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apenas ferramentas para a produção da beleza 

musical. A experiência da beleza tem de vir antes". 
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RESUMO 
 
DE LIBERAL, Sílvio. A Aritmética como núcleo da Aula de Comércio em Portugal 
e no Brasil: um estudo histórico-filosófico sob o olhar da Etnomatemática e da 
Transdisciplinaridade. Tese de Doutorado – Universidade Anhanguera de São Paulo. 
Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, 2017.  
 
 

 

 

A tese consiste em um estudo histórico-filosófico realizado sob o olhar da 
Etnomatemática e da Transdisciplinaridade. Por meio do exame da disciplina 
Aritmética, tomada como cerne do curso Aula de Comércio, o texto apresenta como 
este se estabeleceu, em Portugal e no Brasil. O trabalho também identifica os 
desdobramentos do ensino da Aritmética quando, no Brasil, a Aula de Comércio deu 
lugar aos Cursos de Contabilidade. Devido à importância do Marquês de Pombal para 
a criação da Aula de Comércio, o escrito contextualiza a época em que este viveu, 
apresenta os principais atributos de sua personalidade e os aspectos mais relevantes 
de sua carreira política. A trajetória metodológica ancorou-se na compreensão 
transdisciplinar da construção do conhecimento, tendo sido descritiva (quanto aos 
objetivos), bibliográfica (quanto aos procedimentos) e qualitativa (quanto à abordagem 
do problema). Em seu conjunto, a pesquisa classifica-se como bibliográfica-
documental. Dentre os textos visitados, destacaram-se os do Professor Ubiratan 
D’Ambrosio, particularmente os que tratam da Transdisciplinaridade, pois permitiram 
compreender o percurso de investigações interdisciplinares e interculturais. O trabalho 
também encontrou suporte na Etnomatemática, disciplina que, tanto quanto a 
Transdisciplinaridade, valoriza a cultura, a contextualização dos acontecimentos e a 
articulação de informações obtidas por meio de diferentes fontes. A originalidade da 
tese reside no fato de se constituir em estudo histórico-filosófico sob o olhar da 
Etnomatemática e da Transdisciplinaridade, uma abordagem   sui generis, isto é, 
distinta das demais que o tema tem recebido. A conclusão a que se chegou é de que 
a Aula de Comércio, criada no Período Pombalino e tendo a Aritmética como núcleo, 
contribuiu de modo inconteste para com o ensino da matemática, quer em território 
lusitano quer no brasileiro, incluindo essa disciplina entre os mais importantes 
ensinamentos institucionais. A Aula de Comércio possibilitou que o ensino da 
matemática, pensado segundo os moldes do pensamento iluminista, se tornasse o 
elemento-chave na legitimação do estudo do comércio desde então. 
 
Palavras-chave: História do Ensino da Matemática. Aula de Comércio. Educação 

Matemática.  

  



 

 

ABSTRACT 
 

DE LIBERAL, Sílvio. Arithmetic as the core of the Class of Commerce in Portugal 
and Brazil: a historical-philosophical study under the watch of 
Ethnomathematics and Transdisciplinarity. Doctoral Thesis - Anhanguera 
University of São Paulo. Postgraduate Program in Mathematics Education, 2017. 
 

 

 

The thesis consists of a historical-philosophical study carried out under the watchful 
eye of Ethnomathematics and Transdisciplinarity. Through the examination of the 
Arithmetic discipline, taken as the heart of the Aula de Comercio course, the text 
presents how it was established, in Portugal and in Brazil. The paper also identifies the 
consequences of teaching Arithmetic when, in Brazil, the Business Class gave way to 
Accounting Courses. Due to the importance of the Marquês de Pombal to the creation 
of the Class of Commerce, the writing contextualizes the time in which he lived, 
presents the main attributes of his personality and the most relevant aspects of his 
political career. The methodological trajectory was anchored in the transdisciplinary 
understanding of the construction of knowledge, having been descriptive (regarding 
the objectives), bibliographic (regarding procedures) and qualitative (regarding the 
approach to the problem). As a whole, the research is classified as bibliographical-
documentary. Among the texts visited, there were those of Professor Ubiratan 
D'Ambrosio, particularly those dealing with Transdisciplinarity, since they allowed to 
understand the course of interdisciplinary and intercultural investigations. The work 
also found support in Ethnomathematics, a discipline that, as much as 
Transdisciplinarity, values the culture, the contextualization of events and the 
articulation of information obtained through different sources. The originality of the 
thesis lies in the fact that it constitutes a historical-philosophical study under the 
watchful eye of Ethnomathematics and Transdisciplinarity, a sui generis approach, that 
is, different from the others that the theme has received. The conclusion reached was 
that the Business Class, created in the Pombaline Period and having Arithmetic as its 
core, contributed unreservedly to the teaching of mathematics, both in Portuguese and 
Brazilian territory, including this discipline among the most Important institutional 
teachings. The Business Class allowed the teaching of mathematics, thought in the 
mold of Enlightenment thought, to become the key element in the legitimacy of the 
study of commerce ever since. 
 
Keywords: History of Mathematics Teaching. Business Class. Mathematical 
Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1. CONTEXTUALIZANDO O TRABALHO 

 

A presente tese, inserida no Programa de Pós-graduação em Educação 

Matemática da Universidade Anhanguera de São Paulo, pertence à Linha de Pesquisa 

“Tendências Internacionais da História e da Filosofia da Matemática e seus reflexos 

na Educação Matemática”, coordenada pelo Prof. Dr. Ubiratan D’Ambrosio. Uma das 

finalidades dessa Linha de Pesquisa consiste em efetuar estudos interdisciplinares e 

interculturais, partindo de investigações da evolução histórica das ideias matemáticas 

e da sua filosofia, bem como os fatores socioculturais e ambientais influenciadores da 

educação matemática. Entre suas características está a particular atenção dada à 

Etnomatemática e à dinâmica dos encontros culturais1. 

O estudo dirige-se, nomeadamente, aos estudiosos da Educação Matemática.  

 

2. OS OBJETIVOS PROPOSTOS E AS QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Esclarecidos estes pontos, a tese tem como objetivo geral compreender como 

se estabeleceu a Aula de Comércio (criada em 1759, no período Pombalino) em 

Portugal e no Brasil, por meio da análise de como foi tratada a Aritmética no referido 

curso. 2 

Vale destacar no que diz respeito aos objetivos específicos, são eles: 

 Contextualizar o período histórico que abrange o governo de Sebastião José 

de Carvalho e Melo (1750-1777), Marquês de Pombal, no qual se insere a 

criação da Aula de Comércio.  

                                                 
1 http://strictosensu.portalpos.com.br/uniban/curso/matematica 
2 Conforme vários autores, a Aula de Comércio foi a primeira escola oficial de comércio no mundo. 
Afirma Pinto (2009) que Rodrigues, Gomes e Craig (2003) encontraram essa afirmação na literatura 
portuguesa de contabilidade em nomes como Rodrigo Afonso Pequito (1875), Francisco António Corrêa 
(1930), Manuel de Everard Martins (1937), Aureliano Felismino (1960), entre outros. Ainda de acordo 
com Pinto (2009), Rodrigues, Gomes e Craig (2003) não tentam “provar a veracidade” do pioneirismo 
da Aula de Comércio, pois, tal empreendimento seria praticamente impossível, mas até os dias de hoje 
ainda não foi produzida prova que evidencie o contrário. Assim sendo, a Aula de Comércio do Marquês 
de Pombal tem sido aceita como a primeira escola pública oficial de comércio do mundo. [Nota do autor 
da tese]. 
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 Apresentar a personalidade e a trajetória de Marquês de Pombal, destacando 

sua importância para Portugal e seus domínios. 

 Descrever a implantação da Aula de Comércio, a partir de 1759, apresentando 

sua contribuição no desenvolvimento de uma matemática voltada ao comércio, 

de perfil estritamente prático. 

 Pontuar a Aritmética como núcleo da Aula de Comércio. 

 

Para atingir os objetivos propostos, atentando de modo particular para a 

Aritmética enquanto centro da Aula de Comércio, foi elaborada a seguinte questão 

norteadora: 

 Quais foram as contribuições da Aula de Comércio, criada em 1759, no Período 

Pombalino, para o ensino da matemática em território lusitano e brasileiro, tendo 

a Aritmética como núcleo? 

 

3. A JUSTIFICATIVA DAS ESCOLHAS 

 

Pessoalmente, as escolhas tanto do tema quanto do problema se explicam 

devido ao fato de ter cursado, entre os anos 1998 e 2001, Mestrado na Universidade 

Técnica de Lisboa (UTL), junto ao Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), o 

que me levou a desenvolver fortes laços afetivos com essa instituição de ensino. Tais 

laços incentivaram-me a buscar por suas origens e pelas contribuições que ofereceu 

à sociedade ao longo de sua existência. 

Nessa busca, tomei ciência de que as raízes do ISEG se encontram na Aula de 

Comércio, criada no século XVIII, quando da administração do Marquês de Pombal. 

O ISEG adquiriu o status de escola superior em 23 de maio de 1911, sendo que em 

1930 foi integrada à Universidade Técnica de Lisboa. Passou a oferecer o curso de 

licenciatura em Economia em 1949, sendo este o primeiro do País. 

Pelo exposto, pode-se verificar que há um forte elo afetivo entre meu mundo 

vivido e o ISEG, que suscitou de tal forma minha curiosidade a ponto de levar-me a 

querer identificar quais foram suas contribuições ao ensino de Matemática 

relacionadas à Aula de Comércio. 

Creio ser importante esclarecer que, durante toda sua existência, desde seus 

primórdios até a presente data, o ISEG desenvolve atividades regulares, prestando 
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serviços de reconhecida qualidade aos agentes econômicos da sociedade e 

mantendo intercâmbio científico e cultural internacional. 

Para além do lado pessoal, já na esfera acadêmica, entendo que as escolhas 

tanto do tema quanto do problema se justificam porque:  

 a origem e o desenvolvimento histórico da educação brasileira estão 

estritamente vinculados aos atos reformistas empreendidos por Sebastião José 

de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, na época em que governou 

Portugal e seus domínios, de 1750 a 1777; 

 à época de Pombal, a Companhia de Jesus foi banida de Portugal e de seus 

domínios; até então, os jesuítas eram os responsáveis soberanos pelo trabalho 

educacional quer na Metrópole, quer nas colônias e, esse fato, mesmo após 

mais de dois séculos, conserva-se no cenário acadêmico como referência de 

pesquisa; 

 a Reforma Pombalina, ao alterar os estatutos da Universidade de Coimbra, 

transformou o ensino da Matemática em Portugal e, consequentemente, no 

Brasil; 

 a reforma educacional promovida pelo Marquês de Pombal foi uma estratégia 

que se apresentou necessária, tanto pelo vazio deixado pela perda do sistema 

jesuítico de ensino, quanto pela busca de modernização da sociedade 

portuguesa, em favor do desenvolvimento de sua economia como base de 

sustentação do regime político então vigente;  

 o conhecimento matemático goza de inestimável importância no mundo 

contemporâneo, alicerçando os mais variados campos do saber. 

 

4. O MÉTODO E A METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada na pesquisa seguiu a seguinte orientação: a) quanto 

aos objetivos, descritiva; b) quanto aos procedimentos, bibliográfica; e, c) quanto à 

abordagem do problema, qualitativa (BEUREN, 2006). 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, buscando responder à questão 

norteadora anteriormente exposta, foi feita uma pesquisa bibliográfica (elaborada a 

partir de material publicado, como livros, artigos, periódicos e internet) e uma pesquisa 

documental (constituída a partir de material que não recebeu tratamento analítico).  
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Em síntese, a redação da tese envolveu uma pesquisa bibliográfica-documental 

(GIL, 2007; 2008), a qual focalizou tanto o Período Pombalino, no âmbito do 

movimento sócio-histórico-político em que ocorreu, quanto sua influência na 

educação. Com esse procedimento, procurei identificar as mudanças que a 

reestruturação educacional gerou na ocasião em que foi produzida e oficializada, 

mormente no que se refere ao ensino de Matemática focalizando, especificamente, a 

Aritmética Comercial, a partir da Aula de Comércio, criada em 1759, submissa ao 

poder monárquico e adequada às necessidades pragmáticas da prática mercantilista.  

Realizar tal pesquisa mostrou-se-me pertinente devido à influência que a 

Reforma Pombalina exerceu na educação portuguesa, inclusive com significativos 

desdobramentos nas colônias. Nesse cenário, um fato que me pareceu da maior 

importância foi a instituição da Aula de Comércio e a Aritmética como centro dessa 

aula. 

É verdade sabida que a tentativa de se construir conhecimento concretiza-se a 

partir da escolha metodológica (MINAYO, 2007), porém, percebi que antecedendo tal 

escolha encontra-se a visão de mundo que o pesquisador possui e o seu 

entendimento sobre como o conhecimento é obtido. Diante do exposto, vi-me 

provocado pela seguinte indagação: como conhecer e como agir nessa realidade?  

Para esse questionamento, encontrei uma resposta satisfatória nos trabalhos 

de D’Ambrosio3, quando eles apresentam a Transdisciplinaridade como opção para 

lidar com os desafios da contemporaneidade. Pelo que pude depreender das aulas 

desse estudioso, trata-se de uma alternativa bastante conhecida no meio acadêmico; 

contudo, sua compreensão tem progredido quase que exclusivamente do ponto de 

vista epistemológico, restando um extenso percurso a ser feito no que se refere à sua 

dimensão prática.  

No caso desta tese, a escolha metodológica tem por trás de si a concepção 

transdisciplinar da construção do conhecimento, a qual me move. Como afirma 

Nicolescu (1999, p. 2), o objetivo da Transdisciplinaridade “é a compreensão do 

mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento”.  

Essa opção despontou no momento em que aprendi com o professor 

D’Ambrosio que  

o essencial na Transdisciplinaridade reside na postura de 
reconhecimento de que não há espaço nem tempo culturais 

                                                 
3 Conferir Referências indicadas ao final deste trabalho. 
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privilegiados que permitam julgar e hierarquizar como mais corretos – 
ou mais certos ou mais verdadeiros – os diversos complexos de 
explicações e de convivência com a realidade. A Transdisciplinaridade 
repousa sobre uma atitude aberta, de respeito mútuo e mesmo de 
humildade com relação a mitos, religiões e sistemas de explicações e 
de conhecimentos, rejeitando qualquer tipo de arrogância ou 
prepotência. (D’AMBROSIO, 1997, p. 79) 

 

Melhor explicando, a concepção transdisciplinar do conhecimento embasa 

minha escolha metodológica porque partilho das convicções do professor D’Ambrosio 

quando ele afirma que a Humanidade está tomando consciência de que a natureza e 

a sociedade são profundamente complexas e tudo indica que tal complexidade está 

se ampliando (D’AMBROSIO, 2012 a). Segundo ele, o mundo contemporâneo 

participa dessa complexidade crescente e, em tal cenário, os problemas com os quais 

nos defrontamos caracterizam-se pela multidimensionalidade e multiperspectividade 

e, graças a esses atributos, vemo-nos, a cada dia, diante de paradoxos que se 

ampliam cada vez mais. Tal conjuntura contribuiu (e continua contribuindo) para o 

afastamento de nossa espécie em relação à natureza, levando-nos, seres humanos, 

a percebermo-nos estranhos e superiores a ela e, nesse viés, passássemos a explorá-

la e a ameaçá-la inclusive de extinção. O reflexo dessa conjuntura nas relações 

humanas encontra-se no enfraquecimento dos vínculos de solidariedade e nas 

impensáveis contradições que, no campo social, surgem a cada dia.   

Em associação à concepção transdisciplinar do conhecimento, o trabalho 

também buscou apoio na Etnomatemática, que, como afirma Valle (2013), é uma 

subárea da História da Matemática e Educação Matemática e tece, portanto, relações 

naturais com a Antropologia e as Ciências da Cognição. Acrescente-se, ainda, que 

“[...] além desse caráter antropológico, a Etnomatemática tem um indiscutível foco 

político. A Etnomatemática é embebida de ética, focalizada na recuperação da 

dignidade cultural do ser humano” (D’AMBROSIO, 2011, p. 9).  

