecer um modelo tridimensional dos tipos 

variados do "emprego" dos cientistas para os interesses de suas metrópoles. 

(SCHUBRING, 2003, p. 59) 

Pyenson (apud Schubring
22

, 2003, p. 60) relata que dentre as três dimensões, eixo de 

funcionários, eixo de pesquisa e eixo mercantilista, os alemães encontravam-se na segunda. 

                                                             
21

 O termo Transfer não foi traduzido do inglês pelo autor Schubring. A tradução ao pé da letra seria 

transferência, contudo ela não compreende todos os significados propostos no original. 
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 Lewis Pyenson, Cultural imperialism and exact sciences: German expansion overseas 1900 - 1930 (New 

York: Lang, 1985). 
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Ao redor do mundo, não buscavam interesses políticos, mercantilistas ou militares, sendo, 

sobretudo, um pesquisador autônomo de novos conhecimentos e gerando a transmissão de 

cultura por meio da transmissão de novos conhecimentos. 

Pyenson pesquisou sobre o imperialismo científico-cultural alemão em colônias. 

Porém, também buscou sobre áreas de influências em estados independentes. Suas 

pesquisas duraram trinta anos e versou sobre a expansão germânica e as ciências exatas. 

Contudo, os colonos alemães no Brasil não eram cientistas à procura de novos 

conhecimentos, tendo ocorrido à transmissão material de subsídios para criação de escolas 

privadas e a preservação do germanismo Brasil. 

Houve intervenção dos estados brasileiros de maneira a promover a assimilação 

(nacionalização) dos teuto-brasileiros, intensificando-se na república. Como o enfoque da 

dissertação é o Brasil Império, focalizaremos as medidas nesse período nesse sentido. 

Porém, apesar do interesse brasileiro nesse processo, os colonos repudiavam a cultura 

nacional.  Uma justificativa para esse repúdio pode ser encontrado no imperialismo e na 

cultura existente que 

Em particular, foi a filologia alemã que construiu a figura e o conceito do 
Auslandsdeutscher e que criou o axioma de que era preciso cultivar o 

―Germanismo no estrangeiro‖ e manter as tradições. Somente a partir dessas 

construções surgiu na Alemanha uma mentalidade, primeiramente nas classes 

sociais educadas, que instigava ações no estrangeiro por meio de subvenções 

financeiras e materiais. O imperialismo cultural assumiu essa mentalidade pela 

convicção geralmente aceita da superioridade do espírito alemão e da cultura 

alemã - especialmente em relação aos povos eslavos e latinos. (SCHUBRING, 

2003, p. 64) 

Após a formação do novo Estado Federal do Império Alemão (Deutsches Reich) em 

1871, a consciência de nacionalidade objetivou assegurar o germanismo no estrangeiro (p. 

63). Para tanto, foi criada em 1881 a VDA (associação para o germanismo no estrangeiro). 

Nesse novo Estado, a primeira formação comum na Alemanha desde a Idade 

Média, surgiu - paralelamente ao imperialismo - uma consciência de 

nacionalidade que se dirigia para fora e que detectou, como um dos seus 

objetivos, assegurar e conservar o "Germanismo no estrangeiro" (Deutschtum im 

Ausland). Com esse objetivo foi criada, em 1881, uma organização própria que é 

mais conhecida sob o nome assumido em 1908: Verein für das Deutschtum im 

Ausland (VDA). (SCHUBRING, 2003, p. 63) 

A associação 

Por meio de contribuições e doações, a associação subvencionou escolas alemãs 

agora não mais só na Áustria, mas também em regiões de língua alemã em outros 

Estados europeus e progressivamente também além-mar, onde também membros 
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associavam-se ao Schulverein [associação para escolas]. (SCHUBRING, 2003, p. 

65) 

No período do império brasileiro, o objetivo a associação foi manter a língua e 

costumes culturais germânicos. E há relatos de subvenções às escolas privadas brasileiras. 

Os documentos nos dois arquivos se compõem de numerosas séries. Além da 

série sobre os assuntos gerais das escolas alemãs no Brasil, há as séries – 

parcialmente paralelas – sobre os sistemas escolares nos Estados da Federação 

Brasileira que na época tinham uma população numericamente relevante de 

descendentes de alemães: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Espírito Santo. (SCHUBRING, 2003, p. 70) 

Apesar do relato de imigrantes em regiões do sudeste brasileiro, nosso interesse aqui 

é observar as subvenções das províncias do sul. Os documentos se iniciam 

aproximadamente em 1870, porém, antes disso, já há documentos que relatem sobre escolas 

alemãs no sul. Antes da criação da VDA e das subvenções, é provável que já houvesse 

doações privadas para a manutenção das escolas de instruções de primeiras letras. Os 

documentos de serviços de professores que trabalhavam além-mar também é muito 

relevante pois, em todo momento, há críticas a falta de escolas normais e professores aptos 

e menos ainda os que falassem alemão. Todavia, os professores das escolas teuto-alemães 

não eram brasileiros. 

É conhecida na história do ensino das províncias do Sul, a imigração alemã do grupo 

intitulado Brummer. Os mesmos foram mercenários alemães contratados em 1851 para 

servir na guerra Cisplatina. Entre os sobreviventes da guerra, vários soldados aposentados 

decidiram morar entre os colonos alemães e, devido à sua cultura, tornaram-se professores 

nas escolas emergentes no interior, conseguindo um nível considerável no ensino primário 

à época. Porém, no volume de Moacyr, não se encontra elementos das atuações deles como 

professores - talvez, porque os governos não ainda conseguiam atuar no interior. 

8.2- Rio Grande do Sul 

No ano de 1835, Primitivo Moacyr registra uma declaração de presidente da 

província do Rio Grande do Sul à câmara legislativa, com relato que se tornara comum a 

maioria das províncias do Brasil Império. Havia poucos professores aptos para ensinar, 

poucas escolas de primeiras letras, a má utilização do método lancasteriano e a necessidade 

de criação de escolas normais. 

Do período de 1835 até 1850, o discurso variou com aspectos muito similares ao do 

ano inicial. Pode-se mencionar, no ano de 1837, como variação, a criação do colégio de 

artes e instrução na capital da província para as crianças órfãs, pobres e de pais indigentes, 
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com exceção dos escravos. O que não logrou êxito. No mesmo ano, aspectos gerais da 

instrução primária, ainda excluído escravos e negros, fazendo Primitivo Moacyr questão de 

ressaltar. 

As escolas publicas primarias compreendem tres classes: a 1. ª leitura, escrita e as 

quatro operações, frações ordinarias, decimais e proporções, os principios da 

moral cristã, e a gramatica da lingua nacional; a 2.ª as noções geraes de geometria 

teoria e pratica ; a 3.ª os elementos de geografia, francês e desenho. (MOACYR, 

1940, p. 431) 

Dentre as propostas para o ensino primário, consistia a existência de um inspetor das 

escolas, o ensino para meninas seriam distintos nas terceira e segunda séries, tendo como 

ensino aulas de corte costura e economia doméstica. Os estados brasileiros eram, em certa 

medida, autônomos, apesar de se tratar de um império, o que gerou políticas para a 

instrução distintas e que, por muitas vezes, não se encontravam documentadas nos arquivos 

nacionais.  As rupturas e isolamentos provocados pela Guerra dos Farrapos, embate 

regional do Rio Grande do Sul, pela instauração da república também é motivo a ser 

mencionado. ―As coleções de leis e de relatorios de presidentes de província de 1838 a 

1845 não existem no Arquivo Publico Nacional‖ (MOACYR, 1940, p. 433). 

Insta que, no ano de 1846, após a guerra, o ensino estava em situação de calamidade. 

Em relatório, o próprio presidente da província escreveu 

A instrução primaria, a todas as classes da sociedade, não apresenta lisonjeiro 
aspecto nesta província; talvez pelo abandono em que cairam todas as cousas 

nestes ultimos nove anos (revolução dos farrapos) e pelo desmazelo de muitos 

pais que deixaram a educação de seus filhos, particularmente nos lugares 

arredados da capital onde os interesses materiais deixam em esquecimento os 

intelectuais e morais. (MOACYR, 1940, p. 434) 

Havia 51 escolas elementares, porém o ensino secundário é considerado, também 

pelo presidente, dispendioso e sem grandes acréscimos, por falta de método. Após 

apresentar situação calamitosa em relatório, a Câmara Legislativa aprovou orçamento para 

criação do Liceu D. Afonso. 

É importante mencionar que, em 1848, há a crítica a falta de profissionais formados 

para o ensino primário. Contudo, há elogio para profissionais do ensino secundário, 

caracterizados como profissionais que produzem resultados satisfatórios.  Em menos de 

dois anos, houve a ampliação de 51 para 74 escolas primárias de primeiras letras. 

Os embates dos concidadãos do Rio Grande do Sul, no início da década de 1850, 

eram direcionados para possibilidade de demissões de professores com cargos vitalícios, o 

gasto excessivo com os liceus e a falta de formação de professores primários e de método. 
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Moacyr possui uma escrita centrada no ensino público nacional em língua brasileira. 

Porém, a partir de leitura minuciosa, observam-se indícios do germanismo no Brasil.  

Ainda é escassa a instrução primaria, no idioma nacional, na colonia de S. 

Leopoldo: os colonos preferem aprender em escola particular a língua alemã. Se 

não fôr proíbido a profusão dessas escolas e não fôr imposta multa aos pais antes 

de estarem instruídos os filhos na leitura, escrita da língua nacional, os filhos dos 

colonos pouco frequentarão as nossas escolas, e serão sempre estrangeiros em 

nosso país. (MOACYR, 1940, p. 442) 

Em Assembleia, o então presidente Oliveira Belo apresenta preocupação com a 

identidade nacional na colônia de S. Leopoldo. Os colonos teuto-brasileiros daquela região 

optavam por colocar seus filhos nas escolas privadas
23

, perpetuando a cultura e língua 

alemã. Para o presidente, constituía-se  absurdo tamanho que os pais deveriam pagar 

multas, por tornar seus filhos estrangeiros no próprio país. Apesar de ainda não representar 

uma forte perseguição ao germanismo no Brasil, observa-se uma necessidade de unidade 

linguística nacional, que provavelmente para ele era importante para constituição de uma 

nação.  

Porém, posteriormente ao mencionado em Assembleia, ocorre a revolta dos Muckers 

em S. Leopoldo 

O primeiro volume da longa série de atas gerais sobre as escolas alemãs no Brasil 

começa, na verdade, em 1874, com um relatório do ministro alemão sobre o 

ensino escolar nas regiões de colonização alemã, e sobre as conseqüências 

negativas da chamada revolta dos Mucker, uma seita alemã em São Leopoldo 

(Rio Grande do Sul), bem como sobre os mesmos efeitos de insurreições que se 

seguiram. (SCHUBRING, 2003, p. 72) 

Faz-se necessário estudar mais profundamente os aspectos escolares da região e a 

revolta. 

Sobre o ensino de alemão nos liceus, a cadeira não existiu em sua fundação. Foi 

criada posteriormente e, em seguida, suprimida, pela falta de recursos para a manutenção da 

existência, assim como a de latim e inglês. Observe que pela necessidade em manter uma 

aula, os brasileiros optaram por manter francês, possuindo forte transfer cultural naquele 

momento. 