Portanto, o trabalho tem como pressuposto que a Matemática é um produto 

cultural. Assim sendo, cada cultura, e mesmo subcultura, produz uma Matemática 

específica, que resulta das necessidades particulares do respectivo grupo social 

naquele momento histórico. Como produto cultural, sua trajetória desponta e se 

desenvolve a partir de determinadas condições econômicas, sociais e culturais e 

evolui em certa direção; nessa concepção, quando nascida em outras condições, 

segue em direção diversa (D’AMBROSIO, 2011). 
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Como nos coloca D’Ambrosio (2000, p. 142),  

A matemática, como o conhecimento em geral, é resposta aos pulsões 
de sobrevivência e de transcendência, que sintetizam a questão 
existencial da espécie humana. A espécie cria teorias e práticas que 
resolvem a questão existencial. Essas teorias e práticas são a base de 
elaboração de conhecimento e decisões de comportamento, a partir 
de representações da realidade. As representações respondem à 
percepção de espaço e tempo. A virtualidade dessas representações, 
que se manifesta na elaboração de modelos, distingue a espécie 
humana das demais espécies animais. 

 

Diante do exposto, entendo que a originalidade desta tese está em tratar o tema 

numa ótica diversa das abordagens que já foram feitas e que, inclusive, serviram de 

referência para a pesquisa desenvolvida. Assim, pautando-se na 

Transdisciplinaridade, o tema foi pensado tendo por pano de fundo a Etnomatemática.  

Em síntese, o pressuposto deste trabalho pode ser representado na figura 1, 

p.18, onde são apresentados três grupos sociais, representados pelos círculos 

concêntricos. Nos primeiros círculos concêntricos existe a Matemática A, resultante 

de um momento histórico, predominado por uma Cultura A e das necessidades 

particulares do respectivo Grupo Social A, que classifico no período de 1500 a 1759, 

onde a responsabilidade pelo Ensino era dos Jesuítas até a sua expulsão de Portugal 

e seus domínios, em 1759, por Pombal, caracterizando-se, assim, por um ensino sem 

maiores preocupações científicas se comparadas ao Grupo Social B. 

Nos segundos círculos concêntricos existe a Matemática B, resultante de um 

momento histórico, predominado por uma Cultura B e das necessidades particulares 

do respectivo Grupo Social B, que classifico a partir de 1759 e, especificamente, no 

ano de 1772, com a Reforma da Universidade de Coimbra e a implantação do primeiro 

curso Superior de Matemática no mundo, organizado com uma estrutura Acadêmica 

e voltado à Ciência.  

Nos terceiros círculos concêntricos existe a Matemática C, resultante de um 

momento histórico, predominado por uma Cultura C e das necessidades particulares 

do respectivo Grupo Social C, que classifico a partir de 1759 com a implantação da 

Aula de Comércio por Pombal, uma Aula que fosse específica ao Comércio com vistas 

ao desenvolvimento e fortalecimento econômico do país. É neste terceiro caso que se 

encontra o trabalho aqui representado, numa perspectiva transdisciplinar e que se 

embasa nos princípios da Etnomatemática. 

O pensamento exposto pode ser representado pelas figuras a seguir:  
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Figura 1 - Círculos Concêntricos 

 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Na esperança de que tenha sido esclarecida a originalidade da tese, o próximo 

item tratará do modo não usual de se redigir um trabalho acadêmico: a escolha da 

primeira pessoa em vez do caráter formal e impessoal. Tradicionalmente, em um texto 

acadêmico, deve-se evitar a construção da oração na primeira ou terceira pessoa do 

singular, preferindo-se a voz passiva. Contudo, a escolha metodológica levou a uma 

forma mais pessoal e menos formal. 

 

5. A ESCOLHA DA VOZ EMPREGADA NO TEXTO 

 

Ao iniciar a redação da tese, vi-me frente a uma dúvida: fazê-la em que voz? 

Buscando junto a autores que tratam dessa questão, localizei em Oliveira 

(2014)  a expressão daquilo que me incomodava: 

Se uma pesquisa é a busca de resposta para uma questão, um 
problema, um desafio - o que exigirá do pesquisador grande empenho 
e envolvimento - por que, na escrita de textos acadêmico-científicos, 
a recomendação do uso da terceira pessoa em detrimento da primeira, 
quando esta imprime a força da subjetividade do sujeito pesquisador 
e indica sua contribuição pessoal? (OLIVEIRA, 2014, p.3) 
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Eu encontrara em Oliveira (2014) uma fundamentação interessante e 

consistente para a escolha da voz que empregaria em minha tese: a primeira pessoa 

do singular. Afinal, a impessoalidade indicada pelos teóricos na abordagem do 

trabalho acadêmico torna-o distante, sem autoria clara, diluindo a autoridade do 

investigador que sugere uma solução para a questão pesquisada. “A autoria imprime 

força à solução, na medida em que expressa a responsabilidade e o comprometimento 

do pesquisador com os resultados alcançados” (OLIVEIRA, 2014, p, 4). 

Embora as palavras de Oliveira (2014) viessem ao encontro de minhas 

expectativas, ainda me sentia desconfortável pelo fato de se tratar da posição de um 

professor (PUC Minas) da área de Letras. Seria o uso da primeira pessoa do singular 

válida também para outras áreas? 

Foi então que encontrei um artigo de Eduardo Gardenali Yukihara, doutor em 

Física pela Universidade de São Paulo (2001), atualmente professor na Oklahoma 

State University (EUA). Nesse artigo, Yukihara (2013, s.p.) diz que 

Todos já escutamos que não se deve usar a primeira pessoa (no 
singular ou no plural) em linguagem científica e que, ao contrário, 
deve-se usar a voz passiva. O problema é que isso já há muito tempo 
foi abandonado, provavelmente porque gera confusão e ambiguidade. 
O uso da primeira pessoa (no singular ou plural) não apenas é aceito, 
como pode tornar o texto mais fluido e claro. 

 

Cito aqui esses dois autores como exemplos das posições favoráveis ao 

emprego da primeira pessoa do singular em trabalhos acadêmicos, mas, além deles, 

encontrei muitos outros com visão semelhante. Contudo, é inegável que tal 

pensamento não é unanimidade entre os estudiosos. Por trás de cada escolha há uma 

específica visão filosófica que carrega uma particular concepção de ciência, de 

mundo, de homem... 

Como coloca Araújo (2006, p. 457), 

Há várias formas de o escritor estabelecer interação no texto. Uma 
delas é por meio do uso das formas pronominais – os marcadores de 
referência pessoal – que explicitamente marcam a presença do autor 
no texto. São marcas de subjetividade no discurso científico, no dizer 
de Tang e John (1999) em oposição às vozes do discurso dominante 
que se caracterizam como objetivas, distantes, impessoais. Na busca 
da objetividade da ciência, o discurso se revela subjetivo e o 
pesquisador se evidencia na sua capacidade de observar, de fazer 
inferências, imaginar, sugerir, discutir, avaliar e justificar sua pesquisa.  
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Para finalizar a exposição das razões da escolha da voz empregada neste 

trabalho, revelo que, para afastar minhas últimas dúvidas, perguntei ao Prof. Ubiratan 

sua opinião e ele me respondeu: “Eu gosto da 1ª pessoa. Outros colegas, preferem o 

‘nós’. O que dizer? Não há qualquer coisa de melhor ou pior, é uma decisão 

subjetiva. Como sempre, minha resposta é: a tese é sua, faça do modo que mais 

lhe agrada”.4 

Assim, decidi-me por empregar a primeira pessoa do singular. 

 

6. A ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Em decorrência da opção metodológica que fiz e da concepção da construção 

do conhecimento que me move (Transdisciplinaridade), associada à Etnomatemática, 

organizei a tese em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo, Sobre o método e a metodologia, como o próprio título 

indica, apresento a metodologia escolhida para elaborá-la, ou seja, a pesquisa 

bibliográfica-documental (GIL, 2002), e discuto como esta me possibilitou coletar as 

informações que julguei necessárias ao principal objetivo proposto. Ao lado dessa 

apresentação, discorro sobre a Transdisciplinaridade, que adotei como farol 

orientador de todo o processo de investigação e análise que realizei; ao assim fazer, 

exponho os motivos de tal escolha. Defendo as razões de ter tomado como referência 

os trabalhos do Prof. Ubiratan D’Ambrosio, com quem tive o privilégio de conviver ao 

longo do curso de Doutorado e com ele aprender um novo modo de conceber o mundo 

e a ciência, que valoriza o ser humano, suas necessidades, suas aspirações, suas 

crenças.  

Nesse capítulo inicial, além de discorrer sobre a Transdisciplinaridade, 

apresento a Etnomatemática e, pelo fato de o trabalho envolver uma investigação 

histórica, explico como, no processo de tessitura dos fundamentos de ambas, busquei 

apoio nos princípios da “Nova História” (Nouvelle Histoire), filha da Escola dos 

Annales, pois, a historiografia tradicional, em bases positivistas, não se harmoniza 

com a Transdisciplinaridade e, menos ainda, com a Etnomatemática. Em síntese, por 

estar inserido na Linha de Pesquisa “Tendências Internacionais da História e da 

Filosofia da Matemática e seus reflexos na Educação Matemática”, sob a 

                                                 
4 Resposta enviada por e-mail e datada de 17. mai. 2016. Os grifos são do próprio Prof. Ubiratan. 
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responsabilidade do Prof. D’Ambrosio, este trabalho exige apoiar-se em uma teoria 

holística do conhecimento, dentre as quais encontra-se a proposta historiográfica dos 

Annales5. 

No segundo capítulo, intitulado Os contextos políticos, econômicos e culturais 

dos séculos XVII e XVIII, apresento o período histórico que circundou a vida de 

Marquês de Pombal (1699-1782). Procuro abrir espaço para mostrar o contexto em 

que ele viveu, focalizando de modo especial o período no qual ocorreu a Reforma 

Pombalina (1772). No decorrer do texto, dou especial destaque ao movimento 

iluminista e à revolução científica. 

No terceiro capítulo, intitulado Sebastião José de Carvalho e Melo: o Marquês 

de Pombal, apresento a biografia (sucinta) desse eminente personagem histórico, 

destacando sua importância para Portugal e seus domínios, ao mesmo tempo em que 

exponho as principais mudanças promovidas pela Reforma Pombalina de 1772, 

evidenciando a criação da Aula de Comércio, em 1759, inserida integralmente no 

espírito do reformismo pombalino que compactuava com o ideário de uma educação 

laica, submissa ao poder monárquico e adequada às necessidades pragmáticas da 

prática mercantilista. 

No quarto capítulo, A institucionalização da aula de comércio em Portugal e 

repercusões no Brasil, abordo o valor que teve a Aula de Comércio para a nação 

portuguesa, assim como, algumas reflexões sobre as ações de Pombal pertinentes 

ao Brasil. Com tal propósito, relaciono-a com a reforma que Marquês de Pombal 

realizou na Universidade de Coimbra, em 1772. Entre os aspectos destacados, 

discuto a afirmação de diversos autores portugueses de que a Aula de Comércio teria 

sido a primeira escola oficial a formar negociantes e empregados públicos altamente 

capacitados nos princípios de Geometria plana, da geografia e economia política ao 

estudo da Aritmética, álgebra, comércio e escrituração, que eram previstos 

originalmente nos estatutos do curso.  

No quinto e último capítulo, A Aritmética enquanto núcleo da aula de comércio, 

aprofundo a questão da Aritmética no conjunto da Aula de Comércio, focalizando-a 

enquanto produto histórico-cultural.   

Nesse percurso, entendo que este trabalho contribui para a divulgação da Aula 

de Comércio e Aritmética enquanto um de seus núcleos, mostrando sua importância 

                                                 
5 Cf. D’Ambrosio (1999). 
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para a compreensão do ensino, em particular o da Matemática. Entendo, também, que 

o principal mérito da presente tese se encontra no fato de, por meio dela, haver-se 

iluminado um período da história da educação nacional e as consequências que ele 

ainda apresenta nos dias atuais, nomeadamente quanto à Educação Matemática.  Por 

outro lado, seu ineditismo encontra-se na aliança que faz entre a Etnomatemática e a 

Transdisciplinaridade, uma vez que, suas preocupações se reforçam, seus 

pressupostos coincidem e seus objetivos são absolutamente compatíveis. É nesse 

aspecto, creio eu, que reside a originalidade da tese. 
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CAPÍTULO 1. SOBRE O MÉTODO E A METODOLOGIA  

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar e discutir a metodologia adotada para a 

elaboração da presente tese. Como já explicitei anteriormente, a mesma envolveu 

uma pesquisa bibliográfica-documental (GIL, 2002), voltada à coleta de informações 

sobre as contribuições ao ensino de Matemática relacionadas à Aula de Comércio, 

criada em 1759, em Portugal, no Período Pombalino, procurando conhecer a 

conjuntura social, histórica e política em que tal ensino ocorreu.    

Nesse sentido, é importante salientar que, ao realizar a seleção metodológica, 

tomei a Transdisciplinaridade como luz orientadora de todo o processo de 

investigação e análise. Escolhi a Transdisciplinaridade porque ela permite que o 

pesquisador olhe para o fenômeno que investiga a partir de diferentes ângulos e 

facetas (D’AMBROSIO, 2012a). Os trabalhos do Professor D’Ambrosio (2012a, 

2012b) mostraram-me que o enfoque transdisciplinar permite que sejam considerados 

o movimento histórico, as transformações, as contradições e os conflitos, vendo-os 

em sua totalidade e como uma unidade dos contrários; outra possibilidade que a 

Transdisciplinaridade nos dá é a de podermos compreender, em toda a trajetória 

investigativa, tanto a dimensão filosófica quanto a dimensão política que abrangem o 

objeto de estudo.6 

Aliada à Transdisciplinaridade, busquei apoio na Etnomatemática que, segundo 

D’Ambrosio (2012a), é a arte ou técnica (techné = tica) de explicar, de entender, de 

se desempenhar na realidade (matema), dentro de um contexto cultural próprio (etno).  

Paralelamente à escolha da Transdisciplinaridade e da Etnomatemática como 

suportes da pesquisa, pelo fato desta envolver uma investigação histórica, inspirei-me 

na “Nova História” (Nouvelle Histoire), nascida da Escola dos Annales, pois uma 

concepção historiográfica tradicional, em bases positivistas, não se harmoniza tanto 

com a concepção transdisciplinar do conhecimento quanto com a da Etnomatemática. 

                                                 
6 A questão da Transdisciplinaridade será aprofundada no decorrer do capítulo, contudo, para que o 
leitor possa se situar no contexto desta tese, preliminarmente esclareço que, segundo Nicolescu (1999, 
p. 2), “A Transdisciplinaridade, como o prefixo ‘trans’ indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo 
tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo 
é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento”. 
[Nota do autor]. 
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Este trabalho está inserido no Programa Etnomatemática, por sua vez inserido numa 

teoria holística do conhecimento, inspirada na proposta historiográfica dos Annales.  

Partindo-se desses esclarecimentos, entendo ser conveniente explicar no que 

consiste a pesquisa bibliográfica e documental, justificando a sua escolha, bem como 

apresentar a Transdisciplinaridade, a Etnomatemática e a Escola dos Annales.  

 

1.1 A PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

 

Como anunciada na introdução deste trabalho, a escrita do mesmo envolveu 

uma pesquisa bibliográfica-documental (GIL, 2007; 2008). Neste item, proponho-me 

a esclarecer no que consiste esse tipo de metodologia. 