Em 1857, foi apresentada pela comissão aspectos para a instrução pública na 

província do sul. Dentre elas, podemos mencionar a reformulação da inspeção de ensino. 

Não sendo possível subsistir o sistema de inspeção cm vigor, pois que a 

experiencia o tem condenado por ineficaz crêa-se a inspetoria geral da instrução, 
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 Ao referir-se a escolas privadas, não necessariamente são escolas de colonos alemães. Porém os presidentes 

provinciais faziam muitas referências as alemãs e o não ensino da língua portuguesa 
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e altera-se o sistema atual de inspetores parciais, creando-se um em cada 

paroquia; ampliando-se e difinindo melhor as atribuições do inspetor geral e dos 

paroquiais. Isto além da instituição de um conselho diretor, cujas funções são 

todas garantidoras da moralidade e progresso do ensino. Seria o maior 

contrasenso confiar dos caprichos da industria a nobre tarefa de dirigir e formar o 

coração da mocidade. Não prescrevendo as escolas particulares, poêm-se-lhes 

condições para o seu estabelecimento, e dão-se preceitos que nelas se devem 

religiosamente guardar. (MOACYR, 1940, p. 449) 

Vale comentar que, ao menos nessa época, Moacyr Primitivo opta por selecionar 

documentos do período que concordam em chamar professores estrangeiros, dentre eles 

alemães e o ensino bilíngue. O período em que o livro foi escrito foi marcado por forte 

repressão ao germanismo no sul e a assimilação forçada, no período de Getúlio Vargas. 

Algumas normas gerais foram criadas para o ensino particular, muito comumente nas 

escolas teuto-brasileiras. Apesar de ser interessante saber os preceitos que as escolas 

particulares deveriam guardar, Moacyr não apresenta quais são. Porém, em subsequente, há 

aspectos de quem inspecionaria as escolas de instrução. 

A inspeção dos estabelecimentos de ensino publico e particular será exercida pelo 

presidente da província, por um inspetor geral, por um conselho diretor, por 

delegados de paroquia. (O Regulamento define as atribuições destes 

funcionarios). (MOACYR, 1940, p. 454) 

O inspetor de ensino também ficaria responsável por conceder autorização para a 

abertura de escolas primárias e secundárias. Cabe o questionamento sobre o idioma que as 

crianças seriam ensinadas, a mesma divisão por séries ou a idade de ingresso. Porém, ao 

delimitar preceitos para as escolas, elas passaram a obter legalidade e obrigações. Dentre 

elas, nas regiões em que não houvesse escolas primárias públicas e ―houver escola 

particular conceituada poderá o inspetor geral contratar com o professor a admissão de 

alunos pobres mediante gratificação‖ (MOACYR, 1940, p. 451). 

No ano seguinte, em 1858, ainda ocorriam problemas comuns desde 1830. A falta de 

formação para professores primários e a necessidade em se criar escolas normalistas. 

Acrescidos, havia necessidade de adequação do currículo dos liceus ao do colégio Pedro II. 

E, ainda,  

In controversa é a necesisdade de dotar as colonias com escolas primarias. Dificil 

seria encontrar nacionais que conheçam a Língua alemã para tal mister. Assim é 

evidente necessidade prover-se as escolas dessas colonias com estrangeiros 

profissionais que tenham conhecimento quer da língua vernacula, quer da alemã. 

Os proprios colonos e seus descendentes vão sentindo a necessidade de 

conhecerem a língua nacional. (MOACYR, 1940, p. 456) 
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Vê-se aqui um movimento em sentido de incluir os colonos alemães em uma 

assimilação dos aspectos nacionais, contudo, o que ocorre no Rio Grande do Sul e também 

nas outras províncias é 

Visto que ao mesmo tempo ali praticamente ainda não existia uma infra-estrutura 

escolar, os colonizadores estabeleceram um sistema escolar próprio; esse sistema 

escolar atuou depois, por longos períodos, como o móvel principal de tradição da 

identidade dos alemães e por isso mesmo reforçou a rejeição da assimilação. 

(SCHUBRING, 2003, p. 62) 

A necessidade de professores formados que falassem alemão e português era 

reconhecida pela liderança política da província, constatando a necessidade de professores 

estrangeiros. Contudo, não houve esforços da parte provinciana em trazer os professores 

estrangeiros. Assim, por meio das escolas privadas, os colonos alemães perpetuaram sua 

língua, tradições e cultura. O processo de assimilação também foi rejeitado pelos alemães 

em medida que ―O imperialismo cultural assumiu essa mentalidade pela convicção 

geralmente aceita da superioridade do espírito alemão e da cultura alemã - especialmente 

em relação aos povos eslavos e latinos.‖ (SCHUBRING, 2003, p. 62) 

É importante mencionar que, mesmo antes da criação de associações, já existiam 

escolas particulares com língua alemã em diversas colônias preocupando os brasileiros 

quanto ao processo de assimilação.  

Sobre a reformulação dos liceus, há a preocupação em abertura de cadeira de alemão 

na província de imigração alemã, mais uma vez tentando promover a inclusão nas 

instituições nacionais. 

Em 1860, em relatório sobre as escolas primárias públicas e privadas, pode-se 

observar que a quantidade do ensino de meninas nas escolas privadas é maior. Talvez por 

aspectos próprios das colônias de imigrantes e o acesso do ensino de meninas à 

escolarização. 

Existem na província 152 escolas creadas: 9696 do sexo masculino e 56 do 

feminino. Destas são do 1.º grau 127 e do 2.º 25. [...] As escolas particulares 

primarias, de que ha conhecimento oficial, em numero de 85 com a frequencia de 

2608 alunos (1886 meninos e 712 meninas). (MOACYR, 1940, p. 458-459) 

Em 1871, começa a aparecer nas províncias aspectos mais específicos para o ensino 

privado, que são: 

O ensino particular é livre. Os diretores, porém de estabelecimentos privados 

devem comunicar á autoridade publica: a) o programa de estudos e os 
regulamentos; b ) a localidade e situação da casa; e) dia em que deve começar a 

funcionar; d) remeter trimensalmente o mapa nominal de alunos matriculados, e 



 

121 
 

no fim do ano um mapa geral com declaração de frequencia, aproveitamento e 

dos compendios adotados; e) participar-lhes as alterações no regime do 

estabelecimento; f) dar parte da mudança de residencia; g) franquear-lhes o 

estabelecimento e dependencias ás visitas. (MOACYR, 1940, p. 466-467) 

No mesmo ano, os estados alemães se uniram e a preservação do germanismo no 

estrangeiro que já ocorrera no Brasil tornou-se intensa nas colônias. 

Em 1871, os Estados alemães, que formavam o chamado Kleindeutschland - 

então sob exclusão da Áustria – constituíram como novo Estado Federal o 

Império Alemão ("Deutsches Reich"). Nesse novo Estado, a primeira formação 

comum na Alemanha desde a Idade Média, surgiu - paralelamente ao 

imperialismo - uma consciência de nacionalidade que se dirigia para fora e que 

detectou, como um dos seus objetivos, assegurar e conservar o "Germanismo no 

estrangeiro" (Deutschtum im Ausland) (SCHUBRING, 2003, p. 63) 

Em 1877, em reformulação do ensino normal, a cadeira de alemão é adicionada as 

anteriores. Mais uma vez, houve o interesse em incluir os colonos alemães nas escolas 

públicas do Rio Grande do Sul. Os anos posteriores acrescentaram leis sobre 

funcionamento escolar e fundos especiais para o ensino, entre outros. Vale ressaltar que, em 

1887, os alunos negros foram, ainda, recusados em colégios públicos. 

No período do Império Brasileiro, a criação da VDA, sobretudo no Rio Grande do 

Sul, não promoveu movimentos anti-imigrantes. 

 

8.3- Santa Catarina 

Na província de Santa Catarina, as leis promulgadas em determinado ano entram em 

vigor sempre no ano seguinte. Os relatos sobre a província de Santa Catarina se iniciam em 

1836, no ano seguinte aos do Rio Grande do Sul. Em relatório, o presidente aponta 

problemas na instrução. Ao salientar 

está longe de apresentar resultados satisfatorios: o numero de alunos é inferior ao 

que a população pode oferecer; não ha metodo regular e uniforme no ensino, nem 

na escolha das leituras e modelos; e os discípulos saem em grande parte mal 

instruidos nas materias que devem aprender.( MOACYR, 1940, p. 347) 

A província de Santa Catarina apresentava as mesmas dificuldades da província do 

Rio Grande do Sul. Falta de professores capacitados, ensino insuficiente para toda a 

população, falta de dinheiro para a instrução. Os problemas eram comuns não somente nas 

províncias do sul, porém em todo país. Havia forte necessidade em se criar escolas normais 

que capacitassem professores para o magistério. O ingresso para o ensino neste ano seria 

por meio de concursos e não poderiam lecionar nas escolas de primeiras letras os 
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professores estrangeiros (MOACYR, 1940, p. 348). Poderia ser uma medida dos 

governantes para ensinar as crianças imigrantes o português. 

Sobre as escolas primárias o ensino ―pelo metodo individual se ensinará a ler, 

escrever, as quatro operações de arimetica, gramatica da lingua nacional, doutrina cristã.‖ 

(MOACYR, 1940, p. 349).  Os professores de escolas em vilas receberiam mais que das 

escolas em freguesias e as escolas que se ensinassem pelo ensino mútuo, método de 

Lancaster, os professores receberiam mais que os professores de ensino individual.  

Dado relevante sobre a quantidade de escolas é que ―Em 1836 a província custeava 

18 escolas publicas com 553 alunos; eram em numero de 448 os das escolas particulares.‖ 

(MOACYR, 1940, p. 349) A quantidade de alunos nas escolas particulares era similar a 

quantidade nas escolas públicas. Nos documentos selecionados, não há explicação sobre os 

graus das escolas, isto é, se são primárias ou se são todos os graus inclusos. Como não há 

restrição, estima-se que são todas as escolas na província, primárias e secundárias, caso 

existissem. 

Em 1837, em Assembleia Legislativa, o presidente falou sobre os resultados 

negativos das escolas mútuas nas províncias de Santa Catarina. A lei do mesmo ano previu 

gratificação de professores que comprovassem ensinar a uma quantidade mínima específica 

de alunos (variando a quantidade de alunos se eram professores das escolas de primeiras 

letras ou do ensino secundário) e cadeiras na capital da província para os estudos 

intermediários (MOACYR, 1940, p. 350-351). 

No ano seguinte, ainda não havia concorrentes para as cadeiras de ensino 

intermediário em Santa Catarina, sendo solicitado anunciar a cadeira em São Paulo e 

Olinda. O presidente da província enviou vinte pensionistas, pessoas que receberiam uma 

remuneração do governo, para o Rio de Janeiro, para estudos em escola normal, e enquanto 

não retornavam ―os professores referidos providos antes da lei de 1836, ainda que não 

ensinem a gramatica da língua nacional, serão conservadas nas cadeiras que regem, 

enquanto bem servirem.‖ (MOACYR, 1940, p. 352) Nota-se que havia estrangeiros 

ensinando em outras línguas que não a portuguesa no ano de 1838 e, mesmo com a lei de 

1836 que proibia o ensino em outras línguas, os professores continuavam no magistério 

pela carência de professores que falassem português. Observa-se o movimento do 

presidente da província em nacionalizar os imigrantes. 
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As cadeiras do colegio da capital continuam vagas, por falta de concorrentes a 

sua regencia. O presidente da provincia, como providencia, pede que sejam 

aumentados os ordenados dos futuros professores. Informa ainda que ha em 

exercício 23 escolas primarias publicas com 123 alunos; 10 particulares com 202 

(MOACYR, 1940, p. 352) 

Após dois anos da criação do ensino intermediário (1839), as cadeiras continuavam 

sem professores. Outro aspecto a ser mencionado é a diminuição da quantidade de escolas 

desde 1836 e a quantidade superior de alunos das escolas particulares. 