Conforme Gil (2002, p. 44), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Não obstante o fato de todo trabalho acadêmico exigir pesquisas bibliográficas, há os 

que dependem totalmente dos registros em livros e em documentos. É o que ocorre 

com a presente tese. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a pesquisa documental é muito 

próxima da bibliográfica, pois, ambas seguem os mesmos passos. A diferença básica 

é que, enquanto as fontes bibliográficas são principalmente material impresso, 

geralmente localizado nas bibliotecas, as fontes da pesquisa documental são bem 

mais diversificadas e dispersas.  

Há, de um lado, os documentos "de primeira mão", que não receberam 
nenhum tratamento analítico. Nesta categoria estão os documentos 
conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, 
tais como associações científicas, igrejas, sindicatos, partidos políticos 
etc. Incluem-se aqui inúmeros outros documentos como cartas 
pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, 
ofícios, boletins etc.  
De outro lado, há os documentos de segunda mão, que de alguma 
forma já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa, relatórios 
de empresas, tabelas estatísticas etc. (GIL, 2002, p. 46) 

 

Diante dessas considerações,  

Nem sempre fica clara a distinção entre a pesquisa bibliográfica e a 
documental, já que, a rigor, as fontes bibliográficas nada mais são do 
que documentos impressos para determinado público. Além do mais, 
boa parte das fontes usualmente consultada nas pesquisas 
documentais, tais como jornais, boletins e folhetos, pode ser tratada 
como fontes bibliográficas. Nesse sentido, é possível até mesmo tratar 
a pesquisa bibliográfica como um tipo de pesquisa documental, que 
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se vale especialmente de material impresso fundamentalmente para 
fins de leitura. (GIL, 2002, p. 46) 
 

Assim, na concepção de Gil (2002), a maior parte das pesquisas concretizadas 

a partir de material impresso pode ser qualificada como bibliográfica. Contudo, em 

menor número, existem as que fazem uso específico de documentos que não são 

encontrados em bibliotecas, “tais como: correspondência pessoal, documentos 

cartoriais, registros de batismo, epitáfios, inscrições em banheiros etc.” (p. 46). 

No caso desta tese, os dados que lhe dão sustentação foram buscados tanto 

em obras de autores dedicados ao tema quanto em documentos oficiais. A opção pelo 

uso de documentos ocorreu devido à vantagem que eles trazem por serem fontes 

férteis e estáveis de informações e a sua relevância quando se trata de investigação 

de eventos ocorridos no passado. “Como os documentos subsistem ao longo do 

tempo, tornam-se a mais importante fonte de dados em qualquer pesquisa de 

natureza histórica” (GIL, 2002, p. 46). 

Uma segunda razão da opção pela pesquisa documental está no seu custo e 

na facilidade de acesso às fontes. Atualmente, as Universidades e os Centros de 

Pesquisa disponibilizam, até mesmo pela internet, um grande número dos materiais 

que possuem. No caso deste trabalho, foi possível acessar rico material, tanto nas 

bibliotecas de Universidades portuguesas e brasileiras, assim como, em materiais que 

não estão disponíveis nas mesmas o que possibilitou um aprofundamento do tema. 

 

1.2 A TRANSDISCIPLINARIDADE NO CONTEXTO DA PESQUISA 

  

Como escolhi a Transdisciplinaridade para iluminar todo o processo de 

investigação e análise dos dados obtidos, proponho que busquemos compreendê-la 

a partir de sua trajetória, investigando, mesmo que de forma breve, sua origem e 

evolução. 

Assim, por ser este um trabalho orientado pela Transdisciplinaridade, que 

propõe uma visão holística dos fatos, sinto-me à vontade para buscar em Vigotski 

(1927/1995; 1927/2004) apoio para fundamentar a importância da história para a 

compreensão da realidade. Diz-nos ele que, qualquer objeto de estudo tem que ser 

examinado historicamente em todas as suas etapas de desenvolvimento, iniciando-se 

por ocasião de sua primeira manifestação até a sua extinção.  

Corroborando o pensamento de Vigotski, Reis (2003, p. 119) coloca: 
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a história impede que o atual seja vivido solitária e silenciosamente, 
em estado de amnésia. Ela restabelece o diálogo entre o presente e o 
passado, entre os homens mortos, que recuperam a vida, e os homens 
vivos, que reconhecem a morte [...].  

 

E, completando essa ideia, D’Ambrosio (2012 b, p.1) afirma: 

A primeira lição que aprendemos da história é que a busca de 
sobrevivência complementa-se com a busca de transcender o 
existencial (refletindo-se sobre passado e futuro) e o factível 
(aceitando o explicável e o inexplicável). A busca de compreensão do 
mundo na sua integralidade exige que as dimensões de 
sobrevivência e de transcendência se complementem. [Grifos do 
autor]. 

 

D’Ambrosio (2012b) mostra-nos que, observando a história da 

produção/organização do conhecimento, constata-se que desde o início da 

modernidade, as diferentes áreas da ciência organizaram-se em disciplinas, as quais 

possuem métodos próprios para conhecer seus objetos de estudo. Entretanto, não 

demorou muito para que o conhecimento assim produzido se mostrasse insuficiente 

para dar conta dos fenômenos estudados, visto à complexidade que os caracterizava. 

Numa tentativa de se aproximar mais intensamente da realidade tal qual ela é, 

despontou outro modelo, o qual procura reunir os conhecimentos provenientes da 

abordagem disciplinar: trata-se da multidisciplinaridade. Porém, esse enfoque também 

se mostrou insuficiente para elucidar vários dos fatos estudados, pois à medida que 

se tornavam conhecidos revelavam-se cada vez mais complexos aos olhos dos 

pesquisadores (D’AMBROSIO, 2012a). 

É curioso notar que a partir de uma visão global dos fenômenos foi 
proposta a organização disciplinar dos conhecimentos e, 
imediatamente emerge a proposta multidisciplinar. Mas esse próprio 
enfoque criou a possibilidade de se reconhecer a complexidade de 
certos fenômenos, que resistiam aos métodos das várias disciplinas 
isoladamente, mas que, examinados por várias disciplinas, também 
resistiam a serem explicados. (D’AMBROSIO, 2012 b, p.1). 
 

A insatisfação com a disciplinaridade e com a multidisciplinaridade para 

desvelar os fenômenos, sejam os naturais sejam os sociais, fez com que despontasse 

mais um modelo para se tratar a produção e a organização da ciência: a 

interdisciplinaridade. Nesse novo enfoque, há transferência de conhecimentos e de 

métodos de uma disciplina para outra, ao mesmo tempo em que se partilham 

resultados entre elas. Na verdade, esse processo vai além de trocas e partilhas, pois 
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“também se combinam métodos de várias disciplinas e, consequentemente, se 

identificam novos objetos de estudo” (D’AMBROSIO, 2012 b, p.2). 

A tentativa interdisciplinar, apesar de sua incompletude, abriu novos horizontes 

para a construção do saber e tornou possível que inúmeros fenômenos se tornassem 

mais bem conhecidos, além de realizações que de outra forma seriam impensadas. 

Porém, diante das insuficiências que os citados modelos de construção do 

conhecimento manifestaram, D’Ambrosio perguntou-se: “Haverá a possibilidade de 

outras opções, além da interdisciplinaridade? ” (2012b, p.2). 

Para esse estudioso, a interdisciplinaridade foi e é riquíssima enquanto método 

para se desvendar os fenômenos com os quais nos deparamos. Contudo, existem 

descobertas milenares, obtidas de forma diversa das metodologias consagradas em 

nosso mundo contemporâneo, mas nem por isso inferiores. Como já anunciava Capra 

(1975/1989) nos anos 70 do século passado, é possível articular conhecimentos 

consagrados pela ciência moderna com os vindos de outras origens, como os das 

tradições.  

 Essa visão também é encontrada nos trabalhos de D’Ambrosio: 

Do encontro das ciências e das tradições resultam transformações 
profundas dos sistemas de explicações. Essas transformações têm 
sido notadas no desenvolvimento científico e tecnológico, nos 
sistemas de comunicação e de transporte, nos meios de produção e 
no próprio conceito de propriedade. Um questionamento frequente se 
refere à universalidade dessas transformações. Há indicadores de que 
esse encontro é efetivamente um movimento planetário, prenúncio de 
uma civilização planetária. (2012 b, p.2). 

 

Em tal perspectiva, o conhecimento é visto como “modos, estilos, técnicas de 

explicar, de conhecer, de lidar com a realidade como ela se manifesta em distintos 

ambientes naturais e culturais” (D’AMBROSIO, 2012b, p.2). Assim, construir 

conhecimento a partir desse ponto de vista exige a ultrapassagem dos modelos 

disciplinar, multidisciplinar e inclusive interdisciplinar. O novo modelo recebeu a 

denominação de transdisciplinar (D’AMBROSIO, 1997, 2012 a). 

A Transdisciplinaridade leva o indivíduo a tomar consciência da 
essencialidade do outro e da sua inserção na realidade social, natural 
e planetária, e cósmica. Uma consequência imediata da 
essencialidade é que a inserção só pode se dar através de um 
relacionamento de respeito, solidariedade e cooperação com o outro, 
consequentemente com a sociedade, com a natureza e com o planeta, 
todos e tudo integrados na realidade cósmica. Esse é o despertar da 
consciência na aquisição do conhecimento. A grande transformação 
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pela qual passa a humanidade é o encontro do conhecimento e da 
consciência. [Grifo do autor] (D’AMBROSIO, 2012 b, p. 2). 

 

D’Ambrosio, em seus trabalhos (2012a; 2012b), deixa bem claro que a 

Transdisciplinaridade não compõe uma filosofia nova, ou uma ciência das ciências, 

também não é uma novidade religiosa. Igualmente afasta desse modelo a ideia de 

modismo. Para ele, 

O essencial na Transdisciplinaridade reside numa postura de 
reconhecimento que não há espaço e tempo culturais privilegiados 
que permitam julgar e hierarquizar, como mais correto ou mais certo 
ou mais verdadeiro, complexos de explicação e convivência com a 
realidade que nos cerca. (2012 a, p. 9). 
 

Desse modo,  

a Transdisciplinaridade repousa sobre uma atitude aberta, de respeito 
mútuo e mesmo humildade, com relação a mitos, religiões e sistemas 
de explicações e conhecimentos, rejeitando qualquer tipo de 
arrogância e prepotência. A Transdisciplinaridade é, na sua essência, 
transcultural. Exige a participação de todos, vindo de todas as regiões 
do planeta, de tradições culturais e formação e experiência profissional 
as mais diversas. (D’AMBROSIO, 2012 b, p. 3). 

 

O cerne da proposta transdisciplinar de construção do conhecimento tem como 

ponto de partida a aceitação de que a enorme quantidade de disciplinas e de 

conhecimentos provenientes de diferentes fontes, acadêmicas ou não, pela 

fragmentação que os caracterizam, dificultam sobremaneira a compreensão da 

realidade. D’Ambrosio (2002a, 2002b) coloca-nos que a possibilidade de o 

conhecimento fragmentado dar a seus possuidores a competência para lidarem com 

os problemas e situações novas que surgem de um mundo caracterizado pela 

complexidade é pequena. Assim, 

Todos os povos pensados como a mesma espécie humana e todas as 
culturas pensadas como integrando uma civilização planetária exigem 
um novo pensar e um novo relacionamento de saberes e de fazeres 
que, muitas vezes, se manifestam diferentemente. (D’AMBROSIO, 
2012 b, p. 5). 
 

Nessa perspectiva, continua D’Ambrosio, as atuais relações internacionais e o 

intuito de reconquistar a dignidade cultural dos povos, quaisquer que sejam, 

demandam o diálogo intercultural e interdisciplinar como etapas imprescindíveis para 

a conquista de uma humanidade transcultural e um conhecimento transdisciplinar. 
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1.3 A ETNOMATEMÁTICA 

 

Outro ponto de apoio para a realização deste trabalho encontrei na 

Etnomatemática. Pode-se dizer que, o termo Etnomatemática é historicamente novo, 

pois apareceu pela primeira vez em 1985, na obra “Ethnomathematics and its Place 

in the History of Mathematics”, de Ubiratan D’Ambrosio. Entretanto, em uma de suas 

aulas, este autor contou-nos que o utilizara anteriormente, em 1978, por ocasião de 

uma conferência que pronunciara na Reunião Anual da Associação Americana para o 

Progresso da Ciência, cujo texto, infelizmente, não foi publicado. 

Segundo D’Ambrosio (2005), no decorrer dos anos 70 do século passado, um 

programa educacional denominado “Programa Etnomatemática” começou a ganhar 

espaço. Apesar deste nome dar realce à matemática, ele se constituía em um estudo 

do desenvolvimento cultural da humanidade em seu significado amplo, tendo como 

ponto de partida os movimentos culturais observados nas manifestações 

matemáticas. Contudo, alerta-nos D’Ambrosio, não podemos confundir o termo 

“matemática”, aqui empregado, com a matemática na acepção acadêmica, organizada 

como uma especialidade das áreas do conhecimento. Para nos esclarecer melhor, 

D’Ambrosio lembra-nos de que, segundo o matemático Roger Penrose, a disciplina 

“matemática”, assim como a ciência acadêmica em geral, ocupa um espaço bastante 

restrito da atividade de nossa vida consciente. 

Tentando esclarecer ainda mais o significado do Programa Etnomatemática, 

ele afirma que 

Na verdade, poderia igualmente ser denominado Programa 
Etnociência. Recorrendo à etimologia, ciência vem do latim scio, que 
significa saber, conhecer, e matemática vem do grego mátema, que 
significa ensinamento, e podemos, portanto, concluir que os 
Programas Etnomatemática e Etnociência se complementam. Na 
verdade, na acepção que proponho, eles se confundem. 
(D’AMBROSIO, 2005, p. 102). 
 

Assim, posso dizer que a decisão de tomar a Etnomatemática como ponto de 

apoio me ocorreu quando, ao estudar a conjuntura social, histórica e política que 

caracterizou o Período Pombalino, verifiquei que havia afinidades entre meus intentos 

e os das pesquisas em Etnomatemática. Um dos pontos de aproximação entre elas 

que eu considero como dos mais importantes está no fato de ambas implicarem uma 

concepção de ciência que ultrapassa os limites da ciência positivista, a qual aceita 

como verdadeiro somente o conhecimento cujo objeto se ajusta à observação, à 



30 

 

quantificação e à experimentação. Diferentemente desta, o pensar científico que 

orienta tanto a pesquisa histórica em Etnomatemática quanto a que eu venho 

realizando é sistêmico, ou seja, envolve o contexto sócio, histórico e cultural em que 

os dados são obtidos. 

Outro ponto de convergência entre a pesquisa com a qual me envolvi e a 

Etnomatemática está no fato de ambas promoverem importantes reflexos na 

educação.  

Reforçando as ideias até agora expostas, D’Ambrosio diz que 

A abordagem a distintas formas de conhecer é a essência do 
Programa Etnomatemática. Na verdade, diferentemente do que 
sugere o nome, Etnomatemática não é apenas o estudo de 
“matemáticas das diversas etnias”. Criei essa palavra para significar 
que há várias maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de 
entender, de lidar e de conviver com (matema) distintos contextos 
naturais e socioeconômicos da realidade (etnos). (D’AMBROSIO, 
2005, p. 113-114). 

 

Assim, após os estudos que fiz, cheguei à conclusão de que, em sentido amplo, 

o ponto de vista da Etnomatemática pode ser expresso por meio das palavras de Maria 

Aparecida Bicudo, apesar de esta autora as ter colocado em outro contexto: 

[...] em vez de privilegiar a sistematicidade garantida por um método 
determinado, a objetividade dada pela neutralidade do investigador e 
pela consistência dos dados tratados, a racionalidade explicitada 
como quantificação, a definição prévia de conceitos e a construção 
prévia de conceitos e a construção de instrumentos para garantir a 
objetividade da pesquisa, privilegiam-se descrições de experiências, 
relatos de compreensões, respostas abertas a questionários, 
entrevistas com sujeitos, relatos de observações e outros 
procedimentos que deem conta de dados sensíveis, de concepções, 
de estados mentais, de acontecimentos, etc. (BICUDO, 2004, p. 105). 
 