Em 1840, o presidente da província era o General Soares Andréa. Nesse ano, 

demonstrou insatisfação com o sistema público de ensino. Contudo, na contramão das 

outras províncias, que utilizavam o método de Lancaster para o ensino mútuo, em Santa 

Catarina a defesa era pela abertura de escolas normais. 

E' muito para lamentar o estado desgraçado da nossa instrução publica primaria e, 

mais lamentavel ainda que tenham sido baldados quantos esforços se tem feito 

para evitar este mal; mas estou persuadido que sendo diversas as causas deste 

atrazamento, a primeira e principal de todas, é, nunca se ter principiado pelo 

principio. Deixando para sempre no esquecimento o metodo Lencaster, procurado 

com avidez, como objeto de moda, e caído em descredito pelas demonstrações 

continuamente dadas da sua insufiencia, pelo nenhum proveito que os seus 

mesmos partidistas têm colhido de tantos esforços, e tantas despezas, falarei 

somente de causa principal do nosso atrazamento". (MOACYR, 1940, pp. 354 ) 

Nesse ano, a Assembleia Legislativa autorizou o governo a escolher professor na 

capital para ensinar os professores de primeiras letras, seja por ensino mútuo ou não. O 

professor ensinaria as matérias necessárias para o primeiro grau e determinaria quais 

professores estavam aptos para ensinar. As políticas da província em abrir um tipo de 

escola normal são dignas de enaltecimento visto que, naquele período, a maioria dos 

professores era admitida no magistério por meio de concursos e sem nenhum preparo a 

priori.  

No ano seguinte, o sucessor do General Andréa presidindo a província de Santa 

Catarina foi o Marechal Antero José Ferreira Brito por sete anos. Sua defesa também foi 

que o governo custeasse os estudos de alguns homens na capital, para que posteriormente 

pudessem oferecer ao serviço público de acordo com sua formação. A província continuava 

com a instrução em delicada situação. 

No ano de 1837, foram criadas em Desterro duas cadeiras, uma de Filosofia 

Racional e Moral, Retórica e Geografia e outra de Aritmética, Álgebra, 
Geometria Teórica e Prática e Trigonometria Retilínea, constituindo um curso de 

dois anos. (SCHMIDT, 2009, p. 28) 
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O curso criado em 1837 não entrou em funcionamento, por falta de professores para 

regê-los e, em 1842, o orçamento destinado aos professores do curso não foi repassado. 

(SCHMIDT, 2009, p. 28) 

Não faltam providencias para remediar esta primeira necessidade elo homem 

social; mas os meios de a levar a efeito falecem quasi completamente. Está criada 

e provida a cadeira de retorica e filosofia, mas não ha alunos para a frequentarem. 

A de Ari[t]metica, algebra e geometria está tambem criada, mas não aparece 

quem a reja. A ele gramatica latina tem apenas 6 discipulos e esses mesmos 

poucos a ela vão, ou a abandonam antes de completa a instrução que aí devem 

beber, e si a completam ou deixam o país ou não se dedicam a estudos maiores; e 
assim é que, por uma parte a falta de professores, e por outra a injuria dos chefes 

de familia, são partes para que não se ilustre e sobressaia a mocidade da 

província, naturalmente talentosa. As aulas publicas de instrução elementar são 

frequentadas por 690 alunos; nas particulares que são onze, contam 394. Ha uma 

aula particular de primeiras letras, regida pelo francês Telémaco Boulich, em que 

tambem se ensina francês, onde recebem lições com aproveitamento seis 

discípulos. (MOACYR, 1940, p. 356-357) 

O marechal apresenta a falta de professores para o ensino de matemática, a falta de 

alunos nas cadeiras de retórica e filosofia e poucos discípulos na gramática latina. Nota-se 

que o ensino das primeiras letras em francês estava contrário à legislação porém, por falta 

de professores, ensinava-se também em outra língua. Nenhum professor da capital foi a 

Santa Catarina ensinar, tendo a lei de 1840 não se cumprindo. Porém, o pensionista enviado 

para capital retornou em 1843. 

Em muitos melhoramentos é permitido contar dora avante nesta parte (o ensino) 

tão digna de vossa atenção, das precisões da provincia. O pensionista Francisco 

José das Neves está de volta das Escola normal e Escola de arquitetos 

medidores24, que frequentara no Rio de Janeiro, e segundo as certidões que 

apresentou dos diversos lentes, habilitado para reger a Escola desta capital e 

ensinar nela as materias especificadas na lei n. 136 de 1840. (MOACYR, 1940, p. 

358) 

Em 1844, após a chegada de Francisco José das Neves, abre-se escola modelo.  

Alguns professores foram julgados pelo professor da escola modelo, sendo três interinos 

tornando-se efetivo, oito efetivos e dois habilitados pelo mesmo processo. Assim, ―Acham-

se providas de professores novamente habilitados 14 escolas publicas frequentadas por 389 

alunos; 15 particulares com 378‖ (MOACYR, 1940, p. 361) 

                                                             
24

Evidencia-se aqui que este professor pensionista não só se qualificou na escola, mas, também na Escola de 

Arquitetos Medidores. Essa escola foi fundada em 1837 em Niterói por Pedro d‘Alcântara Niemeyer 

Bellegarde (1807-1864), um cientista e político importante de Brasil. A escola funcionou até 1844 e se repara 

assim que o professor foi um dos 25 egressos da escola. O Niemeyer, que estudou na Academia Militar, 

publicou em 1840 o livro-texto para uso nesta escola: Noções de geometria descritiva para uso da escola dos 

arquitetos medidores (Schubring et al. 2019, p. 382). Na seguida reparam-se traços de aplicar geometria 

descritiva quando se fala do ensino da matemática neste Estado. 
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Em primeiro lugar não enxergo utilidade, antes muito atrazo, para a instrução, na 

suspensão do ensino das noções gerais de geometria teórica e pratica e dos 

elementos de geografia, desperdiçando-se com esta medida tudo quanto a 

província despendeu para possuir um professor que pudesse ensinar estas 

materias, que não formarão geometros nem geógrafos, mas que podem ser de 

sumo proveito a boa parte dos meninos que frequentarem as escolas, fazendo-lhes 

conhecer as principais figuras geometricas, seus usos, modo de as traçar e sua 

aplicação; e quanto á geográfia as principais divisões e subdivisões do globo, e 

ninguem dirá que esta espécie de instrução seja difícil de adquirir ou superflua. 

(MOACYR, 1940, p. 362) 

Faz-se crítica a suspensão de alguns conteúdos para o ensino primário. Mesmo com a 

avaliação dos professores, nota-se que ainda não se tinham incluídos algumas matérias 

relativas à geometria e geografia para os alunos. No ano posterior, 1845, é mencionada a 

falta de escolas para meninas. No ano de 1846, são louvados os padres missionários pelo 

serviço que tem prestado à instrução. 

Compete aos diretores municipais: 1.º inspecionar e fiscalisar as escolas; 2.º 

representar ao governo contra as infrações dos regulamentos; 3.º advertir aos 

professores quando faltem com seus deveres; 4.º informar sobre requerimentos 

propondo-se a concessão de cadeiras; 5.º autenticar os pedidos, de utensilios para 

escolas; 6.º passar e assinar diplomas aos cidadãos que se propuserem a abrir 

aulas e escolas particulares; 7. º dar instruções aos professores; 8. º as medidas 

necessarias ou sejam sobre metodos de ensino, regime e disciplinar 9.º dirigir a 

correspondencia dos professores, transmitida pelos diretores paroquiais, 

interpondo informações; 10.º remeter ao governo, no fim de cada semestre, um 
mapa contendo o numero de alunos de cada escola por classe de adiantamento, 

sendo o mapa do ultimo semestre acompanhado de um relatorio. (MOACYR, 

1940, p. 363 e 364) 

A exaltação ocorre ao colégio dos jesuítas pois, em 1845, os jesuítas fundaram o 

primeiro colégio secundário de Santa Catarina (SCHMIDT, 2009, p. 28).   

No ano de 1848, a lei n. 268 versou sobre os diretores de ensino e suas 

responsabilidades em fiscalizar as escolas públicas e particulares. Os dez deveres dos 

diretores ficam expressos na citação acima. Os diretores também poderiam suspender o 

salário dos professores por desobediência, omissão dos deveres, não assiduidade e conduta 

imoral.  Para o ensino das primeiras letras,  

Os professores publicos de primeiras letras são obrigados a ensinar: 1.º a ler e 

escrever, cujos princípios teoricos e praticos explicarão pelo me todo individual; 

2. º as quatro operações de arimetica, quebrados, decimais e proporções; 3.º 

gramatica da lingua nacional; 4.º os princípios da moral cristã e da religião do 

Estado.  (MOACYR, 1940, pp. 365) 

A valorização da língua nacional e da religião do Estado, no caso católica, é frequente 

desde as primeiras leis mencionadas na província de Santa Catarina. Porém, diferente dos 

presidentes do Rio Grande do Sul, até o ano de 1858, não é mencionado em quais outras 

línguas às crianças estão sendo instruídas e quais são as outras possíveis religiões existentes 
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no estado. A educação feminina prevista na mesma lei diverge no ensino de temas 

associados às prendas domésticas. O ingresso nas cadeiras se daria por meio de concursos e 

somente maiores de 21 anos, brasileiros, com bons costumes e saúde, residente de Santa 

Catarina com mais de quatro meses poderiam se inscrever. A lei específica não inclui os 

professores estrangeiros. 

Em 1849, assume novo presidente na província, Severo Amorim do Vale. Em 

relatório, Severo fala que ―Ha excessos de alunos para as escolas publicas existentes 

(1.182); os das particulares é de 490.‖ (MOACYR, 1940, p. 367) Sobre o excesso de 

alunos, não é uma crítica a muitos alunos terem acesso à instrução, porém uma crítica ao 

método que a contagem de alunos eram feitas, contabilizando mais alunos do que realmente 

as escolas públicas abarcavam.  

Em 1850, o então presidente João Coutinho, presidente da província de 1850 a 1859, 

apresenta a quantidade de trinta e seis cadeiras de primeiras letras, com 928 alunos e 286 

alunas e vinte e duas aulas particulares, com 521 alunos. Sabendo do perfil da população, 

vale questionar se já existiam subvenções para essas escolas que existiam desde o início do 

século XIX. Há críticas às escolas secundárias, com exceção do colégio da Companhia de 

Jesus (p. 368). Apesar da criação do Colégio Pedro II, em 1837, tornando-se um basilador 

para os conteúdos do ensino secundário, o colégio dos jesuítas seguia a nova Ratio 

Studiorum
25

, datada de 1832.  

No início de 1850, o Padre Joaquim de Oliveira e Paiva cria em Nossa Senhora 

do Desterro o "Colégio de Bellas Letras" destinado à formação da elite 

desterrense, disputava espaço com o Colégio dos Padres Jesuítas espanhóis. 