Enfim, tomei a Etnomatemática como um dos pontos de apoio para a realização 

desta tese de doutorado porque compreendi que ela colabora para a construção de 

conhecimentos que transcendem o âmbito da própria existência, possibilitando que 

reflitamos sobre passado e futuro, sempre na busca de compreensão do mundo na 

sua totalidade, permitindo, como diz D’Ambrosio (2012b), que as dimensões de 

sobrevivência e de transcendência se completem.  
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1.4 A ESCOLA DOS ANNALES 

 

Por buscar dados relativos à História e por adotar a Transdisciplinaridade como 

um modo de construção do conhecimento, encontrei na Escola dos Annales uma fonte 

de inspiração. Esse encontro se deve ao fato de haver identificado que tanto a 

Transdisciplinaridade quanto a Escola dos Annales baseiam-se na historicidade dos 

fatos sociais e na busca da totalidade. Ambas desejam transcender a fragmentação 

do saber, superando a visão empiricista e positivista, como procurarei demonstrar ao 

longo da tese.  

Começarei, pois, apresentando a Escola dos Annales. Trata-se de um 

movimento de renovação da historiografia que começou na França, no final da década 

de 1920, quando Marc Bloch e Lucien Febvre, fundaram a revista Anais de História 

Econômica e Social.7 Eram dois historiadores não muito conhecidos, mas que reuniam 

em volta de si pesquisadores de outras áreas das Ciências Humanas defensores de 

uma história que proporcionasse maior relevância ao econômico e ao social, em vez 

do político (como ocorria então).  

Da produção intelectual, no campo da historiografia, no século XX, 
uma importante parcela do que existe de mais inovador, notável e 
significativo, origina-se da França. La nouvelle histoire, como é 
frequentemente chamada, é pelo menos tão conhecida como francesa 
e tão controvertida quanto La nouvelle cuisine (Le Goff, 1978). Uma 
boa parte dessa nova história é o produto de um pequeno grupo 
associado à revista Annales, criada em 1929. Embora esse grupo seja 
chamado geralmente de a “Escola dos Annales”, por se enfatizar o que 
possuem em comum, seus membros, muitas vezes, negam sua 
existência ao realçarem as diferentes contribuições individuais no 
interior do grupo. (BURKE, 1992, p. 7). 
 

Esses pesquisadores, contrários à produção historiográfica herdada do século 

XIX, possibilitaram o intercâmbio entre a história e as demais Ciências Sociais, algo 

impensável na ótica da história tradicional (BURKE, 1992). 

Os fundadores do grupo dos Annales também expressaram a sua 
desconfiança em relação à pertinência da discussão teórico-
metodológica, que consideravam vazia, abstrata e incitavam os jovens 
historiadores a procurarem produzir pesquisas apenas sobre 
exemplos e fatos concretos. (REIS, 2011, p. 5) 

 

                                                 
7 A revista teve quatro títulos: Annales d’histoire économique et sociale (1929-39); Annales d’histoire 
sociale (1939-1942, 45); Mélanges d’histoire sociale (1942-4); Annales: économies, sociétés, 
civilisations (1946-). (BURKE, 1992, p. 7). 
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Assim, a recém-lançada revista inaugurou, no campo de investigação histórica, 

um movimento de renovação metodológica, defendendo a compreensão de uma 

“história problema”, ou seja, elaborada a partir de uma problemática e que 

empregasse a interdisciplinaridade como meio de abordagem do fenômeno em 

estudo. Nesse ponto, identifico, entre os fundadores dos Annales, a presença de uma 

Transdisciplinaridade nascente, que naquele momento se presentificava como 

interdisciplinaridade.  

A respeito da “história-problema”, diz-nos Reis (2011, p. 13) que esta 

[...] veio se opor ao caráter narrativo da história tradicional. A estrutura 
narrativa da história tradicional significava isto: narrar os eventos 
políticos, recolhidos nos próprios documentos, em sua ordem 
cronológica, em sua evolução linear e irreversível, "tal como se 
passaram". A história-problema veio reconhecer a impossibilidade de 
narrar os fatos históricos "tal como se passaram". Por ela, o historiador 
sabe que escolhe seus objetos no passado e que os interroga a partir 
do presente. Ele explicita a sua elaboração conceitual, pois não 
pretende se "apagar" na pesquisa, em nome da objetividade.  

 

Essa proposta inovadora provocou algumas reflexões a respeito das fontes 

históricas, fazendo com que o entendimento de documento histórico fosse 

relativizado; nesse processo, surgiram questionamentos sobre o lugar da veracidade 

dos fatos e da imparcialidade na obtenção dos dados e, assim, afora a escrita, novos 

tipos de fontes históricas tornaram-se aceitos. 

O “historiador historizante” queria oferecer uma representação do 
passado sem pontos de vista, sem teoria abstrata, apoiado em 
documentação crítica e fiel aos fatos. Ilusão empirista! Não há registro 
fotográfico dos fatos, mas operação ativa do espírito. Não há 
constatação que já não seja uma escolha, uma perspectiva. O acúmulo 
de fatos não acrescenta nada à ciência social. O historiador 
colecionador deve ser superado, pois não é cientista. (REIS, 2011, p. 
13). 

 

Em seus inícios, a grande contribuição da revista para o campo historiográfico 

foi a de ter aberto um espaço dialogal entre a história e as ciências sociais, algo até 

então impensável (REIS, 2011). 

Constatei que, ao abrir tal espaço, o movimento dos Annales opôs-se a certos 

setores do Historicismo e do Positivismo de sua época e que, paralelamente, os 

autores da revista buscaram integrar as fragmentações presentes nos conhecimentos 

adquiridos e resgatar a totalidade, atitude essa que os aproximava da visão 

transdisciplinar defendida por D’Ambrosio.   
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Outro ponto bastante relevante que a Nova História trouxe foi a relação entre o 

passado e o presente, entre os mortos e os vivos. Como coloca Reis (2011, p. 20),  

[...] o historiador não trata só dos mortos, aos quais dá sepultura. Ao 
pacificar a experiência da finitude, ao fazer o trabalho de luto, a 
historiografia é uma promessa de vida. Para a memória elaborada e 
liberada, os mortos continuam vivos e a historiografia faz a celebração 
da vida-vivida. O referente do historiador é o vivo passado, a história 
é a ciência dos vivos, aborda os mortos quando foram vivos no 
presente-passado. O historiador é o homem da retrospecção: repensa 
o que foi pensado recria o que foi feito, redesenha e analisa trajetórias, 
itinerários. Os vivos do passado agiam, tinham a capacidade de 
produzir vínculo social e identidades. O ponto de vista historiográfico 
é um “choque em retorno” do futuro sobre o passado. O historiador 
retorna ao presente-passado, pois sabe que aqueles homens tinham 
expectativas, previsões, desejos, temores e projetos. 

 

Diante do exposto, percebi que a filosofia da Nova História, inaugurada pela 

Escola dos Annales, harmonizava-se plenamente com a concepção transdisciplinar 

defendida pelo Professor D’Ambrosio e ambas poderiam me embasar na escolha dos 

dados e na organização metodológica da tese aqui apresentada. 

Concluo este capítulo citando um trecho de Burke (1992, p. 89), fazendo 

minhas as suas palavras: 

Da minha perspectiva, a mais importante contribuição do grupo dos 
Annales, incluindo-se as três gerações, foi expandir o campo da 
história por diversas áreas. O grupo ampliou o território da história, 
abrangendo áreas inesperadas do comportamento humano e a grupos 
sociais negligenciados pelos historiadores tradicionais. Essas 
extensões do território histórico estão vinculadas à descoberta de 
novas fontes e ao desenvolvimento de novos métodos para explorá-
las. Estão também associadas à colaboração com outras ciências, 
ligadas ao estudo da humanidade, da Geografia à Linguística, da 
Economia à Psicologia. Essa colaboração interdisciplinar manteve-se 
por mais de sessenta anos, um fenômeno sem precedentes na história 
das Ciências Sociais. 

 

Como diz Burke (1992), a partir da fundação dos Annales, a historiografia 

jamais foi a mesma. 

 

1.5 CONCLUINDO 

 

A metodologia adotada para a elaboração da presente tese encontra em 

D’Ambrosio sua inspiração, principalmente, quando ele afirma:  

Propomos uma abordagem holística da educação, em particular da 
Educação Matemática. Falar em uma abordagem holística sempre 
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causa alguns arrepios no leitor ou no ouvinte. Assim como falar em 
Transdisciplinaridade, em Etnomatemática, em enfoque sistêmico, em 
globalização e em multiculturalismo. Salvo nuances, todas essas 
denominações refletem o mesmo e amplo esforço de contextualizar 
nossas ações, como indivíduos e como sociedade, na concretização 
dos ideais de paz e de uma humanidade feliz. Reconheço que essa é 
minha utopia. E como educador procuro orientar minhas ações nessa 
direção. Como ser educador sem uma utopia? (D’AMBROSIO, 2005, 
p.105) 
 

 Assim, do mesmo modo, apropriando-me das ideias defendidas por 

D’Ambrosio, elaborei este trabalho tendo em vista trazer à luz as mais relevantes 

contribuições da Aula de Comércio, criada em 1759, no Período Pombalino, para o 

ensino da matemática tanto em território português quanto brasileiro. 

Importante ressaltar que, enquanto curso que visava sanar os conhecimentos 

deficientes dos comerciantes portugueses, a Aula de Comércio: a) foi criada sob o 

Reinado de José I de Portugal, no conjunto das reformas empreendidas pelo 

seu primeiro-ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal; b) 

inaugurou, na Europa, uma verdadeira matriz técnica (GONÇALVES, 2010a), pois, 

como expõem Rodrigues, Gomes e Craig (2003), nela eram ensinadas disciplinas de 

caráter prático, sendo a Contabilidade uma delas.  

Esses aspectos serão detalhados no capítulo 4, intitulado “A institucionalização 

da Aula de Comércio em Portugal e repercussões no Brasil”. 
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CAPÍTULO 2. OS CONTEXTOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS E CULTURAIS DOS 

SÉCULOS XVII E XVIII  

 

 

Este capítulo aborda os contextos políticos, econômicos e culturais que 

marcaram a Europa dos séculos XVII e XVIII. Faço esta proposta considerando que, 

em conformidade com a metodologia adotada e tendo como pano de fundo a 

Transdisciplinaridade, a Etnomatemática e a Nova História, tal abordagem se 

apresenta como fundamental para que se possa compreender o Período Pombalino e 

identificar em que medida a implantação da Aula de Comércio, ocorrida em 1759, 

contribuiu com o ensino da Matemática em território lusitano e brasileiro. 

Nesta perspectiva, elegi dar maior atenção a dois dos acontecimentos que 

entendo serem fundamentais para a compreensão da personalidade de Sebastião 

José de Carvalho e Melo (Marquês de Pombal) e de suas escolhas enquanto membro 

do governo português: o Movimento Iluminista e a Revolução Científica. 

Assim, o primeiro ponto que irei considerar nessa ocasião da história europeia 

é a força que ganharam as ideias de liberdade política e econômica provenientes do 

desenvolvimento intelectual herdado da Renascença. As pesquisas que fiz 

mostraram-me que os defensores dessas ideias entendiam que o mundo, ofuscado 

pelo pensamento medieval, estagnado pelo obscurantismo religioso e pelas 

superstições existentes à época, poderia ser “iluminado” desde que os dogmas 

fossem abandonados e o conhecimento construído com o emprego da razão. Desse 

entendimento, nasceu, na Europa, um movimento filosófico, político, social, 

econômico e cultural, que defendia o uso da razão como o único caminho para se 

conseguir a liberdade, a autonomia e a emancipação dos indivíduos. Esse movimento 

tornou-se conhecido como “Iluminismo” e se espalhou, no decorrer dos séculos XVII 

e XVIII, por quase toda a Europa, principalmente pela Inglaterra, Holanda e França, 

tendo a cidade de Paris se transformado no centro cultural iluminista (CAPRA, 2006; 

BURNS, 1964, v.1).  

O segundo ponto importante que considerarei neste capítulo é a Revolução 

Científica, período compreendido entre os séculos XVI e XVIII (RONAN, 1987; 

HENRY, 1998), incluindo, dessa forma, o Período Pombalino.  

Graças à importância do Iluminismo para a história ocidental, irei tomá-lo como 

ponto de partida para o estudo do que ocorreu em Portugal e no Brasil ao tempo do 
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Marquês de Pombal, pois, como coloca Burns (1964, v.1), raros movimentos históricos 

conseguiram influenciar tão fortemente o pensamento das pessoas e direcionar suas 

ações. 

 

2.1 O MOVIMENTO ILUMINISTA  

 

A Inglaterra do século XVII foi um dos berços do movimento iluminista. 8 Dela, 

grande parte das ideias que o embasam migraram para a França, onde se 

fortaleceram e, associando-se a outras ideias que com elas se fundiam, assumiram 

uma forma extremada e revolucionária que acabou gerando a Revolução Francesa, 

em 1789. Na sequência, o chamado Iluminismo espalhou-se pela Itália e Alemanha, 

países que não se destacaram por contribuírem de forma original para com o seu 

progresso, mas que viram suas culturas serem estimuladas em direção aos ideais de 

liberdade política e econômica (PADOVANI; CASTAGNOLA, 1962). 

Vários pensadores cooperaram para desencadear o movimento iluminista, 

dentre eles o matemático francês René Descartes (1596-1650), julgado o pai do 

racionalismo moderno. A sua obra “Discurso sobre o Método”9 contribuiu com o 

Iluminismo ao afirmar que a dúvida racional seria o único caminho para se chegar à 

verdade nas ciências, ou seja, a verdade no conhecimento somente poderia ser 

atingida quando a dúvida fosse aplicada a tudo, inclusive àquilo que aparentemente 

se mostrasse como verdadeiro. Entretanto, apesar de o pensamento de Descartes ter 

sido um dos promotores do movimento iluminista, as ideias de outros filósofos do 

século XVII, dentre os quais Espinosa (1632–1677) e Hobbes (1588–1679), também 

exerceram peso inestimável quer em seu surgimento quer em sua expansão 

(PADOVANI; CASTAGNOLA, 1962).  

Além da colaboração desses renomados pensadores, destacam-se de forma 

semelhante tanto os trabalhos de Isaac Newton (1642-1727) quanto os de John Locke 

(1632-1704), que se tornaram elementos integrantes do alicerce das concepções 

                                                 
8 Há uma divergência entre os estudiosos se foi a Inglaterra ou a Holanda o berço do Iluminismo. 
Contudo, encontramos nos dois países fatos que nos permitem entender que eles dividiram entre si a 
primazia das ideias iluministas, como será exposto ao longo deste trabalho. [Nota do autor da tese]. 
9 “Discurso sobre o método”, também conhecido como “Discurso do Método para bem conduzir a razão 
na busca da verdade dentro da ciência” (em francês, Discours de la méthode pour bien conduire sa 
raison, et chercher la verité dans les sciences) é um tratado matemático e filosófico, publicado em 
Leiden, na Holanda, em 1637. Uma tradução para o latim foi produzida em 1656, e publicada em 
Amsterdam. [Nota do autor da tese].  
 



37 

 

iluministas. O pensamento newtoniano, por haver submetido a natureza à uma 

interpretação mecânica precisa, mexeu profundamente com a visão de mundo até 

então vigente. Os trabalhos newtonianos não eliminavam certas concepções 

basilares, destacando entre elas a da existência de Deus. Contudo, privava-o do poder 

de dirigir as estrelas nas suas órbitas ou de interromper o movimento do sol (BURNS, 

1964, v.1). 