Havia grande concorrência entre ambos. (SCHMIDT, 2009, p. 28) 

Contudo a concorrência com o colégio dos Jesuítas fez o colégio de belas letras 

fechar suas portas dois anos depois.  

Atravessando dificuldades econômicas e não conseguindo diminuir o prestígio do 

colégio dos padres jesuítas, a despeito de toda a campanha contrária que realizara 
através dos jornais, padre Paiva fecha as portas do Colégio de Bellas Letras em 

julho de 1852. (SCHMIDT, 2009, p. 28) 

Foram criadas diversas leis, sobre inspeção de escolas, abertura de classes e 

professores.  

                                                             
25

  Para acesso ao currículo das escolas jesuítas posterior a 1832 e comparação com o anterior está disponível: 

Ratio studiorum et institutiones scholasticae Societatis Jesu per Germaniam olim vigentes. 2. Ratio studiorum 

ann. 1586, 1599, 1832. Berlin: Hofmann, 1887. Acesso: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:355-

ubr02598-6 
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No ano seguinte, em abril de 1853, depois de quase sete anos em funcionamento, 

o colégio dos jesuítas é obrigado a fechar suas portas, em conseqüência de uma 

epidemia de febre amarela que ocorreu em Desterro e vitimou inúmeras pessoas 

na cidade, inclusive padres e alunos do colégio. Com a morte de seis padres 

jesuítas, os superiores da Companhia de Jesus consideraram impossível continuar 

as atividades. O presidente da província da época ainda fez um apelo para a 

permanência deles, conseguindo a aprovação pela Assembléia Legislativa de 

3:000$000 réis na tentativa de revitalizar o colégio e mantê‐lo funcionando, o que 

não resolveu, como pode ser observado na carta do Padre Superior do colégio 

(SCHMIDT, 2009, p. 29) 

Sobre o fechamento das escolas, tem-se que 

O fato é que com o fechamento dos dois colégios, Santa Catarina ficou sem 

nenhuma instituição de ensino secundário que atendesse aos jovens catarinenses, 

filhos de uma nascente elite que necessitava de formação educacional para a 

manutenção de cargos políticos e burocráticos da província, além de 

conhecimento para os exames preparatórios para o ingresso nas faculdades em 

outras províncias brasileiras (SCHMIDT, 2009, p. 29-30) 

E, em 1854, houve a abertura de biblioteca em sala do edifício da assembleia 

provincial (p. 371). Os escritos sobre o ano de 1856 são marcados por críticas contundentes 

ao sistema de instrução pública, desde professores, diretores até subdiretores. A solução 

para a capital das províncias, na perspectiva do presidente, seria criar classes em um mesmo 

edifício. No mesmo ano, houve aulas de inglês e francês no ensino secundário, porém não 

houve menção a aulas de alemão. Não há muita informação sobre a biblioteca provincial, 

somente o que segue 

A Biblioteca já possue 1099 volumes, sendo 884 ofertados por particulares e 205 

remetidos pela presidencia da província. A maior parte desses volumes são de 

relatorios, de legislação geral e provincial, de novelas e poesias. Ainda não 

chegaram os livros comprados na Europa. (MOACYR, 1940, p. 375) 

No mesmo ano, ocorreu contrato com os padres jesuítas para o estabelecimento de 

colégios secundários por tempo determinado: 

Em maio é o presidente autorisado a contratar, por tempo determinado, com os 

padres jesuítas o estabelecimento de um colegio de instrução secundaria sob as 

bases que se seguem: a) dentro de cinco anos se estabeleçam no colegio todas as 

cadeiras das materias preparatorias aos cursos superiores do Imperio; h) ensino 

gratuito para os alunos externos; e) concessão gratuita e uso da casa e chacara em 
que esteve o antigo colegio dos mesmos padres; d ) concessão de 2 a 3 contos de 

réis no primeiro ano para utensis e mais preparos das aulas e casa; e) uma 

subvenção anual de 2: 100$00026 enquanto durar o contrato. (MOACYR, 1940, p. 

377) 

Retomando ao debate sobre o ensino secundário, a necessidade em abrir um colégio 

na província de Santa Catarina fez com que o governo alocasse a escola na estrutura 

                                                             
26

 Para hipótese de fator de conversão do valor da moeda em reais, consultar 

http://ipeadata.gov.br/iframe_histmoedas.aspx. A interpretação fica a cargo do leitor. 

http://ipeadata.gov.br/iframe_histmoedas.aspx
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existente do colégio dos Jesuítas e do liceu de Belas Letras. O início do primeiro liceu 

público e laico foi em fevereiro de 1857 (SCHMIDT, 2009, p. 31). 

Os enfrentamentos gerados pela criação de um liceu laico e o desejo de alguns 

agentes da população pela manutenção da instrução católica foram profundos na província. 

A nomeação de professor imigrante alemão à cadeira de latim, por exemplo, no lugar do 

padre Paiva, fundador do liceu de Belas Letras, produziu tão grande desconforto político na 

capital que fez o presidente Coutinho ser destituído do cargo, sendo brevemente restituído 

(SCHMIDT, 2009, p. 31) 

Por que o presidente Coutinho negou a cadeira de Latim ao Padre Paiva e colocou 

como professor um imigrante alemão e protestante recentemente chegado ao 

Brasil? Era uma forma de criar um vínculo ou de manter o controle sobre os 

imigrantes que começavam a chegar em grande número para formar colônias em 
Santa Catarina? Sendo a religião católica a oficial do Estado, como pôde preferir 

um estrangeiro protestante? (SCHMIDT, 2009, p. 31) 

 A contratação do professor de latim e mais dois professores imigrantes alemães não 

foi bem recebida pelos conservadores e católicos da província. Os jornais da região 

desaprovavam publicamente a postura do presidente. 

De início, foram providas interinamente as cadeiras de Francês ‐ João José das 

Rosas Ribeiro de Almeida; de inglês ‐ Guilherme Wellington; de Latim ‐ Ricardo 

Becker; Matemática (Aritmética, Álgebra até Equações do 2º Grau e Geometria) ‐ 

Fritz Müller. (SCHMIDT, 2009, p. 31) 

A perspectiva de Müller em mudar-se para o Brasil realmente encontrava-se no eixo 

de pesquisa nas classificações de Pyenson, pois 

De acordo com o que Müller escrevera em sua carta autobiográfica, inicialmente 

a idéia de mudar‐se de Blumenau para Desterro e passar a trabalhar como 

professor no Liceu não lhe agradou mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de 

realizar estudos sobre crustáceos no litoral e na ilha o fez aceitar o convite. 

(SCHMIDT, 2009, p. 34) 

 

Os interesses do presidente João Coutinho em aproximar-se da comunidade alemã 

estavam pautados no interesse do desenvolvimento para o Império, a industrialização e o 

ensino das ciências naturais. 

Ao mesmo tempo, a proximidade com esses alemães poderia abrir canais de 

comunicação com os demais colonos que se instalavam, naquele momento, no 

Vale do Itajaí e Joinville. Os imigrantes que chegaram durante a década de 1850 e 

formaram a colônia de Blumenau não eram apenas agricultores. (SCHMIDT, 

2009, p. 36) 

Para João Coutinho, os dados que contabilizaram a quantidade de alunos em 1857 

estavam errados. Muitos alunos eram contabilizados duas ou mais vezes em escolas 
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distintas, após começarem a frequentar outras escolas. Erro gerado pela falta de 

examinadores contratados pelos subdiretores. Os professores também seriam gratificados se 

possuíssem grande quantidade de discípulos e com bons resultados. 

No ano de 1858, continuava ―a mesma desordem nos estudos secundarios‖ 

(MOACYR, 1937, p. 378). Os alunos não obtiveram bons resultados nos exames de latim e 

francês. Apesar de se tratar do primeiro ano de funcionamento do liceu, as críticas ao 

ensino eram fortes pela oposição aos professores protestantes nas cadeiras de ensino 

(SCHMIDT, 2009, p. 37). 

Contudo, nesse ano é mencionada a primeira vez a necessidade em se ensinar alemão 

no ensino secundário. ―Uma cadeira de alemão e outra pelo menos de ciencias fisicas são 

convenientes para o complemento do ensino secundario.‖ (p. 378). Apesar da menção ao 

alemão, a língua é mencionada como um mero complemento ao ensino, e não é apresentada 

nenhuma razão cultural ou imigratória para inclusão da língua. Contudo, em 1861, o 

alemão não se torna língua inclusa no liceu. 

As disciplinas distribuídas de outro modo podem constituir um curso de estudos 

de 4 anos: 1.º ano: francês, latim, arimetica; 2.º : inglês, latim e geometria; 3.º 
latim, retorica e psicologia; 4.º geografia especialmente do Brasil, historia e 

filosofia. O latim deve ser lecionado em duas aulas (primaria e superior) 

(MOACYR, 1940, p. 379) 

Em 1865, a lei de 1864 

extingue o Liceu; as cadeiras, porém, de gramatica de língua francesa e de 

matematicas que se acham providas vitalíciamente continuarão a funcionar em 

outro edificio. A de inglês continuará regida interinamente, removida do edificio, 

ficando o presidente da província autorisado a pol-a em concurso. Poderá 

remover qualquer das cadeiras de ensino secundario, acima mencionadas, para 

fora da capital quando não frequentadas por menos de oito alunos. (MOACYR, 

1940, p. 381) 

As três classes com oito ou mais alunos continuariam abertas, totalizando no mínimo 

vinte dois alunos matriculados em gramática, francês e matemática. Algumas cadeiras 

avulsas foram mantidas, como a de língua inglesa. Nota-se que, após a saída do presidente 

Coutinho da presidência, o Liceu é fechado, como resultado dos entraves entre os 

conservadores católicos. 

No ano seguinte, o presidente da Assembleia Provincial, Adolfo de Barros, informou 

sobre os atrasos da instrução provincial. Retornando a discussão sobre poucos professores 

primários e sem formação necessária, a proposta seria abertura de uma escola normal na 

província. 
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Embora pense que as Escolas normais devam estar a cargo dos poderes gerais, no 

interesse do desenvolvimento e uniformidade do ensino em todo o país, não 

duvidaria de propor a creação de uma aula destas na capital, se não fôra a precaria 

situação financeira. (MOACYR, 1940, p. 383) 

As demais propostas de solução versavam sobre o fim da vitaliciedade dos 

professores, o aumento salarial e o fim das restrições ao ensino particular. ―Urge alforriar o 

magisterio particular, despil-o das restrições que o peam e entorpecem. Sobre estas bases 

pode a reforma trazer benefícios solidos á instrução‖ (p. 384). Nas concepções, fazia-se 

necessário libertar o ensino particular das rígidas leis que restringiam o magistério e 

atrapalhavam o desenvolvimento da instrução. Um exemplo dessas leis é a proibição do 

ensino em língua estrangeira. Os dados sobre o ensino jaziam da seguinte forma, 

Ha na província 67 escolas publicas (59 providas e 8 vagas) ; nelas estão 

matriculados 1935 alunos, menos 226 do que no ano passado. Das escolas 

particulares 297 (menos 30 do que no ano anterior). (MOACYR, 1940, p. 384) 

As informações indicam uma diminuição na quantidade de alunos matriculados em 

escolas particulares. Esta situação se acentua , se comparada aos anos anteriores. Não há 

menção às restrições que deveriam deixar de existir, porém há reflexão sobre uma causa. A 

necessidade dos professores de escola primária fossem brasileiros poderia indicar uma 

grande restrição a abertura de escolas.  

Sobre o colégio dos jesuítas, 

No Colegio dos jesuítas funcionam as seguintes aulas: línguas francês a, inglesa, 

latina e grega, matematicas, geografia, e historia; as cadeiras de cada idioma são 

divididas em aulas; a matricula é de 53 alunos; foram aprovados em exames 

publicos: 27 em latim; 10 cm inglês; 8 em grego; 15 em francês; 2 em 

matematicas; 11 em geografia; 16 em historia. (MOACYR, 1940, p. 384) 

Em 1867, as cadeiras do antigo liceu são extintas, porém os professores mantiveram a 

vitaliciedade dos seus cargos. Nos anos subsequentes, as críticas a má formação dos 

professores ainda levantava muitos questionamentos. O Colégio S. Salvador (jesuítas) 

atraíra muitas críticas, pois preparava alunos somente para o sacerdócio (p. 386). A reforma 

desenvolvida em 1868 foi considerada posteriormente pouco consistente.  

As leis posteriores não se amoldando a um plano, nem tendo em vista o direito 

preexistente, vieram tornar confusa a organisação do ensino. Hoje não ha 

coerencia nem unidade de vistas: ha disposições avulsas ou disparatadas... Em 

que sentido deverá ser feita a reforma? Penso que não se deve aperfeiçoar o 

ensino por ser um esforço baldado. Qualquer reforma, para ser eficaz, tem que 
aumentar as despesas publicas; seria preciso crear escolas normais, melhor 

retribuição dos professores normalistas, retribuir a inspeção. Toda a receita da 

província não bastaria para fazer face a tais despesas. A reforma possível deve 

consistir em difundir a instrução primaria. Antes uma má instrução que nenhuma. 

(MOACYR, 1940, p. 390) 
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Em 1872, para adequar os gastos orçamentários para instrução, uma série de medidas 

é tomada, dentre elas, extinção de escolas de segundo grau, extinção da inspetoria geral 

(assumindo os serviços os lentes do extinto liceu), jubilação de professores vitalícios que 

não se habilitarem conforme o regulamento, fim da subvenção a pensionistas destinados às 

―ordens sacras” (MOACYR, 1940, p. 392) 

As medidas tomadas pelo presidente da província foram feitas para desonerar Santa 

Catarina dos gastos com ensino secundário e focalizar nas escolas primárias, que 

necessitavam de subvenções e auxílio. Contudo, as deliberações promoveram o fim do 

ensino secundário. Em 1874, em tentativa de reconstruir o ensino secundário 

O governo é autorisado a reformar a instrução secundaria restaurando o antigo 

liceu, sob a denominação de Ateneu provincial e constituindo-o sob a forma de 

um internato de ensino secundario pelo modo que julgar conveniente. 

(MOACYR, 1940, p. 394-395) 

Ambos os relatórios de 1878 assinalavam as ―deficiencias da instrução‖ (p. 402). O 

relatório de 1880 é elogiado como notável e apresentado à Assembleia pelo então 

presidente Antonio de Almeida e Oliveira. Há inúmeras críticas à instrução atual e relatório 

sobre a quantidade de alunos matriculados. Porém, do relatório, convém mencionar 

aspectos que Antonio julgava necessários para a província.  

a) instrução secular, gratuita e obrigatoria ; b) educação promíscua; c) ensino de 

um só grau, e tanto quanto possível, baseada em princípios científicos, que 
habilitem o cidadão a conhecer sua natureza, o mundo externo e a sociedade; d) 

magisterio vitalicio e feito em curso normal devidamente organisado, acessivel a 

ambos os sexos; e) escolas em toda a parte onde houver quem precise de aprender 

e igualmente por homens e mulheres; f) professores ambulantes, contratados ou 

subvencionados, nos lugares que não poderem tel-os vitalicios; g) compendios, 

sistemas, livros, metodos de ensino uniformes para toda a província, e 

anualmente sujeitos a exame dos conselhos especiais e dos professores nas 

conferencias pedagogicas; h) escolas espaçosas, arejadas, claras, guarnecidas de 

moveis e instrumentos necessarios ao ensino, construidas expressamente de modo 

a auxiliar a missão do professor; i) professor com moradia efetiva na mesma casa 

da escola; j) escola aberta uma só vez por dia; k) eficazes meios disciplinares para 
reprimir o comportamento dos professores e alunos; l) bons vencimentos para os 

professores; m) monte-pio obrigatorio, especialmente destinado a suprimir a 

aposentadoria que tão onerosa é para a província; n) recompensas, vantagens, 

premias razoaveis para os professores que se distinguirem e anualmente derem 

maior numero de alunos prontos, e para os que publicarem obras didaticas ou por 

notaria dedicação ao serviço escolar; o) ensino municipal de patrimonio proprio, 

inspecionado e bem dirigido; p) ensino livremente professado por todos os 

cidadãos ou estrangeiros; q) promessa formal de subvenções aos professores 

particulares que contribuirem para o progresso do ensino; r) escolas noturnas para 

adultos; s) bibliotecas populares; t) e si possível, subsidio constante a dois ou tres 

dos mais talentosos filhos da província que se propuserem a seguir estudos 

superiores. (MOACYR, 1940, p. 405- 406) 
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As considerações do presidente são distintas das propostas até o momento. Na 

consideração p, encontra-se, pela primeira vez, uma proposta em que professores 

estrangeiros pudessem livremente ensinar. 

8.4- Paraná 

Os relatos de Primitivo Moacyr sobre a província de Paraná são os mais tardios entre 

os três, iniciando-se em 1854. O fato ocorre pois a província se desmembra de São Paulo 

somente em dezembro de 1853. Em princípio, logo após o ano da emancipação, as leis 

paranaenses são pautadas nas leis da província anterior, tendo muitas referências e alusões 

às leis provinciais. 

Assim como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as falas a respeito da província são 

de insuficiência no sistema de instrução. ―Nota-se que as aulas não são frequentadas na 

proporção do numero de habitantes do lugar;‖ (MOACYR, 1940, p. 228) Dentre os 

problemas assinalados pelo presidente, estava presente a má remuneração dos professores, 

a idade avançada dos alunos de primeiras letras e a falta de prédios públicos para as aulas. 

Nas propostas, o inspetor parcial e geral de ensino seriam indicações do presidente 

provincial e ficaria responsável pela inspeção das escolas. Há muitas comparações das leis 

paulistas e as leis francesas. Sejam na divisão por graus ou conteúdos abordados, como 

seguem: 

A lei paulistana (a de 1846) imitando a lei francesa de 1833 devide o ensino 

primario em dois graus: elementar e superior, mas imitando de tal modo o 

pensamento de seu autor Guizot que dificilmente reconhecemos na copia. 

(MOACYR, 1940, p. 229) 

Dentro das leis paulistas, o ensino primário superior (estrutura paralelas de razões 

sociais) seria dividido da seguinte forma: 

O objeto do ensino primario superior, nos termos da lei de 1846, consiste em 

acrescentar, para o sexo masculino, noções gerais de 'historia e geografia do 

Brasil, noções de ciencias fisicas aplicadas aos usos da vida; e para o sexo 

feminino, noções eram de historia e geografia e musica. (MOACYR, 19, p. 229-

230) 

Para o ensino do segundo o grau, os conteúdos seriam os que seguem. 

Cumpre que abranja, além do desenvolvimento de arimetica com aplicações 

praticas, leitura e explicação dos Evangelhos e historia sagrada, elementos de 

historia e geografia do Brasil, princípios de ciencias fisicas e naturais aplicados 

aos usos da vida; e mais, a geometria elementar, agrimensura, desenho linear, 

noções de musica, exercicios de ginastica, e um estudo mais desenvolvido do 

sistema de pesos e medidas do lmperio e das nações com que o Brasil tem 

relações comerciais. (MOACYR, 1940, p. 230) 
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As aulas do segundo grau não seriam necessariamente todas ensinadas, mas 

facultadas de acordo com a disponibilidade financeira e necessidades de cada localidade. O 

objetivo em se ensinar a todos estava em pauta nas discussões parlamentares. 

Reclamo instantemente disposições severas que tornem o ensino obrigatorio uma 

realidade. Ao lado de penas severas para os responsaveis, precisa-se prevenir a 

circunstancia de indigencia provada, para em tal caso fazer-se, mediante uma 

quota orçamentaria, o mais simples e modesto fornecimento do que for essencial 

aos meninos pobres. (MOACYR, 1940, p. 230) 

A obrigatoriedade de ensino era algo novo para o Brasil, mas fez-se presente nos 

debates parlamentares, como vimos anteriormente nas discussões e proposições de Martim 

Francisco Machado, Garção Stockler e Januário Cunha. Podemos afirmar que pessoas 

ligadas a províncias afastadas também almejavam a universalização parcial do ensino 

primário (utilizo o termo universalização parcial porque a instrução não seria obrigatória 

para mulheres e escravos). Nesse contexto de parcial universalização, a lei paulista não 

abarcou a obrigatoriedade do ensino de mulheres. 

A lei não ligou á instrução do sexo feminino o grau de importancia a que tem 

direito, pois, além de não determinar a creação de cadeiras para esse sexo, ao 

menos, em todos os municípios, descarta-se do dever de proporcionar-lhe 

instrução, mandando as meninas frequentarem as escolas do sexo masculino, 

onde as não houver especiais para o seu sexo. (MOACYR, 1940, p. 232) 

Para tanto, fizeram-se necessários professores qualificados e a necessidade de criação 

de escolas normais foi um problema nacional pois, mesmo com os interesses, não haviam 

professores qualificados para ministrar as aulas. 

A questão do metodo importa muito na instrução primaria. A lei paulista (de 

1846) satisfeita de incumbir á Escola normal que creou, a explicação dos diversos 

metodos e processos de ensino, sua aplicação e vantagens comparativas, a 

nenhum deu preferencia, nem inculcou como melhor para o ensino das escolas 

em geral. (MOACYR, 1940, p. 231) 

Na lei paulista, todos os métodos deveriam ser ensinados (lancasteriano, ensino 

mútuo, individual, simultâneo) e o professor escolheria o método ideal para determinado 

grupo de alunos. O método de ensino mútuo seria, então, relevante para as classes que 

possuíssem bastante alunos. 

O ensino secundário, em consonância com as outras províncias do Sul, possuía um 

ensino secundário deficiente e com dificuldades em execução. Dentre as dificuldades estava 

a falta de professores qualificados e alunos. Muitos moradores abastados optavam por 

enviar seus filhos para São Paulo ou Rio de Janeiro para uma formação mais extensa. 