Quanto a John Locke, seus estudos contribuíram com a filosofia iluminista na 

medida em que propuseram uma nova teoria do conhecimento. Diferentemente de 

Descartes, este pensador inglês negou que as ideias dos homens fossem inatas; para 

ele, todo o conhecimento humano procederia da percepção sensorial. Essa 

proposição, conhecida como sensacionismo, tinha sido instituída por Hobbes, mas 

coube a ele, Locke, desenvolvê-la de modo sistemático. O pensamento lockeano 

costuma ser expresso na forma: “a mente humana ao nascer é uma tábula rasa”, isto 

é, nada contém, é vazia de qualquer noção. Desse modo, é apenas quando o recém-

nascido principia a ter sensações, que ocorrem por meio dos seus sentidos, é que ele 

percebe o mundo exterior e o registra em sua mente. Os juízos ingênuos que a criança 

forma a partir de sua percepção sensorial passam a fundamentar o conhecimento que 

gradativamente adquirirá. Desse modo, as ideias simples que procedem diretamente 

da percepção sensorial são tão-somente as bases do conhecimento, já que pessoa 

alguma poderia existir inteligentemente apenas com elas (BURNS, 1964, v.1).  

Dessa forma, na concepção lockeana, as percepções sensoriais são, na 

verdade, o ponto de partida para a obtenção de ideias simples que, ao serem 

associadas, transformam-se em ideias complexas.  

Por conseguinte, foi do encontro do sensacionismo lockeano com o 

racionalismo cartesiano que nasceu a filosofia iluminista, cujas ideias mais 

significativas são: a razão é o único guia infalível da sabedoria; o universo é uma 

máquina governada por leis inflexíveis que o homem não pode desprezar; a melhor 

estrutura da sociedade é a mais simples e a mais natural;  a vida do "nobre selvagem" 

é preferível à do homem civilizado, com as suas convenções ultrapassadas que só 

servem para eternizar a opressão do clero e dos governantes; a religião, o governo e 

as instituições econômicas necessitariam ser limpos de toda artificialidade e 

restringidos a uma forma lógica derivada da razão e da liberdade natural (BURNS, 

1964, v.I). 
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2.1.1 O Iluminismo na Inglaterra 

 

Como já foi colocado, a Inglaterra é considerada um dos lugares de onde surgiu 

o Iluminismo e essa concepção deve-se, particularmente, ao empirismo de Locke, 

embora o movimento iluminista tenha refutado suas consequências mecanicistas, 

naturalistas e materialistas.  

John Locke é fruto do século XVII, um século problemático, carregado de 

contradições, mas que produziu profundas mudanças na história ocidental (BATISTA, 

2004). Vivendo em um tempo tão difícil, Locke dedicou-se ao pensamento político e 

ao desenvolvimento intelectual. Foi aluno da Universidade de Oxford, uma das 

instituições de ensino superior mais prestigiada da Inglaterra, onde estudou Filosofia, 

Medicina e Ciências Naturais. Após formado passou a lecionar Grego, Filosofia e 

Retórica, nessa mesma instituição.  

Segundo Padovani e Castagnola (1962), Locke defendia a existência de uma 

“religião natural” (deísmo), própria dos livres-pensadores (livres em relação à 

revelação cristã) e, também, de uma “moral natural”, que representaria um 

desenvolvimento da moral então vigente.  

 

2.1.2 O Iluminismo na Holanda 

 

A Holanda também é considerada um dos berços do Iluminismo.10 Tal fato 

ocorreu porque, diferentemente dos demais europeus, os holandeses gozavam de 

liberdade política e religiosa. Nessa ocasião, devido à Reforma Protestante e à 

Contrarreforma Católica (século XVI), reinava na Europa profunda intransigência entre 

católicos e protestantes, surgindo entre eles sérios conflitos. Em vista dessa 

circunstância, muitas pessoas, perseguidas em seus países de origem, buscaram 

refúgio na Holanda, transformando-a em marco da liberdade religiosa.  

Foi dessa forma que, por haver acolhido pensadores, poetas, artistas e 

estudiosos de diversas áreas do conhecimento, o século XVII significou, para a 

                                                 
10 Em várias ocasiões e, principalmente, em outros países, usa-se o nome Holanda como sinônimo de 
Países Baixos. Porém, os Países Baixos dividem-se em 12 províncias e Holanda é apenas o nome de 
duas delas, localizadas na parte ocidental do país e chamadas de Holanda do Norte e Holanda do Sul. 
(Embaixada do Reino dos Países Baixos em Brasília, Brasil. História de Amsterdã e Haia. Disponível 
em: http://brasil.nlembaixada.org/voce-e-os-paises-baixos/breve-perfil-dos-paises-baixos/ historia-de-
amsterda-e-haia.html#anchor-xn-umsculodeouroparaamsterd-obc8k. Acessado em: 26. Jul. 2015). 

http://brasil.nlembaixada.org/voce-e-os-paises-baixos/breve-perfil-dos-paises-baixos/
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Holanda, um período de grande vitalidade cultural. Os anos compreendidos 

aproximadamente entre 1605 e 1680, foram considerados a “Era de Ouro da 

Holanda”. Esse momento foi de muita prosperidade para a Nova República 

Holandesa, e foi em seu território, por exemplo, que o francês René Descartes 

publicou a sua mais importante obra, o Discurso do Método, em 1637 (BURNS, 1964, 

v.1).   

Quanto ao médico e filósofo John Locke, devido às perseguições que vinha 

sofrendo por parte do Rei Carlos II, da Inglaterra11, refugiou-se por um tempo na 

Holanda. Terminada a Revolução Gloriosa (1688-1689)12, regressou ao seu país, 

onde passou a divulgar ideias em defesa da liberdade das pessoas, inclusive a 

religiosa. Devido às posições que tomou em sua vida, é tido como um dos pioneiros 

do Iluminismo e um dos instituidores do liberalismo político (princípio que defendia a 

restrição do poder do Estado em prol da liberdade individual).  

As ideias desses dois filósofos, juntamente com as de Isaac Newton, foram 

essenciais para a divulgação do Iluminismo na Europa, no século XVIII. Entretanto, 

além de Descarte e Locke, é imprescindível que citemos outros pensadores ligados à 

Holanda que foram de incomensurável valor para a sua geração e para a posteridade, 

entre eles Spinosa13, que era natural de Amsterdam (1632-1677) e recebeu o nome 

de Baruch – Benedictus em latim ou Bento em português (CHAUÍ, 1979). 

Como expôs Chauí (1979), Bento de Spinosa, um dos maiores pensadores 

racionalistas do século XVII, era filho de um rico comerciante judeu português que se 

refugiara na Holanda fugindo da Inquisição.  

Graças à sua origem, foi levado a estudar a Bíblia Sagrada e o Talmude, livro 

das doutrinas rabínicas. Por dois anos (1654-1656), trabalhou nos negócios da família, 

mas, em junho de 1656, foi acusado de heresia e excomungado da Sinagoga 

Portuguesa de Amsterdam, tendo que se desligar da comunidade judaica.  

O estopim da excomunhão foi o fato de Spinosa apregoar que Deus seria o 

agente racional elaborador e conservador de tudo o que existe, atuando conforme leis 

                                                 
11 Carlos II (1630 –1685) foi o Rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda de 1660 até sua morte. [Nota do autor 
da tese]. 
12 Revolução Gloriosa: o nome dado ao movimento que ocorreu na Inglaterra entre os anos de 1688 e 
1689, marcado pela destituição do Rei Jaime II (1633 – 1689), irmão e sucessor de Carlos II. Também 
chamada de “Revolução sem Sangue”, devido à forma pacífica como ocorreu, este movimento resultou 
na substituição do Rei da dinastia Stuart por Guilherme, Príncipe de Orange, da Holanda. [Nota do 
autor da tese]. 
13 É possível encontrarmos o nome de Spinosa redigido de diferentes formas, como Spinoza, Espinosa, 
Espinoza, entre outras. [Nota do autor da tese]. 

http://www.estudopratico.com.br/revolucao-gloriosa/
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que o ser humano pode conhecer inteiramente (CHAUÍ, 1979). Deus seria o 

mecanismo que moveria o Universo e os textos bíblicos não passariam de símbolos, 

que prescindem de qualquer tratamento racional. Segundo ele, os escritos bíblicos 

não exprimem a realidade que abarca o Criador e sua criação.  

Tendo se indisposto com os judeus, acabou por se indispor também com a 

comunidade protestante que dominava aquela região, a qual não podia aceitar uma 

atitude que atacava os próprios fundamentos do Cristianismo. Foi, então, igualmente 

considerado herege pelos protestantes, que sempre acolhiam de boa vontade os 

refugiados judeus.  

Mudou-se, então, para Leyden e, a seguir, para Haia, onde passou a sobreviver 

como polidor de lentes. Em 1633, publicou uma obra expositiva, "Princípios da 

Filosofia de Descartes". Embora a Holanda se destacasse pela tolerância religiosa e 

política, Spinosa viveu em uma ocasião em que essa tolerância estava ameaçada, o 

que o obrigou a tornar-se cuidadoso com os seus escritos. Assim, adiou a publicação 

do texto “Ética” e publicou anonimamente o “Tratado Teológico-Político” (1670).  

Spinosa, mesmo excomungado da comunidade judaica, dedicava-se à 

pesquisa dos textos bíblicos, do Talmude e de outras obras da cultura hebraica, mas 

investigava, da mesma forma, os textos dos pensadores ocidentais, como Sócrates, 

Platão, Aristóteles, entre outros. Seu trabalho mais importante foi "Ética", no qual 

procurou demonstrar a inteligibilidade de Deus. Nele, afirmava que espírito e matéria 

seriam apenas duas características da divindade, de infinitos predicados.  

Em 1673, o Rei Luís II da França o convidou para fixar-se em seu país, 

recebendo uma pensão e a oportunidade de lecionar na Universidade de Heidelberg 

mas, Spinosa declinou do convite preferindo manter maior autonomia, não desejava 

que nenhuma pessoa pudesse intervir em sua produção intelectual. Ele viveu 

modestamente, ameaçado por uma saúde delicada. Faleceu aos quarenta e quatro 

anos, na cidade de Haia, em decorrência de uma tuberculose com a qual lutou por 

vinte anos (CHAUÍ, 1979). 

Além de Spinosa, outro grande nome da Era de Ouro da Holanda foi Christiaan 

Huygens, nascido em 1629, na cidade de Den Haag, situada nos Países Baixos. Filho 

de família importante, seu pai, Constantin Huygens, era diplomata e havia estudado 

Filosofia natural. Graças a essa origem, Christiaan recebeu a melhor educação 
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possível e conviveu com a elite intelectual europeia, tendo acesso aos mais 

importantes ambientes científicos de sua época (GHTC)14.  

Havendo recebido educação tão primorosa e tendo convivido com os 

expoentes científicos do seu tempo, Huygens passou, desde muito cedo, a 

demonstrar admirável inteligência. Suas primeiras publicações (1651 e 1654) 

envolviam problemas matemáticos. Seu primeiro trabalho publicado, Theoremata de 

quadratura hyperboles, ellypsis et circuli (1651), já revelava suas capacidades 

geométricas. 

 

2.1.3 O Iluminismo na França 

 

Foi na França do século XVIII, sob a influência de Voltaire (1694-1778) 15 e de 

outros críticos do sistema vigente, que o Iluminismo alcançou o seu auge (PADOVANI; 

CASTAGNOLA, 1962). 

Popularizado pela sua inteligência, Voltaire foi grande defensor das liberdades 

civis (de expressão, religiosa e de associação), influenciando importantes pensadores 

tanto da Revolução Francesa quanto da Americana. Defendeu tenazmente a reforma 

social. Polêmico, usou suas obras para criticar a Igreja Católica e as instituições 

francesas do seu tempo, o que lhe custou duas prisões; para escapar de uma terceira, 

refugiou-se na Inglaterra, quando conheceu Locke e começou a apreciar suas ideias.  

Nos três anos em que lá viveu, Voltaire foi conquistado pelas instituições 

daquele país, dando testemunho desse fato ao escrever sua primeira obra filosófica, 

Cartas Inglesas, publicada tanto na França quanto na Inglaterra, em 1734. Nela, 

divulgou os pensamentos de Newton e de Locke, que considerava representantes dos 

maiores gênios que a humanidade já haveria produzido (BURNS, 1964, v.1). Deste 

modo, Voltaire traz o Iluminismo da Inglaterra para a França, já bem disposta para 

assimilá-lo e valorizá-lo (PADOVANI; CASTAGNOLA, 1962). 

Ainda na França, também se destacaram como filósofos do Iluminismo: Denis 

Diderot (1713-1784), Jean d'Alembert (1717-1783), Claude-Adrien Helvetius (1715-

1771) e o Paul-Henri Thiry, o Barão d'Holbach (1723-1789). Diderot e d'Alembert, pelo 

                                                 
14 GRUPO DE HISTÓRIA, TEORIA E ENSINO DE CIÊNCIA (GHTC). Universidade de São Paulo 
(USP). Christiaan Huygens. Biografia. Disponível em: http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-HF/Martha/ 
biografia.htm. Acessado em: 26. Jul. 2015. 
15 Voltaire ou François Marie Arouet, seu nome original, passou a simbolizar o Esclarecimento, da 
mesma forma que Lutero simboliza a Reforma [Nota do autor da tese]. 

http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-HF/Martha/
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fato de haverem participado da elaboração da Grande Enciclopédia16, tornaram-se 

conhecidos como os Enciclopedistas (PADOVANI; CASTAGNOLA, 1962)..  

Tanto Diderot quanto D’Alembert apoiavam os pontos de vista de Voltaire. 

D'Alembert, contudo, divergia deste no que dizia respeito à divulgação das novas 

ideias para o homem comum (BURNS, 1964, v.1). 

 

2.1.4 O Iluminismo na Alemanha 

 

Ainda que o Iluminismo tivesse adquirido menor importância na Alemanha do 

que na França ou na Inglaterra, foi nesse país que surgiram certos conceitos 

progressistas. De acordo com Padovani e Castagnola (1962), Cristiano Wolff (1679-

1754) seria o fundador do Iluminismo alemão, divulgador do racionalismo de Leibniz 

naquele país. Além deste, Padovani e Castagnola também destacam Samuel 

Reimarus (1694 – 1768) e Moisés Mendelsohn (1720 – 1796).17 

Dentre os iluministas germânicos, um dos mais conhecidos é Gotthold Lessing 

(1729-1781), dramaturgo e crítico, além de filósofo (BURNS, 1964, v. 1; PADOVANI; 

CASTAGNOLA, 1962). A tolerância era o centro do seu pensamento, o qual se 

baseava no convencimento de que nenhuma religião é proprietária da verdade, assim 

como não haveria relação entre as crenças religiosas e o caráter das pessoas. 

Para os citados autores, Reimarus, assim como Locke, defendia o deísmo, isto 

é, que a razão humana pode chegar a uma “religião natural”, superando as religiões 

com base na revelação. Já, o rabino Moisés Mendelssohn (1729-1786), um dos 

precursores do Renascimento Judaico na Europa, teria sido o mais importante filósofo 

judeu do Iluminismo. Amigo e seguidor de Lessing, recomendava que todos os 

israelitas desistissem da ideia de Povo Eleito de Deus e que vissem no Judaísmo 

apenas uma dentre as várias religiões boas. Aconselhava que seus irmãos de crença 

parassem de esperar o retorno a Sion e se habituassem às exigências cívicas dos 

países onde viviam.  

 

 

                                                 
16 Obra que pretendia ser uma suma completa dos conhecimentos filosóficos e científicos da época. 
[Nota do autor da tese]. 
17 Moses Mendelssohn, também designado por Moses Mendelsohn ou, em português, por Moisés 
Mendelssohn [Nota do autor da tese]. 
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2.1.5 O Iluminismo em Portugal 

 

Conforme coloca Carvalho Jr. (2005), a historiografia mostra-nos que, nos 

séculos XVII e XVIII, Portugal existia no obscurantismo. Enquanto na Europa, de modo 

geral, novas ideias eram debatidas, o reino português vivia uma era de decadência. 