Excetuando-se a cadeira de lingua latina e francesa na cidade de Paranaguá, não 

ha na província ensino secundario. E todavia creou-se, em 1846, um liceu nesta 
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capital, cuja historia é singular: das quatro cadeiras creadas, a de geografia nunca 

houve quem a quizesse; de geometria foi preenchida, mas nunca exercida; a de 

filosofia racional e moral preenchida, teve em um ano dois alunos; e a de latim e 

francês pouco durou, reduzida por lei o respectivo vencimento, não pode o 

professor continuar, tendo havido um período de tempo em que só ela27  existia 

no liceu, de que era regida pelo proprio diretor. (MOACYR, 1940, p. 232, nosso 

grifo) 

Zacarias Goes, presidente, informou sobre a abertura de cadeiras para o ensino 

secundário, sendo lei de 1854 ―Ficam creadas as seguintes cadeiras de instrução secundaria: 

uma de latim, uma de francês, uma de inglês; provimento mediante concurso.‖ (p. 234), 

porém, no ano seguinte, ―postas a concurso as cadeiras de ensino secundario que a lei de 

setembro do ano passado, como um nucleo de liceu, creou na capital, não apareceu 

candidatos.‖ (p. 235) 

Os dados sobre o ensino no ano de 1856 seguem: 

Existem na província 26 cadeiras28 de instrução primaria do sexo masculino e 14 

do feminino. Das primeiras estão vagas 5. Ha 9 escolas particulares para meninos 

e uma para meninas. Esta estatística é incompleta porque muitos professores 

deixaram de remeter os mapas respectivos. As 40 escolas de que ha noticia foram 

frequentadas por 1167 alunos (759 alunos e 408 alunas) (MOACYR, 1940, p. 

236) 

Para o presidente H. Beaurepaire Rohan, havia necessidade em se estabelecer meios 

dos meninos mais pobres permanecerem na escola. De descendência francesa, o presidente 

tem ampla defesa em relação às ciências naturais.  

O presidente sugere a creação de escolas praticas de ciencias exatas e naturais 

aplicadas ás artes, ao comercio, á agricultura, á botanica, á mineralogia, á 

zoologia, para dentro em. pouco tempo termos homens uteis. A geometria, a 

fisica, e a química tambem aperfeiçoam a linguagem, como qualquer tratado de 

retorica retificam, como poderia fazer a logica, inspiram o amor ás instituições 

cientificas, e ainda neste caso tem vantagens superiores sobre a educação 

puramente metafísica. (MOACYR, 1940, p. 237) 

Para Rohan, o ensino da língua latina não seria proveitoso pois ―E ainda que se 

entenda dar a Paranaguá uma escola de línguas mortas espero que seja não esquecida a 

vantagem que tiraria aquela cidade de uma onde aprendesse a dirigir uma de casa de 

comercio ou um navio no mar.‖ (MOACYR, 1940, p. 237) 

Ainda em 1856, na lei de orçamento provincial o governo adquiriu diversos 

dispositivos para se conseguir desenvolver o ensino público. Não vitaliciedade dos 

professores, aposentadoria compulsória dos professores primários não habilitados, 

                                                             
27

 O ‗ela‘ refere-se à cadeira de francês e latim. 
28

 Nesse contexto, cadeira e escolas no ensino primário eram sinônimas. Já para o ensino secundário, liceu é o 

próprio colégio e cadeiras são disciplinas do ensino secundário isoladas. 
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gratificação a professores particulares que ensinarem gratuitamente meninos pobres, 

criação de escolas normais e 

o governo é autorisado a converter o liceu creado em 1846 em um internato no 

qual, além das materias declaradas naquela lei, haverá cadeira primaria elementar 

e outra primaria superior, devendo tambem completar o ensino dos preparatorios 

exigidos para matricula nas academias do lmperio, e adicionar-se o de princípios 

gerais de fisica e quimica; (MOACYR, 1940, p. 239) 

A medida está em acordo com as propostas de Rohan, com o preparo para os exames 

das academias do império e o ensino de ciências naturais, na concepção dele, necessárias ao 

desenvolvimento. 

Outro decreto legislativo manda crear na capital da provincia um Jardim Botanico 

[...]. E' tambem creada a Biblioteca publica (lei 27 de 7 de março) anexa do 

Liceu. Com a primeira compra de livros e arranjo material da sala [...] devendo 

dar preferencia na compra de obras aquelas que mais convierem para o estudo de 

materias ensinadas no Liceu. Será enviada á Biblioteca um exemplar de todas as 

publicações feitas por ordem do governo, o qual solicitará do das outras 
províncias e do governo geral igual remessa de todos os documentos de qualquer 

naturesa, que disserem respeito á administração publica, ás artes, á industria e a 

historia do Brasil. (MOACYR, 1940, p. 240) 

O regulamento de instrução pública de abril do mesmo ano regulamentou os 

conteúdos e contratação de monitores e alunos-mestres para o auxílio dos professores.  

Sobre os conteúdos, 

As de 1.ª no seu ensino compreendem: leitura e caligrafia; gramatica da língua 

nacional; religião; noções gerais de geometria teorica e pratica; de Ari[t]metica 
até regra de tres; sistema de pesos e medidas do lmperio. Para o sexo feminino as 

mesmas materias com exclusão da gramatica e limitada á arimetica ao ensino das 

4 operações de numeros inteiros e trabalhos de agulha. As escolas de 2.ª ordem: 

(para meninos) têm o seguinte plano: mais o ensino de noções gerais de historia e 

geografia, especialmente elo Brasil; noções de ciencias físicas e naturais 

aplicadas aos usos da vida. Para o sexo feminimo: noções de historia e geografia; 

musica; língua francesa. (MOACYR, 1940, p. 240-241) 

O ensino na província de Paraná era limitado à aritmética, diferindo-se de algumas 

das propostas desse período no Brasil e o ensino de geometria. Contudo, as ciências físicas 

e naturais encontram-se inclusas, diferentemente dos anos anteriores quando Paraná estava 

nos territórios paulistanos. A presença de inspetor geral, inspetor de distrito e sub-inspetor e 

a relevância destes cargos para o conhecimento das instituições de ensino trouxe regulação 

e levantamentos sobre as instituições. 

Posto que lentamente vão se notando sensives melhoras na instrução publica, 

quer na propagação do Estado, quer na livre, do particular emprega-se atualmente 

mais zelo do que outr'ora. Graças ás medidas tomadas no intuito não só de fazer 

eficaz a intervenção do Estado como pelas provas de capacidade exigidas para o 

professorado publico primario, vantagens de que se revistiu, empenho na 
execução do Regulamento de 8 de abril na parte que uniformisou o metodo de 
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ensino, estabeleceu a ordem interna e marcou o material escolar, vão se 

assinalando efeitos salutares. (MOACYR, 1940, p. 244) 

A melhora considerada latente pelos paranaenses estava atrelada aos avanços nas leis. 

Contudo, o cargo de inspetor possibilitou melhor compreensão das classes particulares. O 

ensino particular, para os políticos, experimentou melhoramentos, sendo ressaltadas três 

pessoas. 

O ensino particular primario e secundario, experimenta melhoramentos, quer o de 

um sexo, quer do outro, nos estabelecimentos do sr. Germano Laisten e Madame 
Gabriela Joana, nesta capital; e em Paranaguá no de Madame Cadeac. 

(MOACYR, 1940, p. 244) 

Dentre os três, madame Gabriela Joana dirigia e ensinava em colégio só para 

meninas, com 17 alunas adiantadas. O colégio da diretora madame Cadeac possuía 21 

alunos que usufruíam do gosto da diretora para o ensino. Contudo, sobre alemão sr. Leisten, 

segue: 

O colegio regido pelo alemão Germano Leisten, onde se ensina primeiras letras 

pelo plano legal, arimetica, historia e geografia, principalmente do Brasil, e as 

linguas francesa, latina e alemã, funciona regularmente. "O diretor deste colegio 

merece ser mencionado como quem toma interesse em inspirar verdadeiro amor 

de progresso a seus discípulos; foi ele o primeiro instituidor que tomou a peito 

preparar alunos e que no cumprimento do preceito legal, apresentou-os em 
exames publicos. O colegio tem 12 alunos, e recebe uma subvenção, anual de 

1:200$000. (MOACYR, 1940, p. 245) 

O colégio recebia subvenção anual, pelo ensino dos meninos mais pobres. Contudo, 

diferente das outras províncias, o ensino privado teuto-brasileiro é mencionado, inclusive 

exaltado pelo progresso dos seus discípulos. As subvenções e o ensino de alemão revelam 

uma província que, logo no começo do século, estava a par dos imigrantes e buscava 

aproximação da comunidade, revelados pela fala de presidente da província. Apesar da 

consciência com a presença de imigrantes, os interesses e preocupações presidenciais e 

parlamentares eram focalizados na capital, sem muitas medidas para auxílio do interior da 

província.  

Com o plano estabelecido para o Liceu, em harmonia com a legislação vigente, 

ficam creadas nove cadeiras: lingua nacional, religião, gramatica geral; línguas 

francesa e inglesa; lingua latina; arimetica, algebra e geometria; filosofia e 

historia da filosofia; reto rica e literatura; ciencias naturais, mecanica, fisica e 

quimica. As materias são divididas em cinco classes sujeitos a sub-divisões. Vê-
se que a sub-divisão poderá estabelecer uma escala de estudos nas proporções 

ginasiais prussianas que contam seis e as vezes mais uma, a preparatoria; ou dos 

liceus franceses que contam oito. (MOACYR, 1940, pp. 246) 

Pela primeira vez, aparece a estrutura do ensino secundário, contudo a estrutura era 

conflitante entre as correntes educacionais. A nova divisão do liceu, na perspectiva dos 
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provincianos, estava dialogando com a divisão francesa e prussiana
29

, reaparecendo forte 

apropriação das produções européias. A falta de escolas normais ainda era problema 

presente na província. 

Em 1860, na perspectiva do novo presidente José Francisco da Costa, a função de 

inspecionar o ensino deveria ser destinada às paróquias, pela proximidade física com as 

escolas. Em sua perspectiva, não haveria interesse em inspeção previamente esperada. 

Existem 46 cadeiras primarias (28 de meninos e 18 de meninas); providas 36; 

definitivamente 23. A população escolar foi de 1.406 (991 meninos e 415 

meninas). Ha a favor deste ano, 79 alunos. A estatistica do ensino particular não 

dá notavel alteração: 18 escolas. que enviaram os mapas respectivos dão um total 

de 320 alunos. (MOACYR, 1940, p. 251) 

Para o presidente, a quantidade de alunos e remuneração dos professores primários 

excediam a maioria das outras províncias. Todavia, o ensino secundário continuava com 

problemas com a falta de professores e alunos. Os alunos mais abastados optavam por 

terminar seus ensinos secundários em São Paulo e algumas cadeiras continuavam sem 

professores. 

Em 1862, avultava-se a quantidade de alunos para o ensino primário, segundo o 

inspetor geral de instrução José Loureiro de Sá Ribas. Contudo, o ensino secundário 

continuava com problemas. 

A instrução secundaria experimenta palpavel decadencia, e em vista do estado 

financeiro da província foram extintas tres cadeiras do Liceu: a de gramatica 

filosofica e religião, a de geografia e historia, e a de inglês; duas das quais haviam 

sido interinamente providas este ano. Acha-se, portanto, reduzido o ensino do 
Liceu ao francês, latim e matematicas elementares. Esta medida atendeu 

perfeitamente ao estado dos alunos atuais e é conveniencia da redução de 

despesas. A frequencia do Liceu foi de 20 alunos. (MOACYR, 1940, p. 251) 

Com a chegada de novo presidente a província, o debate sobre as aulas primárias 

tornaram-se contrários e as críticas vieram sobre os governantes anteriores. As diferentes 
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Repara-se aqui pela primeira vez para os Estados do Sul uma consciência da necessidade de organizar o 

ensino nos colégios de uma maneira sistemática, em séries graduadas, além de uma simples soma de 

―cadeiras‖. E fica bem revelador que se relata aqui de uma estruturação praticada por uma vertente protestante 

em estados da Alemanha do Norte, principalmente na segunda metade do século XVIII: pelo pietismo que 

criou escolas secundárias (Gymnasien) não mais classicistas, mas realistas. E nessa direção pedagógica do 
pietismo, a concepção foi de individualizar o ensino, pretendendo adaptar o currículo às capacidades e 

interesses de cada um. Desta maneira, o currículo foi estruturado em ―Fachklassen‖, quer dizer em ‚séries de 

matéria - por exemplo em séries de matemática, séries de línguas, séries de ciências -  e graduadas em anos, 

onde alunos progrediram depois um ano na próxima série, segundo progressos na matéria -  e 

independentemente das outras matérias. Quer dizer que um aluno podia ficar na segunda série de matemática 

e na terceira das línguas, etc. (ver Schubring 2014, p, 139). Desde o início do século XIX, este sistema de 

séries de matérias foi substituído pelo sistema de ―Jahrgangsklassen‖, de séries anuais graduados segundo a 

idade de alunos. Aí, os alunos progrediram para a série próxima segundo os sucessos em media de todas as 

matérias ensinadas. 



 

138 
 

visões sobre as mesmas realidades do Paraná e os embates dos cargos públicos traz à tona a 

necessidade de se compreender as pessoas e suas convicções, os movimentos políticos  

sociais das regiões. 

"E' para instrução que peço atenção. No Paraná paga-se muito e aprende-se 

pouco. Economicamente é mau, moralmente pessimo. Província nova, que não 

pode fruir todas as vantagens do sistema de ensino adotado desde a sua 

instalação, e a denuncia um atrazo que contrista... Bem sei que em dez anos 

pouco se pode fazer com minguados recurso para instruir uma população 

espalhada em vastissimo territorio, mas o serviço como vai nada promete. Em 

uma província que conta quatro comarcas, dez municipios, 20 paroquias, temos 

52 cadeiras primarias generosamente retribuídas, além de duas estipendiadas 

pelos cofres publicos. Ha 84 escolas particulares. Isto não é bastante. Pela lei 206 
de 1864 foi o presidente da provincia autorisado a reformar a instrução; não o fez 

o meu antecessor, nem eu (E' o presidente André Augusto de Padua Fleury que 

assim fala á Assembléa provincial) porque julguei conveniente pedir mais ampla 

autorisação. (p. 254) 

E ainda sobre o liceu, 

A lei de 1856 autorisou o governo a converter em internato o Liceu, creado em 

1846; foi expedido o Regulamento de 1858, organizando na capital, um Liceu no 

carater provisorio de externato e estatui do que, em outros pontos da província, a 

instrução secundaria fosse dado em aulas avulsas. Este Regulamento creou 9 

cadeiras, mas até hoje, sete anos depois, ainda não foram providas, a exceção das 

de matematicas e ciencias naturais, cujo professor leciona atualmente francês. A 

de latim está preenchida interinamente. Assim o suposto Liceu reduz-se a tres 

aulas avulsas frequentadas por 15 alunos. (MOACYR, 1940, p. 256) 

Com os problemas apontados pelo presidente Padua Fleury, no ano seguinte, em 

1866, pediu-se autorização para reformar a instrução. Dentre as medidas para o 

melhoramento, ele cita ―a) suprimir cadeiras não frequentadas; b) reorganizar a inspeção; c) 

preparar pessoal habilitado‖ (p. 256). As escolas com menos de 24 alunos seriam fechadas, 

a vigilância estaria sob responsabilidade das paróquias e não somente sobre um inspetor, 

sendo assim frequente é a necessidade de escolas normais pois ―O meio unico de o 

conseguir é formar bons professores estabelecendo uma Escola normal.‖ (p. 257) 

Em 1867, o novo presidente Polidoro Cesar Burlamaqui se posiciona de maneira 

contrária ao inspetor de instrução. Para o presidente o ensino primário, não deveria ser 

obrigatório e contra também às escolas normais. Para ele,  

ensino obrigatorio concilia-se perfeitamente com a liberdade de ensino30, 

impondo-se aos pais a obrigação de educarem os filhos de qualquer maneira, 

como eles quizerem, ou nas escolas publicas ou particulares ou mesmo em suas 

casas‖ (MOACYR, 1940, p. 259) 

E 

                                                             
30

 Reflete o ocorrido na França católica, que lutou contra o ensino publico, para instalação de escolas 

particulares.  
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Reconheço a necessidade de uma Escola normal; mas no Brasil elas tem sido 

plantas exoticas: nascem e morrem quasi no mesmo dia. O professorado, entre 

nós, não está, nem estará tão cedo á altura de sua carreira, que estimule as 

ambições legitimas de quem quer que seja, e muito menos abra a porta a 

aspirantes distintos. (MOACYR, 1940, p. 259) 

Os presidentes são trocados quase que anualmente nos anos subseqüentes, porém os 

embates e críticas a instrução se perpetuam. Em 1870, o presidente Dr. Venâncio Lisboa, 

em concordância com o inspetor de ensino, adota as medidas do inspetor para a província. 

Contudo, os desacordos com a obrigatoriedade do ensino primário e a criação da escola 

normal se perpetuavam no presidente de 1870. 

A Escola normal montada com aparato como propõe o inspetor geral da instrução 

é uma instituição destituida de propriedade para a provincia, e lhe custaria muito 
caro, pois leria de ir procurar fóra pessoal habilitado por preços que não pode 

pagar. ( MOACYR, 1940, p. 267) 

Todavia, no mesmo ano, na percepção do diretor geral Bento Fernandes de Barros ―O 

ensino primario apesar de gratuito e obrigatorio ainda está longe de abraçar entre nós a 

generalidade dos meninos. E' um vasto analfabetismo.‖ (p. 268) Os alunos frequentavam as 

escolas, porém saíam sabendo pouca coisa e logo se esqueciam. E, para eles, o problema 

estava na falta de aptidão dos professores das províncias. Para o inspetor, eram necessárias 

escolas normais para formação dos professores. 

Na Alemanha e Inglaterra ha um noviciado de estudos e de bôa conduta. Só com 

essa preparação é que muito justamente se pensa que podem os alunos submeter-

se a um exame serio para sua admissão na Escola normal. Esse exame 

compreende duas partes, moral e pedagogica. (MOACYR, 1940, p. 270)  

Assim, o sistema proposto seria o mesmo das escolas francesa. ―proposto é, com as 

precisas modificações, o mesmo com que a França, onde ha escolas normais, ainda provê 

grande parte das escolas publicas.‖ (MOACYR, 1940, p. 273-274). E na lei 238 de 19 de 

abril de 1870, cria-se a escola normal. 

Fica instituída nesta capital uma Escola normal para o ensino das pessoas de 

ambos os sexos que quiserem exercer o professorado da instrução elementar. O 

ensino, formando o curso normal, compreende: caligrafia, gramatica, doutrina da 
religião cristã, arimetica, sistema metrico, desenho linear, noções de geografia, 

especialmente do Brasil, noções de historia do Brasil. O curso normal é de dois 

anos. 

E, dois anos posteriormente, ocorre à inspeção imperial (1872) e os dados assinalados 

em 1874 relativos são: 

Dos dados estatisticos do recenceamento de 1872 (feito pelo governo imperial) se 

verifica que a população escolar de seis a quinze anos sobe a 24908 (12224 

meninos e 12694 meninas). A frequencia escolar de 2558 alunos do sexo 

masculino e 1866 do feminino; não frequentaram as escolas 9666 meninos e 

10818 meninas. (MOACYR, 1940, p. 284) 
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O aumento no quantitativo de alunos no ensino foi enorme. Ainda em 1874, sobre o 

ensino secundário,  

A instrução secundaria é gratuita e serão lecionadas as seguintes materias: latim e 

francês; alemão e inglês; matematicas elementares. Provimento nas cadeiras 

mediante concurso. Vitaliciedade depois de cinco anos de serviço efetivo. 

(MOACYR, 1940, p. 287) 

A gratuidade e inclusão da cadeira de alemão podem revelar duas preocupações na 

província:  A necessidade de comunicação com os imigrantes e a ampliação do acesso ao 

ensino secundário.  

 

8.5- Algumas considerações 

Podem-se observar características distintas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Paraná. Enquanto o primeiro, em todo momento, estava preocupado com o processo de 

assimilação dos imigrantes, os políticos catarinenses estiveram tão imersos em seus 

problemas educacionais que não observaram as diversidades de seu próprio território. 

Mesmo com a figura de presidente provincial que colocou professores alemães no liceu, na 

década de 1850, o debate sobre os imigrantes não fez parte da Câmara. No Paraná, o 

diálogo sobre as imigrações é mais truncado. Somente em 1874, o alemão é incluído com 

língua a ser estudada no liceu. Mesmo assim, ao observar transversalmente, o elogio ao 

professor Germano e suas aulas revelam que pelo menos, em alguns governos, o diálogo 

com a comunidade teuto-brasileira existiu. A troca excessiva de leis para o ensino, a falta 

de verba, falta de qualificação dos professores brasileiros emergiram de maneira tão 

abrupta, apartando inclusive professores estrangeiros capacitados para o ensino. A proposta 

na mudança, permitindo o ensino de imigrantes, mesmo que em língua nacional surge em 

1880, enquanto a província do Rio Grande do Sul já apresentava propostas de ensino 

bilíngue. 

Os intensos embates na província de Santa Catarina no período do Brasil Império 

foram fortemente direcionados pelos defensores do subsídio ao colégio dos jesuítas para o 

ensino secundário e os que eram contrários, acreditando que seria um atraso à província. As 

disputas para maiores liberdades de ensino para o magistério particular também se fizeram 

presente nos embates legislativos. As preocupações dos representantes das províncias 

naquele período não versavam sobre as imigrações e as comunidades germânicas naquela 

região, pois estavam preocupados com os problemas da província. O fato de não tratar das 
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comunidades nos documentos provinciais não significa que as comunidades não existiram 

na província. 

Schubring (2003) explica que apesar da formação das escolas primárias os teuto-

brasileiros estavam exclusos do ensino secundário e preparo para as academias. Contudo, 

ao observar as províncias do Sul no período do Brasil Império, em todas três, o ensino 

secundário foi formado por diversas rupturas, falta de alunos, professores e 

descontinuidades. A dificuldade de acesso ao ensino secundário era um problema em todo 

sul, não só nas comunidades germânicas. 

Os três estados enfrentaram diversos problemas para se estabelecer a estrutura e 

currículo dos colégios. O ensino secundário por muitas vezes era incompleto, com poucas 

cadeiras de disciplinas isoladas e em situação rudimentar. Apesar dos problemas impostos, 

podemos observar a presença de diversas concepções pedagógicas encapsulando os 

primórdios do ensino brasileiro no império.  

A seleção documental feita por Moacyr revela olhar bem particularizado dos 

presidentes e inspetores de instrução e, mesmo nesses olhares, buscaram-se aspectos da 

relevância da colonização teuto-brasileiras para a cultura instrução no sul nacional. 