Os derradeiros anos do reinado de Dom João V foram marcados pela rotina nas mais 

diversas áreas da administração.18 Nesse período histórico, o Estado era governado 

basicamente pelo Cardeal da Mota e pelo Frei Gaspar da Encarnação, os quais, na 

opinião de Teixeira Soares (1983), caracterizavam-se pela parca inteligência.   

Mal gerido, o Estado viu a confusão espalhar-se pelos órgãos administrativos, 

ocorrência que se aprofundou, principalmente, no triênio compreendido entre 1747 e 

1750. Essa situação somente mudou quando Dom José I assumiu o trono e nomeou 

o Marquês de Pombal para Primeiro Ministro, o qual, de fato, dedicou-se a governá-

lo. Segundo Maxwell (1996), Pombal, contudo, não administrou Portugal inteiramente 

sozinho, pois seus ideais eram compartilhados por funcionários públicos e diplomatas 

portugueses. 

Em uma conjuntura mais ampla, as decisões pombalinas visavam à 

emancipação do Estado lusitano, na direção de uma secularização e, 

concomitantemente, a um fortalecimento do absolutismo. Em meio a suas 

intervenções mais importantes, naquilo que diz respeito ao campo cultural, encontram-

se a Reforma da Universidade e a secularização da Inquisição. De qualquer modo, a 

historiografia é escassa de pesquisas sobre o Iluminismo Português, se de fato houve. 

O que se pode dizer é que esse movimento em Portugal, assim como na Espanha, 

manifestou-se com atraso em relação aos demais países da Europa. 19  

Nesse contexto, um nome fugiu à regra, o de Luís Antonio Verney, iluminista 

português, visto pelos compatriotas como “estrangeirado” por haver passado a maior 

parte de sua vida em Roma, como representante português na corte papal. Era crítico 

da cultura portuguesa setecentista, e incomodava-o o atraso das ideias que 

prevaleciam na comunidade letrada de sua terra natal (CARVALHO Jr., 2005). 

                                                 
18 João V (1689-1750), conhecido como "o Magnânimo", foi o Rei de Portugal e Algarves de 1706 até 
sua morte. Era o segundo filho do Rei Pedro II e sua segunda esposa Maria Sofia de Neuburgo. Foi pai 
de D. José I. [Nota do autor da tese]. 
19 Cf. o verbete Escola (Filosofia da) em A Enciclopédia: textos escolhidos, Lisboa, Estampa, 1974, 
pág.59. 
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Em 1746, Verney publicou uma obra, denominada Verdadeiro Método, a qual 

provocou grande impacto na sociedade erudita de Portugal e acabou por tornar-se 

famosa graças à influência que exerceu na Reforma da Universidade de Coimbra. O 

trabalho diz respeito a um conjunto de cartas dirigidas a uma pessoa não identificada, 

possivelmente um funcionário da corte. Nela, defendeu uma mudança pedagógica no 

ensino, que repercutiu como uma crítica aos métodos escolásticos adotados pelos 

padres jesuítas. Entretanto, não era intenção de Verney hostilizar os jesuítas e seus 

métodos. 20 

Segundo Dias (1952), não foi, pois, a oposição aos jesuítas que o levou a 

escrever o Verdadeiro Método, mas sim os conhecimentos e a visão de mundo que 

adquiriu em outro contexto cultural, o de Roma, como ele próprio ressalta em 

diferentes partes de seus textos.21  

 

2.1.6 O Iluminismo no Brasil    

 

No século XVIII, diversos processos de independência ocorreram no continente 

americano. Por trás deles, encontrava-se o pensamento liberal, o qual, por sua vez, 

alimentava-se das ideias iluministas.  

No Brasil, houve várias tentativas de libertação do jugo português, dentre elas 

a Inconfidência Mineira (1789), a Conjuração Fluminense (1794), a Revolta dos 

Alfaiates (1798, na Bahia), e a Revolução Pernambucana (1817), todas influenciadas 

pelo pensamento iluminista (CABRAL, 2008). 

Foi no final do século XVIII que as ideias da Ilustração chegaram ao Brasil22, 

trazidas por estudantes brasileiros, das classes abastadas, que iam estudar na 

Europa. De volta ao país, propalavam os ideais adquiridos. Um dos principais 

exemplos da influência do Iluminismo no Brasil, sobretudo francês, encontra-se no 

processo de Inconfidência Mineira (1789).  

As principais ideias iluministas que influenciaram os inconfidentes foram o fim 

do colonialismo, o fim do absolutismo, a substituição da monarquia pela República, a 

                                                 
20 VERNEY — V.M. V I. Estudos Linguísticos. 1950. p. 21. 
21 Cf. VERNEY. Respostas às Reflexões, 1950, p.79; Parecer, p. 4-6. 
22 Segundo Falcon (1989), a Ilustração corresponde à concretização histórica do Iluminismo. Enquanto 
o Iluminismo refere-se a uma proposta que não se limita a uma época específica, a Ilustração 
corresponde, em linhas gerais, um movimento de ideias ocorrido no século XVIII e que foi caracterizado 
pela secularização e pelo racionalismo. [Nota do autor da tese]. 
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liberdade econômica (liberalismo) e a liberdade religiosa, de pensamento e expressão. 

Mas, apesar do insucesso, os inconfidentes acabaram por intensificar a divulgação do 

ideário iluminista entre as populações urbanas da sociedade brasileira, colaborando 

sobremaneira para a constituição política do Brasil. A figura 2, Frontispício da 

Enciclopédia23, carregada de simbolismo representa o Iluminismo. 

 

Figura 2: Iluminismo - Séculos XVII e XVIII 

 

                              Fonte:commons.wikimedia.org 

 

                                                 
23 Frontispício da "Enciclopédia" (Encyclopédie, 1772), desenhado por Charles-Nicolas Cochin e 
gravado por Bonaventure-Louis Prévost em 1804. Esta obra está carregada de simbolismo: a figura do 
centro representa a verdade – rodeada por luz intensa (o símbolo central do iluminismo). Duas outras 
figuras à direita, a razão e a filosofia, estão a retirar o manto sobre a verdade. Esta vasta enciclopédia 
publicada no século XVIII, em francês, por um grande grupo de intelectuais foi organizada por Diderot 
e D'Alembert e representa um importante ponto de uma longa jornada que visa criar um compêndio 
universal de conhecimento. http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=357 
Acessado em: 31.03.2017 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Encyclopedie_frontispice_full.jpg
http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=357
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2.1.7 A educação jesuítica na época do Iluminismo 

 

No decorrer dos séculos XVII e XVIII, a Ilustração, embora adquirisse formas 

particulares nas várias regiões da Europa, impulsionava o ambiente cultural de todos 

os países do continente. Em tal contexto, movidos pelas ideias iluministas, os sujeitos 

de cultura planejavam reformas políticas que pudessem inovar as estruturas 

administrativas dos Estados administrados por monarquias (NARITA, 2008).  

Naquele período histórico, uma parcela dos homens de conhecimento percebia 

Portugal como uma nação atrasada diante do processo civilizacional europeu e, para 

muitos, esse atraso estava associado ao pensamento dos jesuítas e da Igreja. Luis 

Antonio Verney era um deles. Defendendo a necessidade de um arejamento no 

sistema educacional português, colocava que os novos tempos exigiam mudanças no 

ensino o qual, há séculos, vinha sendo estruturado sobretudo pelos jesuítas (BOTO, 

2010). 

Na época em questão, era muito significativa a quantidade de instituições de 

ensino da Companhia de Jesus em Portugal, as quais formavam uma grande parte 

dos jovens lusitanos. Segundo Costa (2011, p. 68), “em meados do século XVIII os 

colégios da Companhia de Jesus tinham, no reino, em torno de vinte mil alunos, numa 

população estimada em três milhões de habitantes”. Em tal conjuntura, a citada ordem 

religiosa conquistou muitos admiradores e também muitos inimigos, dentre os quais o 

Marquês de Pombal.  

Em verdade, na segunda metade do século XVIII instalou-se em Portugal uma 

polémica a respeito de duas das ordens religiosas então existentes: os Oratorianos e 

os Jesuítas. Os primeiros eram vistos como modernos, enquanto os segundos, como 

antigos. Essa categorização devia-se ao fato de os Oratorianos já terem introduzido 

em suas escolas o ensino e a prática da ciência e da filosofia modernas, enquanto os 

Jesuítas permaneciam fieis à educação tradicional24. Contudo, no fim da década de 

1750, as duas ordens religiosas sofreram perseguições políticas, sendo que no bojo 

destas, como elemento de destaque, encontrava-se Pombal. 25   

                                                 
24 A educação tradicional praticada pelos jesuítas caracteriza-se por uma visão essencialista de 
homem, isto é, o homem concebido como constituído por uma essência humana e imutável. (Cf. 
SAVIANI, 2004) 
25 História da Ciência na Universidade de Coimbra. Disponível em: 
https://www.uc.pt/org/historia_ciencia_na_uc/Textos/cienciasexactas/areformapombalina. Acessado 
em: 22. Jan. 2017. 
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Atribuindo à ordem dos inacianos26 todas as dificuldades encontradas para a 

promoção do desenvolvimento de Portugal, Pombal expulsou, em 1759, a referida 

ordem de todo seu território, incluindo-se nele o Brasil. Com essa decisão, findaram-

se aproximadamente quarenta instituições educativas espalhadas por todo o reino 

lusitano (TRIGUEIROS, 2012). 

Como colocam Maciel e Shigunov Neto (2008), a expulsão da Companhia de 

Jesus precisa ser entendida como um processo amplo, o qual envolvia questões 

políticas, ideológicas e econômicas, não sendo um assunto específico de Portugal, 

mas também de outros países europeus, entre eles a Espanha. 

As causas da expulsão dos jesuítas de Portugal e colônias seriam de duas 

ordens: políticas e ideológicas. Esse entendimento se deve aos seguintes fatos: a) a 

Companhia de Jesus havia se tornado um obstáculo aos interesses do Estado 

Moderno; b) a educação jesuítica não atendia as transformações sociais derivadas do 

movimento Iluminista e dos princípios liberais, que requeriam não mais a formação do 

homem cristão, mas do comerciante e do homem burguês (MACIEL; SHIGUNOV 

NETO, 2008). 

Outro fato muito relevante que ocorreu simultaneamente ao movimento 

Iluminista e que contribuiu para a expulsão dos jesuítas foi a Revolução Científica. Os 

novos tempos pediam um ensino baseado na visão técnico científica, o que exigia um 

rompimento com o programa escolástico desenvolvido pela educação jesuítica. Esse 

é o tema que será abordado no próximo item. 

 

2.2 A REVOLUÇÃO CIENTÍFICA 

 

Paralelamente ao movimento iluminista, os séculos XVII e XVIII conheceram 

um progresso inusitado no campo da ciência, séculos que fizeram parte do período 

que hoje conhecemos pelo nome de Revolução Científica27. Um dos pontos relevantes 

dessa revolução diz respeito ao fato de a Ciência tornar-se um conhecimento 

independente da Filosofia. Esse novo estatus ocorre graças a vários  fatores, dentre 

eles uma renovação cultural, associada ao surgimento da imprensa e à Reforma 

Protestante.  

                                                 
26 Em 1541, Inácio de Loyola foi eleito o primeiro Superior Geral da Ordem, passando a viver em 
Roma. Dedicou-se à função preparando e enviando os jesuítas ao mundo todo, servindo à Igreja e 
escrevendo as Constituições da Companhia de Jesus. [Nota do autor]. 
27 A expressão "Revolução Científica" foi criada por Alexandre Koyré, em 1939. [Nota do autor]. 
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O Renascimento carregava o humanismo como uma de suas características. 

Tratava-se de uma visão de mundo que defendia o emprego de um senso crítico 

elevado e uma maior atenção às necessidades humanas em substituição ao 

teocentrismo que imperava na Idade Média. Essa realidade possibilitou ao ser 

humano dar mais atenção às ocorrências da natureza.  

As publicações das obras De revolutionibus orbium coelestium ("Das 

revolucões das esferas celestes"), de Nicolau Copérnico, De Humani Corporis Fabrica 

("Da Organização do Corpo Humano"), de Andreas Vesalius, Diálogo sobre os dois 

principais sistemas do mundo, de Galileu Galilei, bem como a Astronomia Nova, de 

Johannes Kepler, contribuíram para que a revolução científica ocorresse, pois 

alteraram a cosmovisão das pessoas, ou seja, suas mentalidades. Tal fato se deve ao 

avanço que promoveram em diversos campos do conhecimento que, posteriormente, 

deram suporte ao estabelecimento da Ciência Moderna, que chamou a atenção de 

Pombal por ocasião de sua estada na Inglaterra.28 

De revolutionibus orbium coelestium é o nome original em latim da obra que, 

em português, denomina-se “Das revoluções das esferas celestes”. O texto em 

questão foi o marco da mudança de um universo geocêntrico para outro, o 

heliocêntrico. Copérnico defendia que a Terra seria apenas mais um planeta que 

orbitava em torno de um sol fixo, gastando nesse movimento cerca de 365 dias. 29 

De Humani Corporis Fabrica Libri Septem ou simplesmente De Humani 

Corporis Fabrica (Da Organização do Corpo Humano) é um livro de Anatomia 

Humana, escrito por Andreas Vesalius, em 1543. É esse livro avaliado como um dos 

mais importantes textos científicos de todos os tempos, principalmente por suas 

ilustrações, algumas das mais perfeitas xilogravuras jamais realizadas. A obra de 

Vesalius só se tornou possível devido às inúmeras dissecações de cadáveres que ele 

realizou e, com isso, refutou grande parte das teorias do médico greco-romano Galeno 

acerca do corpo humano.30 

                                                 
28 É quase unânime a noção de que a ciência “[...] é um vocábulo enganosamente amplo, que designa 
grande diversidade de coisas diversas, embora relacionadas entre si” (Merton, 1979, p.38). Entretanto, 
neste trabalho estou designando como Ciência Moderna aquela que hoje conhecemos e cuja 
característica está em articular o método de observação e experimentação com o uso de instrumentos 
técnicos. No século XVI, os instrumentos técnicos de destaque foram o telescópio e o microscópio. 
[Nota do autor da tese]. 
29 A referida obra foi publicada em 1543. Para este trabalho, foi consultada uma tradução para o 
espanhol elaborada por Carlos Mínguez Pérez. (Madrid: Tecnos, 2009). [Nota do autor da tese].  
30 VESALIUS, Andreas. De Humani corporis fabrica, Epitome, Tabulae sex. Organização: J. B. de C. 
M. Saunders e Charles D. O’Malley. Tradução: Pedro C. P. Lemos e Maria C. V. Carnevale Campinas: 
Ateliê Editorial/Ed. Unicamp/Imprensa Oficial SP, 2002. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teocentrismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/De_Humani_Corporis_Fabrica
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O Diálogo sobre os dois máximos sistemas diz respeito à obra de Galileu, na 

qual advoga em favor da liberdade de pensamento, incluindo a defesa das ideias de 

Copérnico. Era sua intenção fazer com que o édito da Inquisição Romana de 1616 

fosse revisto31. Com seu trabalho, Galileu acabou destruindo os fundamentos do 

antropocentrismo, presentes na visão tradicionalista cristã. Como consequência dessa 

situação, foi condenado em 1633. Sua obra inaugurou a ciência moderna e alterou a 

concepção de mundo da civilização ocidental (GALILEU GALILEI, 2011). 

Quanto à Astronomia Nova, de autoria do astrônomo e matemático alemão 

Johannes Kepler, foi publicada em 1609 e diz respeito a três leis que governam os 

movimentos dos planetas do sistema solar, seguindo modelos heliocêntricos (sol no 

centro). Essas leis são conhecidas como “Leis de Kepler”.32 

As obras citadas contribuíram para que a sociedade se transformasse e se 

libertasse do misticismo que caracterizou a Idade Média e foi nesse contexto de 

progresso científico que nasceu e viveu o Marquês de Pombal, a quem será dedicado 

o próximo capítulo. 

 

  

                                                 
31 Em 1616 a Inquisição (Tribunal do Santo Ofício) divulgou um édito a respeito da Teoria Heliocêntrica. 
Segundo esse édito, admitir-se o Sol como o centro imóvel do Universo seria uma heresia, pois o 
movimento da Terra constituía, em si, um erro teológico. Assim, foi proibido falar-se do heliocentrismo 
como realidade física, embora fosse permitido referir-se a ele como hipótese matemática (de acordo 
com esta ideia o livro de Copérnico foi retirado do Index passado quatro anos com poucas alterações). 
(GUERREIRO, 2009). 
32 Os que desejarem melhores explicações a respeito das três leis em questão, poderão consultar a 
seguinte obra: KEPLER, J. New astronomy. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. [Nota do 
autor da tese]. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
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CAPÍTULO 3. SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO E MELO: O MARQUÊS DE 

POMBAL 

 

 

Dedico este capítulo à apresentação da biografia (sucinta) de Sebastião José 

de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, destacando sua relevância para a história 

de Portugal e seus domínios, de modo particular para o Brasil, dando atenção especial 

à criação da Aula de Comércio (Escola de Comércio), em Portugal. 

Entendo ser de fundamental interesse para os objetivos desta tese que 

conheçamos, mesmo que de modo não tão aprofundado quanto o tema mereça, a 

vida e a personalidade de Pombal, pois aprendi com D’Ambrosio que a espécie 

humana, diversamente das demais, desenvolveu o pulsão de transcendência, que 

ultrapassa o espaço e o tempo em que vivem, interrogando “onde” e “quando”. É 

dessa forma que nossa espécie se capacita a desenvolver a noção de localização, de 

passado e de futuro (D’AMBROSIO, 1999, s.p.). 

Como nos coloca D’Ambrosio (2001, p. 28),  

Na espécie humana, a questão da sobrevivência é acompanhada pela 
da transcendência: o “aqui e agora” é ampliado para o “onde e 
quando”. A espécie humana transcende espaço e tempo para além do 
imediato e do sensível. O presente se prolonga para o passado e o 
futuro, e o sensível se amplia para o remoto. O ser humano age em 
função de sua capacidade sensorial, que responde ao material 
[artefatos], e de sua imaginação, muitas vezes chamada criatividade, 
que responde ao abstrato [mentefatos].  
 

Esse autor ensinou-me que “o ser humano existe enquanto busca, 

solidariamente, sobrevivência e transcendência. Sobrevivo e transcendo o instante, 

portanto existo” (D’AMBROSIO, 1999, p. 1). 

E ele nos explica que 

NA BUSCA DA SOBREVIVÊNCIA se desenvolvem meios de lidar com 
o ambiente mais imediato, que fornece o ar, a água, os alimentos, o 
outro, e tudo o mais que é necessário para a sobrevivência do 
indivíduo e da espécie. São as TÉCNICAS e os estilos de 
COMPORTAMENTO individual e coletivo. 
NA BUSCA DA TRANSCENDÊNCIA se desenvolvem a percepção de 
passado, presente e futuro, e os meios para explicar fatos e 
fenômenos e o encadeamento de passado, presente e futuro. Esses 
meios são a memória, individual e coletiva, os mitos, e as artes 
divinatórias, que permitem penetrar o futuro. Na memória e nos mitos 
estão a HISTÓRIA e as TRADIÇÕES, que incluem as RELIGIÕES e 
os SISTEMAS DE VALORES. Nas artes divinatórias, como por 
exemplo a astrologia, os oráculos, a lógica do I Ching, a numerologia 
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e em geral as CIÊNCIAS, estão sistemas de explicações através das 
quais procura-se antecipar o que pode acontecer. (D’AMBROSIO, 

1999, p.1-2)33. [Grifos do autor] 
 

3.1 SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO E MELO: UMA BREVE BIOGRAFIA 

 

Como diz D’Azevedo (1922)34, Sebastião José de Carvalho e Melo, 

universalmente conhecido como Marquês de Pombal, é uma das principais 

personalidades da história portuguesa. Figura controversa por suas posições e ideias, 

mas capital para se entender os acontecimentos históricos que marcaram a segunda 

metade do século XVIII em Portugal e, por conseguinte, no Brasil, principalmente, 

entre os anos de 1750 e 1777. Pelo que me foi possível constatar, um de seus maiores 

méritos foi o de tentar restaurar a grandeza de seu país, buscando recolocá-lo em 

posição de destaque no contexto político e econômico europeu.  

Na figura 335, p.52, podemos perceber o quanto essa pintura representa o 

governo de Pombal. Uma rápida análise na pintura, podemos perceber no céu uma 

nuvem escura, indicando o fogo causado pelo terremoto em 1755, que destruiu 

completamente a cidade de Lisboa, junto aos seus pés, podemos ver projetos 

arquitetônicos para reconstrução da cidade de Lisboa, debaixo do seu antebraço 

direito podemos perceber o projeto do Observatório Astronômico, construído na 

Universidade de Coimbra, 1772, indicando a preocupação de Pombal com o 

desenvolvimento da ciência.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 O destaque dos termos em maiúsculas são parte do texto original. [Nota do autor da tese]. 
34 João Lúcio de Azevedo (1855-1933) é considerado um dos maiores historiadores portugueses do 
início do século XX, cuja obra continua a ser regularmente publicada. Nas primeiras edições de suas 
publicações, seu nome aparece escrito na forma de J. Lucio D’Azevedo. [Nota do autor da tese]. 
35 A pintura de Van Loo e Vernet, gravado por Beauvarlet (1772) – Marquês de Pombal. 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2910.pdf 
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Figura 3 – Sebastião José de Carvalho e Melo: o Marquês de Pombal 

 

Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal - http://purl.pt/314 

 

Na obra que dedica a esse intrigante personagem histórico, Maxwell (1996), 

conta-nos que 

Um dos colaboradores mais próximos de Pombal na área da reforma 
educacional e eclesiástica, Antônio Ribeiro dos Santos, durante um 
período de autocrítica após a morte de Pombal, resumiu o paradoxo 
do autoritarismo e do Iluminismo de Pombal do seguinte modo: 
“Pombal quis civilizar a nação e, ao mesmo tempo, escravizá-la. Quis 
difundir a luz das ciências filosóficas e, ao mesmo tempo, elevar o 
poder real do despotismo”. (p.1-2). 

 

Ao abordar essa contradição presente em Pombal, Maxwell (1996) declara: 

A chave para compreender Pombal no Portugal do século XVIII reside 
em parte na coincidência do Iluminismo com a luta de um antigo poder 
para se tornar hegemônico outra vez, por meio da adoção e da 
adaptação autoconsciente das técnicas que, segundo acreditavam 
seus governantes, seus concorrentes haviam utilizado para sobrepujá-
los. O papel da reconstrução intelectual é portanto, algo que somos 
obrigados a levar em conta para compreender Pombal e o Portugal do 
século XVIII. (p.186) 

 

Diante da controvertida personalidade de Pombal, sou levado a pensar na 

condição humana: somos seres ambíguos, ao mesmo tempo bons e maus, certos e 

errados, capazes e incapazes. As colocações que Maxwell faz a respeito de Pombal 

traz-me à lembrança algumas falas de D’Ambrosio, de modo especial quando este se 
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refere à importância do outro (mesmo quando sua personalidade é controvertida) para 

nosso aprendizado. Encontramos essa ideia quando D’Ambrosio busca explicitar o 

conceito da Etnomatemática: 

Mais do que em qualquer outra área do conhecimento, esse encontro 
é fundamental na Etnomatemática. Apreendemos muito a partir de 
outros, a partir do que os outros fazem, do que outros viram e 
interpretaram. Seria impossível atingir, sozinho, o corpo de 
conhecimentos que caracteriza um “etno”. Na ciência ocidental, 
pretende-se um conhecimento universal, descontextualizado. Na 
Etnomatemática a contextualização é fundamental. (2000, s.p.). 

 

Sem perder de vista essas observações, proponho que voltemos nosso olhar 

para a biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo. Natural de Lisboa, nasceu em 

13 de maio de 1699. Proveniente de uma linhagem de fidalgos, dentre eles alguns que 

atuaram junto ao Estado Português como soldados, religiosos e funcionários públicos. 

Seu pai, Manuel de Carvalho e Ataíde, foi oficial de cavalaria da corte portuguesa e 

prestou serviços na Marinha e no Exército, e sua mãe, Teresa Luísa de Mendonça de 

Melo, descendia de fidalgos estabelecidos no Brasil. Sua família, embora pertencesse 

à pequena nobreza, não possuía grande fortuna. Do lado paterno, tinha um tio clérigo, 

Paulo de Carvalho e Ataíde, que foi professor da Universidade de Coimbra e que 

possuía muitas propriedades em Lisboa e em Oeiras, localidade próxima à capital 

portuguesa. Deste, Pombal herdou os bens (MAXWELL, 1996). 

Pouco se sabe sobre sua vida no período anterior à sua trajetória política. Não 

se tem certeza, mas parece que cursou leis em Coimbra. Segundo algumas biografias, 

diz D’Azevedo (1922), passou parte da juventude em uma província onde sua família 

era dona de propriedades, dedicando-se a trabalhos rurais e a processos jurídicos 

locais. De acordo com alguns biógrafos, insiste D’Azevedo, por algum tempo ele teria 

sido soldado, mas não há como se comprovar esse fato. 

Entretanto, conforme Falcon (2008)36, foi nos anos de 1730, graças à posição 

de destaque de seu tio sacerdote, de quem foi herdeiro, que sua carreira teve início. 

A carreira de Carvalho e Melo começou na década de 1730, valendo-
se bastante do prestígio e da fortuna do tio Paulo de Carvalho e Ataíde, 
professor da Universidade de Coimbra, depois nomeado arcipreste em 
Lisboa. Dele herdou, em 1737, um morgado – tipo de propriedade 
familiar inalienável – constituído de diversos bens em Sintra e Oeiras, 
prédios alugados em Lisboa e 504 mil cruzados. No ano seguinte, o 

                                                 
36 FALCON, Francisco José Calazans é professor aposentado da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e autor de A Época Pombalina (São Paulo: Ática, 1993, 2ª ed). 
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tio recomendou-o ao cardeal D. João da Mota, primeiro-ministro do rei 
D.João V, o que lhe valeu a nomeação para uma missão diplomática 
em Londres. (FALCON, 2008, s.p.). 

 

De acordo com Maxwell (1996), a invejável experiência diplomática de Pombal 

decorreu da interferência de seus parentes. De início, seu tio Paulo de Carvalho e 

Ataíde abriu-lhe um espaço inestimável ao apresentá-lo a João da Mota e Silva, o 

cardeal da Mota, que era o primeiro-ministro de Dom João V. Associado a esse fato, 

D. João V, ao reorganizar seu governo, adotou um sistema de secretários de Estado, 

e nomeou Marco António de Azevedo Coutinho, primo de Pombal, para ocupar a 

posição de secretário dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Lisboa. Azevedo 

Coutinho, que fora embaixador na França (1721-1728) e exercia nessa ocasião a 

mesma função na Inglaterra (1735-1738), aproveitou o ensejo para indicar Pombal 

como seu substituto em Londres. Com essa indicação, teve início a carreira de 

Carvalho e Melo como representante de Portugal no estrangeiro.  

A ajuda desse primo foi descrita por Falcon da seguinte maneira: 

Na capital britânica, seu primo Marco Antonio de Azevedo Coutinho, 
recém-nomeado secretário dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em 
Lisboa, deu-lhe informações minuciosas sobre as características do 
governo local e as perspectivas dos interesses lusos. A leitura de 
autores ingleses sobre as estratégias mercantilistas o inspirou a 
produzir uma volumosa quantidade de relatórios e textos político-
econômicos. Também se interessou pelo papel de judeus e cristãos-
novos (judeus convertidos ao cristianismo) no comércio internacional, 
sobretudo na área das pedras preciosas. Chegou a organizar uma rica 
biblioteca hebraica. (FALCON, 2008, s.p.) 

 

Quanto à sua vida privada, casou-se, por volta dos vinte e quatro anos, com D. 

Teresa de Noronha, uma viúva dez anos mais velha e pertencente à casa dos Condes 

de Arcos. Esse casamento nunca foi aceito pela família da noiva, como nos relata 

Maxwell (1996, p. 3): 

Durante esse período (1723) ele fugiu para se casar com uma viúva, 
sobrinha do conde de Arcos, Dona Teresa de Noronha e Bourbon 
Mendonça e Almada, um acerto que o ligou à alta nobreza. Mas a 
família Noronha opunha-se a esse casamento por não considerar o 
futuro marquês de Pombal um par adequado. 

 

Da união com D. Teresa de Noronha não nasceram filhos. Após dezesseis 

anos, em 1739, Pombal enviuvou e, em 1746, quando ocupava o cargo de enviado 

português em Viena, casou-se novamente. Sua segunda esposa foi a condessa de 

Daun, Leonor Ernestina Eva Wolfganga Josefa, com quem teve cinco filhos. Assim 
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como da primeira vez, esse matrimônio não foi bem aceito pelos familiares da 

consorte, mas, por intercessão da imperatriz Maria Teresa da Áustria e da esposa 

austríaca de Dom João V (1707-1750), Maria Ana da Áustria, os pais da noiva 

acabaram por ceder (MAXWELL, 1996). 

A ida de Pombal para Viena foi extremamente importante tanto para sua vida 

pessoal o quanto para sua carreira política. É o que nos diz Falcon (2008, s.d.): 

Nomeado para a Corte de Viena, onde chegou em 1745, testemunhou 
um Estado em processo de amplas reformas na direção do chamado 
despotismo esclarecido – método de governo que aliava o poder 
absoluto dos reis à influência de ideais iluministas. Mas Sebastião 
José não perdia de vista seus interesses particulares. Viúvo desde 
1739, contou com a amizade de Manuel Teles da Silva – nomeado 
duque da Silva-Tarouca pelo imperador Carlos VI –, e mais tarde foi 
confidente da imperatriz Maria Teresa da Áustria. Em 1746 casou-se 
com Maria Leonor, condessa de Daun, cuja mãe era dama da 
imperatriz. Ganhou assim seu primeiro título de nobreza: tornou-se 
conde de Daun. 

 

  Segundo Maxwell (1996), foi esse casamento de Carvalho e Melo que lhe 

garantiu, em 1749, o cargo de ministro em Lisboa, uma vez que Maria Ana da Áustria 

tornara-se rainha regente de Portugal durante a moléstia que acabou por levar o rei à 

morte. A mesma versão é narrada por Falcon (2008, s.p.): “Retornou a Lisboa em 

1749, já nos meses derradeiros do reinado de D. João V. Os partidários do rei o 

detestavam: era visto como um estrangeirado, considerado ambicioso e vaidoso”. 

No entanto, apesar de os partidários do Rei D. João V detestarem Carvalho e 

Melo, seu poder aumentou mais ainda com o reinado do herdeiro do trono, D. José I 

(em 1750), com quem permaneceu até a morte deste, em 1777. Na verdade, Carvalho 

e Melo fora inicialmente nomeado como Secretário de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e da Guerra (03 de agosto de 1750), fato ocorrido anteriormente à 

aclamação de D. José I, ocorrida em 07 de setembro de 1750 (MAXWELL, 1996). Os 

biógrafos de D. José I costumam afirmar que este era mais conhecido por valorizar 

festas e esportes do que o governo. Já bastante fortalecido pelo monarca, Pombal 

recebeu dele plena autoridade em 1755, quando forte terremoto destruiu Lisboa 

(MAXWELL, 1996). 

Contudo, entendo que neste ponto da exposição deve ser feita uma ressalva. 

“Pombal exerceu amplos poderes, mas sua força sempre dependeu do apoio do rei” 

(MAXWELL, 1996, p. 159). Vê-se que ele não foi um usurpador do poder real, como 
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alguns historiadores o colocam, pois contou com o assentimento do monarca em suas 

dcisões e atitudes, que as validava voluntária e conscientemente. 