Observar a fragilidade dos sistemas de instrução nesse contexto contribui para teoria 

de Schubring (2003) sobre a criação de sistemas de ensino germânicos em pleno território 

português. As pesquisas sobre Santa Catarina indicam que as colônias ficavam isoladas no 

interior e, aparentemente poucos, ou mesmo nenhum, representantes do governo chegaram 

a inspecionar as escolas particulares teuto-brasileiras. A falta de inspeção é mencionada 

frequentemente em assembleias provinciais. Há indícios documentais que as regiões 

germânicas formavam espaços extraterritoriais. Os estudos de Schubring (2003) abordar o 

período de imigração mais intensa, na segunda parte do século XIX. Contudo, observa-se o 

descuido do Estado com as regiões do interior do país e o fluxo de imigração. 

Os debates deste capítulo centraram-se sobretudo nas colônias do Sul e a forte 

influência alemã. Ao longo do trabalho, trouxemos aspectos assimilação da Inglaterra, 

Alemanha e França. Contudo, é necessário mencionar a relevância norte-americana no final 

do século XIX para as concepções de educação brasileira.  
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A obra de relevante influência dos Estados Unidos é a Primeiras Lições das Coisas, 

manual escrito por Norman Alisson Calkins em 1861. É um manual com conteúdos para o 

ensino elementar e prescrições metodológicas para o professor (AURAS, 2003, p. 311).  

Para alcançar tal intento, o manual foi organizado na forma de perguntas e 

respostas e na apresentação de materiais didáticos e de objetos concretos, os quais 

tinham o objetivo de assegurar às crianças, por meio da observação e da 

experimentação, o conhecimento das coisas e do mundo material. (AURAS, 

2003, p. 311) 

Sendo relevante, o manual, a partir do final do século XIX até o princípio do século 

XX no mundo todo. No âmbito brasileiro, foi traduzido e adaptado por Rui Barbosa, foi 

considerado um caminho seguro para regeneração do país (AURAS, 2003, p. 313). O 

objetivo do método seria ―substituir o caráter abstrato e pouco utilitário da instrução, pela 

observação e experimentação científica.‖ (AURAS, 2003, p. 314) 

Os estudos que realizou – enquanto relator da Comissão da Instrução Pública, na 

Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro – para embasar seus pareces sobre a 

reforma do ensino primário, secundário e superior, proposta em 1879, pelo 
ministro Carlos Leôncio de Carvalho, colocaram-no em contato com o que 

acontecia na instrução pública de países como a Inglaterra, França, Suíça, 

Alemanha, Áustria etc., e, principalmente, com o movimento das idéias 

pedagógicas norte-americanas. (AURAS, 2003, p. 314) 
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TERÃO CONCLUSÕES? 

O período do Brasil colônia foi marcado quase hegemonicamente pela chegada dos 

Jesuítas no Brasil e a instrução ofertada pela ordem. Sendo exceção do que ocorria no resto 

da Europa, os jesuítas ofertavam a instrução primária aos índios, com intuito de cristianizá-

los, em resposta a reforma protestante. No restante da Europa, o ensino era secundário, de 

maneira a preparar os alunos para cursos de direito, medicina e sacerdócio. A matemática 

secundária seguia a prescrição do Ratio Studiorum, com ensino dos elementos de Euclides e 

a Esfera de Sacrobosco. Com a expulsão dos Jesuítas no período Pombalino, a instrução 

brasileira tornou-se um conjunto poucas de aulas isoladas, que era insuficiente para a 

nação. 

O período da chegada da Família Real ao Brasil até a criação do colégio Pedro II foi 

marcado por grandes embates sobre o sistema educacional brasileiro. Havia demandas pela 

ampliação de ofertas de vagas e instituições de ensino, pois ínfima parcela da população era 

alfabetizada. Os embates entre as províncias, republicanos e separatistas e defensores do 

império e o jogo político pela manutenção de poder fizeram com que o imperador delegasse 

às províncias a responsabilidade legislar sobre seus respectivos ensinos primário e 

secundário. 

Dentre as propostas apresentadas desde a chegada da família real, ressalta-se os 

projetos de Garção Stockler, Martim Machado e o projeto Januário da Cunha. Dentre eles, 

os dois últimos foram apresentados à Assembleia ou Senado. Os projetos apresentados 

foram inspirados na proposta de Condorcet à Assembleia Constituinte Francesa no período 

da Revolução, sendo um projeto de organização de toda instrução pública e tendo como 

princípio a reformulação do ensino primário. 

Contudo, somente em 1827, é aprovada uma lei que regulava somente o ensino 

primário. Sendo um projeto aprovado pela Comissão de Instrução ao Senado. As propostas 

iniciais foram modificadas com o acréscimo do ensino de geometria prática e aspectos da 

língua portuguesa e ensino religioso e moral. Contudo, o ensino de geometria não ocorreu 

em todas as províncias devido a falta de formação dos professores à época. O ingresso para 

a docência seria por meio de concursos e não era obrigatório curso normal. O ingresso nas 

cadeiras públicas do ensino primário sem cursos de formação foi ação que se prolongou por 

muitos anos, inclusive no período da república. 

Na dissertação, apresentamos diferentes propostas curriculares, desde federais até 

provinciais. Diversas em aspectos específicos, como por exemplo, quais conteúdos devem 
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ser ensinados a aspectos epistemológicos, tipo a necessidade de ampliação do ensino do 

Latim e redução das aulas de matemática, pois o primeiro que é importante para o 

desenvolvimento científico. 

A criação do Colégio Pedro II posteriormente delimitou mais o que deveria ser 

ensinado no ensino secundário, pois para ingresso no ensino superior os testes de admissão 

possuíam os mesmos conteúdos. Ainda assim, Beltrame (2000) apresenta, em sua 

dissertação, grande oscilação em conteúdos matemáticos na escola, durante o império. Mais 

do que observar as oscilações e embates sobre os currículos deve-se, em futuras pesquisas, 

observar o papel do ensino de matemática naquele período. Para tanto, um olhar comparado 

internacional, buscando filosofias presentes à época faz-se necessário. Mas olhando para a 

obra de Moacyr, podemos constatar o papel diverso do ensino de matemática para as 

províncias brasileiras. 

No capítulo Outlook, encontramos indícios de transmissão, recepção e assimilação 

das colônias teuto-brasileiras da cultura germânica, sobretudo na instrução. Tendo em 

perspectiva a dificuldade de inspeção de estabelecimentos no território do Império, fez-se 

necessário olhar sobre as províncias do Sul do país, buscando indícios de novos formatos 

para o ensino. A abertura de escolas bilíngues e financiamentos de instituições germânicas 

revelam interesse em manter os teuto-brasileiros ligados ao país originário.  Os problemas 

de instrução pública, assinalados pelos deputados, também se fizeram presentes nas 

províncias. Falta de formação docente e inspeção foram os problemas mais recorrentes.  

No Sul, surge questão que se torna muito recorrente nos anos posteriores na 

educação brasileira. Com a retomada dos jesuítas e abertura de colégios confessionais, 

houve diversos embates sobre a necessidade de se criar instituições públicas e laicas ou em 

se investir em colégios católicos. As relações entre Estado e igreja tornaram-se motivos de 

disputas por vários anos, sendo combatida pelos liberais e defensores de uma educação 

laica. 

Buscamos o papel da matemática na literatura clássica para educação e, para nossa 

surpresa, houvera muitas referências ao ensino de matemática. As obras positivistas, como 

Saviani (2008), menciona que são fontes de pesquisa para políticas públicas e currículos da 

época. Pudemos observar que havia preocupação com o ensino de matemática primária, 

sobretudo o ensino de geometria. O ensino de geometria não era comum no primário no 

restante do mundo, para tanto se faz necessário observar possíveis assimilações dos 

parlamentares e agentes políticos da época. 
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Utilizar a hermenêutica na tentativa de aproximar-se do pensamento do autor 

Primitivo Moacyr, de acordo com os sinais deixados em sua curadoria documental e 

posicionamentos implícitos, constituiu árdua tarefa pois há textos em que os autores 

explicitam seus posicionamentos, como buscamos fazer ao longo da dissertação. Contudo, 

buscar sinais de posicionamentos de um autor que julgou não ter imprimido o mesmo em 

seus textos tornou-se um dos objetivos da dissertação.  

Ao tentar observar os textos de Primitivo Moacyr como um espelho, por muitas 

vezes a imagem refletida parecia turva, fragmentada ou inacabada. Todavia, ao aproximar-

se do espelho, pudemos observar diversos aspectos que refletiam o ensino de matemática 

no período do Brasil Império. 

Assim como menciona Schubring (2005b), projetos e decretos de leis para a 

instrução são importantes fontes para pesquisas sobre o ensino de matemática. Apesar de 

não revelarem como o ensino de matemática se sucedia na prática, como ocorre em 

cadernos e manuais, revelam aspectos das defesas de grupos hegemônicos para educação. 

Primitivo Moacyr (1936) foi um autor amplamente documental, que revelou grandes 

embates entre grupos em busca dos seus interesses para o desenvolvimento da instrução no 

país. Suas documentações fanáticas expostas amplamente em seus textos abordaram 

diversos planos, propostas e leis para o ensino. Contudo, não bastava leitura passiva do 

livro. Fez-se necessária análise documental criteriosa para compreender aspectos da seleção 

de Moacyr, sobretudo para a reflexão do ensino de matemática. 

Há tendência em relacionar as recepções ocorridas no Brasil somente com a França, 

contudo há indícios de outras assimilações de cultura germânica e inglesa. O método de 

Lancaster, por exemplo, foi muito assimilado no contexto de instrução primária, sobretudo 

pela falta de professores formados. Há formatos de instrução por meio de classes similares 

aos ginásios prussianos.  

Dentre os objetivos da dissertação, pudemos perceber que a instrução brasileira foi 

formada por diversas rupturas e, em cada descontinuidade, existiam papéis distintos para o 

ensino de matemática. Para os jesuítas, a matemática teria um papel marginal e secundário. 

No período das aulas régias, algumas outras ordens existentes no Brasil continuaram a 

instrução. Contudo, houve a abertura de algumas cadeiras no Rio de Janeiro e Pernambuco 

e, dentre elas, citamos geometria, trigonometria e matemática elementar. Não é possível 

relacionar o lugar da matemática nesse período, pois, generalizando, praticamente não 

houve ensino. Com a chegada da família real, diversos ilustrados brasileiros propuseram 
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uma reformulação curricular baseada nas ciências matemáticas e da natureza, com intuito 

de promover o crescimento da nação. Contudo, as propostas não passaram de projetos. No 

período das discussões parlamentares percebemos o quanto havia distinção de pensamentos 

e anseios para o ensino público. E apesar de ter sido consenso entre os deputados a 

necessidade de ser criado um sistema, as preocupações não eram muito genuínas. A criação 

do colégio Pedro II é um marco na história da instrução, apesar de ser um colégio não 

gratuito. Sendo um colégio humanista, o papel da matemática em princípio não estava bem 

delimitado, tendo no período inicial um currículo com diversas rupturas e estruturas 

distintas.  

Com as notas do Brasil em exames públicos como a prova Brasil ou o PISA e, ao 

mesmo tempo, sendo o país com brasileiros medalhistas em concursos e prêmios 

internacionais de matemática e ciências naturais, observamos aspectos da velha dicotomia 

para o lugar do ensino de matemática. Não buscamos aqui ser simplórios responsabilizando 

somente um aspecto histórico da construção do Brasil. Mas queremos trazer um 

questionamento. Qual o papel do ensino da matemática? 
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