Mas antes de abordar os feitos de Pombal no decorrer dos seus vinte e sete 

anos em que ocupou o cargo de Primeiro Ministro, penso que se faz necessário 

mencionar um fato de grande importância quer para Portugal quer para a Europa: o 

terremoto de Lisboa, ocorrido em 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, 

um feriado religioso quando grande parte da população lisboeta se achava nas igrejas 

assistindo a missa. O abalo foi fortíssimo, destruindo quase toda a capital e 

alcançando várias cidades próximas. Esse acontecimento repercutiu por todo o 

continente, deixando os europeus atônitos. O tremor de terra foi acompanhado por um 

pequeno tsunami, que destruiu o litoral da cidade e seus arredores. 

A esse respeito, Falcon (2008, s.p.) conta-nos que 

Em 1755, uma tragédia elevaria sua liderança a níveis decisivos: o 
terremoto que vitimou milhares de pessoas e arruinou Lisboa. Suas 
providências foram imediatas, no sentido de reconstruir a cidade o 
mais depressa possível. Atribuiu-se a ele uma ordem que ficou 
célebre: “Enterrar os mortos e cuidar dos vivos”. Revelava-se, aos 
olhos de D. José I, o verdadeiro homem forte do reino. 

 

Nessa condição, Pombal governou o reino e suas colônias com mãos de ferro, 

aplicando em três setores sociais todo o peso da autoridade que o rei lhe havia 

delegado. O primeiro setor a conhecer sua impiedosa força foi a burguesia mercantil, 

porque, ao se sentir prejudicada pelas decisões de Pombal, organizou, de 1757 a 

1758, os chamados “motins do Porto”. As consequências que obteve com tais 

rebeliões foram terríveis: Pombal condenou diversos de seus membros à forca, outros 

à prisão ou ao degredo perpétuo. O segundo setor foi a aristocracia, que até então se 

mantinha preservada, mas perdeu seus privilégios em 1758, quando diversos de seus 

membros foram acusados de tentar contra a vida do rei. Para esse caso, a sentença 

foi inexorável: a família Távora, por exemplo, que fazia parte da alta estirpe do reinado, 

inclusive com direitos à sucessão ao trono, foi toda executada em praça pública, até 

mesmo as mulheres e as crianças. O terceiro setor contra o qual aplicou seu quase 

irrestrito poder foi a Companhia de Jesus, visto que existiam indicativos de que 

também os padres jesuítas teriam participado da trama do assassinato do rei; para 

esse setor da sociedade Pombal reservou um golpe fatal: dissolveu-o e baniu-o de 

Portugal e de suas possessões (1759). A severidade com que Pombal se contrapôs a 
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tais fatos valeu-lhe o título de conde de Oeiras; dez anos depois, em 1769, foi 

agraciado com o título de marquês de Pombal (FALCON, 2008), 

Porém, no começo do decênio subsequente, Pombal precisou declinar em 

algumas das medidas recém tomadas contra a burguesia mercantil porque cresciam 

as inquietações militares provenientes do conflito que a nação portuguesa mantinha 

com a vizinha Espanha (Guerra dos Sete Anos, 1756-1763). Piorando tal situação, 

encontravam-se os efeitos das medidas que Pombal havia tomado contra a burguesia 

mercantil, dentre eles a produção do ouro brasileiro que entrara em declínio, ao 

mesmo tempo em que os preços e a produção de praticamente todos os itens coloniais 

apresentavam queda. As receitas do Estado desabavam dramaticamente, e a saída 

encontrada foi robustecer as regalias mercantis e aumentar os impostos. 

Pombal logo adotou medidas radicais para enfrentar o declínio dos 
rendimentos coloniais. A produção e a exportação de açúcar, couros, 
ouro e diamantes foram objeto de novos regulamentos destinados a 
aumentar o controle da metrópole, evitar fraudes e, no caso dos 
produtos agrícolas, elevar os preços, numa conjuntura de baixa no 
mercado internacional. (FALCON, 2008, s.p.) 

 

Falcon (2008) também nos conta que além das questões já apresentadas, 

Pombal se envolveu de modo extraordinário com a reforma do ensino em todos os 

níveis, de modo especial com os Estudos Menores (primeiras letras) e com os 

oferecidos pela Universidade de Coimbra. 

Entretanto, Pombal não se restringiu a investir diretamente na reforma do 

ensino, pois buscou, também, promover mudanças na estrutura jurídica do reino, o 

que causou forte impacto no ensino das leis em Coimbra. No campo religioso, continua 

Falcon (2008), transformou o Tribunal do Santo Oficio, ou da Inquisição, em tribunal 

de Estado. Finalmente, é preciso que seja destacado seu empenho na aprovação de 

um conjunto de leis, decretos e resoluções abolindo discriminações que, desde o 

século XVI, ainda incidiam sobre os cristãos-novos, por considerá-los permanentes 

suspeitos de se manterem judeus (FALCON, 2008, s.p.). 

Como podemos verificar, a figura de Pombal é complexa e controversa, 

marcada por grandes feitos e não menores tiranias. Pelo que a pesquisa me 

possibilitou constatar, foi quem, de fato governou Portugal e suas colônias durante a 

maior parte ou praticamente todo o período em que reinou D. José I. Contudo, com a 

morte deste em 1777, subiu ao trono sua filha, D. Maria I, a qual, aliando-se a seus 

opositores, o baniu do poder.  
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Após a perda do poder, Pombal se refugiou em sua quinta, em Lisboa. Estava 

com 78 anos, velho e doente, mas, mesmo assim, foi atormentado por inúmeras 

acusações, provenientes de antigos adversários, muitos deles recém libertados dos 

presídios da Junqueira, para onde haviam sido por ele enviados anos antes. Além 

disso, passou a ser objeto de poemas satíricos e de peças literárias que o 

ridicularizavam (FALCON, 2008). 

Falcon (2008) coloca-nos que a reação de Pombal frente à essa situação se 

deu escrevendo com intensidade, fazendo extensos registros e apresentações dos 

feitos que avaliava como os mais relevantes de seu governo. Denominou de 

“Apologias” os documentos em sua defesa e de “Inspeções” os de auto 

engrandecimento.  

Nas Apologias misturam-se questões muito distintas: acusações ou 
simples suspeitas de enriquecimento ilícito, disputas políticas, reais ou 
supostas maquinações envolvendo a família real, um conflito com D. 
José d’Anunciação, bispo de Coimbra, e desconfianças quanto à sua 
religiosidade, ou melhor, ao seu catolicismo. Suspeitas também de alta 
traição, como seria o caso dos fatos mencionados na 14ª Apologia, 
intitulada “Sobre as calúnias de que a Praça d’Almeida e a Ilha de 
Santa Catarina se entregaram aos castelhanos por ordens particulares 
do Marquês de Pombal”. (FALCON, 2008, s.p.). 
     

No entanto, continua Falcon (2008), de pouco valeram seus pormenorizados 

esclarecimentos e justificativas. A cada momento apareciam novas ações e processos 

junto aos tribunais. Agastado, na ânsia de comprovar sua inocência, afirmou que todas 

as decisões que tomava teriam sido de integral identidade de pensamento com o 

finado rei D. José I. Essa sua atitude teve péssima repercussão, pois, ao assim fazer 

colocava-se na posição de simples executivo da vontade do monarca, liberando-se de 

responsabilidades.  

Foi a deixa para que D. Maria I decretasse a abertura de processo 
contra o ex-ministro em 26 de setembro de 1779. Nos meses 
seguintes, foi inquirido diariamente por dois juízes, e somente em 
agosto de 1781 saiu o decreto declarando Pombal réu e merecedor 
de exemplar castigo. A rainha, no entanto, “lembrando-se mais da 
clemência que da justiça”, em atenção à idade e às doenças, e 
“porque o marquês lhe pedira perdão”, isentava o acusado das penas 
corporais, mas confirmava o desterro. (FALCON, 2008, s.p.). 

 

Após esses acontecimentos, Pombal teve apenas mais alguns meses de vida, 

morrendo em 1782. No entanto, apesar de sua controvertida personalidade, tendo 

realizado feitos admiráveis e atos extremamente cruéis, é inegável que o homem 
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Sebastião José de Carvalho e Melo foi um marco na História de Portugal e de suas 

colônias, sendo a maior delas o Brasil. O que me parece verossímel ao estudar sua 

biografia é que  

[...] as medidas de Pombal sempre se basearam numa análise 
cuidadosa das variáveis econômicas e diplomáticas envolvidas na 
situação. Para uma pequena potência como Portugal, ele reconheceu 
que a arte de governar reside em avaliar o poder e as limitações tanto 
de amigos como de inimigos. (MAXWELL, 1996, p. 67). 

 

Essa e outras colocações feitas por Maxwell (1996) permitiram-me concluir que 

Pombal direcionava sua política fundamentando-se nos interesses econômicos. O 

embate dele com a nobreza lusitana tinha como pano de fundo o fato de parte dela 

não querer abrir mão de velhas formas de exploração da terra e, também, da 

frustração de negociantes e homens de letras frente à restrição de condecorações. 

Pombal era contra essas demandas por desejar implementar uma nova mentalidade 

econômica, mais voltada à valorização da atividade comercial e dos lucros dela 

decorrentes. Era preciso que Portugal deixasse de competir com as tradicionais 

nobrezas da França e da Espanha, e passasse a se espelhar nas sociedades inglesa 

e holandesa.37 

 

3.2 SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO E MELO E A UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

 

A Universidade de Coimbra (UC), instituição de ensino pública localizada na 

cidade de mesmo nome, é uma das mais antigas universidades do mundo. Sua 

instalação data do século seguinte ao da fundação da nação portuguesa. Criada em 

1290, por D. Dinis, começou suas atividades na cidade de Lisboa; porém, após um 

período de migração entre Lisboa e Coimbra, acabou, por ordem do Rei D. João III, 

sendo transferida definitivamente para Coimbra, em 1537.38  

Quando D. José I assumiu o trono português, a citada Universidade 

encontrava-se em declínio e, frente a esse fato, o monarca decidiu que se fazia 

necessário reorganizá-la. Para que essa reorganização ocorresse, delegou ao 

Marquês de Pombal os encaminhamentos necessários à elaboração de novos 

Estatutos. Pombal, cioso da tarefa que lhe cabia, cuidou para que os mesmos 

                                                 
37 Cf. Maxwell, 1996, p. 79. 
38 Cf. http://www.uc.pt/sobrenos/historia. Acesso em: 01.fev.2017. 
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pudessem, por um lado, neutralizar o controle dos jesuítas na academia, 

transformando-a em instituição pública e secular e, por outro, voltar-se para os 

interesses do Estado. A partir dessa perspectiva, encarregou, em 1770, uma Junta de 

Providência Literária de examinar as causas da decadência da instituição (ARRUDA, 

2009). 

Feito o diagnóstico inicial, foram elaborados os novos Estatutos, conhecidos 

como “Estatutos Pombalinos” (1772). A partir de então, a Universidade passou por 

uma profunda reforma, que tinha como pano de fundo a valorização das ciências da 

natureza e das ciências do rigor, até então afastadas do ensino universitário39. Tal 

reforma refletia as novas Luzes europeias que, desde o século anterior, começavam, 

de forma tênue, a se fazer sentir em Portugal. 

Na busca do progresso e de um modelo particular de institucionalização da 

cultura científica, de matriz newtoniana, o Marquês de Pombal conferiu à Universidade 

um espaço de relevo no processo de secularização e de modernização da sociedade 

lusitana (ARAÚJO, 2014). 

 
A reforma da Universidade de Coimbra, de 1770, é a mais conhecida 
medida de reforma educacional de Pombal. Às suas quatro faculdades 
maiores, de Teologia, Cânones, Direito e Medicina, foram 
acrescentadas as de Matemática e de Filosofia, destinadas ao ensino 
das Ciências Naturais. O conhecimento da natureza, baseado na 
observação, em vez de deduzido do pensamento dos sábios antigos, 
transformou-se na principal atividade não só da Faculdade de 
Filosofia, mas também das de Direito e de Medicina. Essa reforma, em 
Coimbra, foi a destruição da velha Universidade, com seus colégios 
conventuais e o seu ensino imobilizado e imobilizante, e a criação da 
Universidade Moderna, muito mais aberta à toda a luz que vinha dos 
países de Newton, Descartes, Boerhave – ao mesmo tempo, que 
lucidamente atenta, pela primeira vez, a muitos aspectos da vida 
nacional (CUNHA, 1986, p. 53). 

 

Dessa forma, com o objetivo de firmar a primazia do Estado, o Marquês de 

Pombal atrela a Universidade a um novo pacto político, conferindo, obrigatoriamente, 

leis e regulamentos à instituição acadêmica e novos estatutos a cada uma das 

Faculdades.  

Marco do pensamento setecentista, a reforma pombalina da Universidade de 

Coimbra apresenta-se como um acordo entre o Iluminismo, a institucionalização da 

modernidade científica e a atuação política da docência universitária. Entretanto, 

                                                 
39 Cf. http://www.uc.pt/ects/info_inst/univ_coimbra/. Acesso em: 01.fev.2017. 
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apesar do progresso idealizado, a Universidade permaneceu fechada às amplas 

conquistas intelectuais de sua época, ou seja, a liberdade de pensamento, a tolerância 

e o enciclopedismo filosófico. (ARAÚJO, 2000). 

 

3.3 SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO E MELO E O BRASIL 

 

Quando, em 1750, Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de 

Pombal, tornou-se primeiro-ministro de Portugal, iniciou-se uma nova fase histórica 

para o Brasil.  

Ao tomar posse no cargo de primeiro-ministro, Pombal assumiu não 
apenas a administração do Estado português, mas também das suas 
colônias, incluindo o Brasil. Daí porque a era pombalina, como ficaram 
conhecidos os quase 30 anos em que esteve à frente da Secretaria de 
Estado do Reino, repercutiu de maneira decisiva sobre o destino 

brasileiro. (ANGELO, 2007, s.p.). 

 

Mas, uma pergunta ocorreu-me ao chegar nesse ponto da pesquisa: qual era a 

verdadeira função das colônias portuguesas para a metrópole, nesse período 

histórico?  

Encontrei em Fausto (1996, p.32) uma resposta para essa questão. De início, 

esse autor faz referência ao colonialismo em geral: 

Elas [colônias] deveriam contribuir para a auto-suficiência da 
metrópole, transformando-se em áreas reservadas de cada potência 
colonizadora, na concorrência internacional com as demais. Para isso, 
era preciso estabelecer uma série de normas e práticas que 
afastassem os concorrentes da exploração das respectivas colônias. 
Esse conjunto de normas e práticas, criado de acordo com as 
concepções mercantilistas, constituía o sistema colonial. Seu eixo 
básico consistia no "exclusivo" metropolitano, segundo a expressiva 
linguagem da época, ou seja, na exclusividade do comércio externo 
da colônia em favor da metrópole. 

 

A seguir, esse autor complementa esclarecendo especificamente o caso 

brasileiro: 

Tomando agora o caso português, que nos interessa de perto, seria 
equivocado pensar que os preceitos mercantilistas foram aplicados 
sempre consistentemente. Se insistimos em lhes dar grande 
importância, é porque eles apontam para o sentido mais profundo das 
relações Metrópole-Colônia, embora não contém toda a história 
dessas relações. Curiosamente, a aplicação mais conseqüente da 
política mercantilista só se deu em meados do século XVIII, sob o 
comando do Marquês de Pombal, quando seus princípios já eram 

http://educacao.uol.com.br/biografias/marques-de-pombal.jhtm
http://educacao.uol.com.br/biografias/marques-de-pombal.jhtm
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postos em dúvida no resto da Europa Ocidental. (FAUSTO, 1996, p. 
32) 

 

À época em que Pombal esteve à frente do governo português, diversas nações 

europeias, incluindo Portugal, mesclavam aspectos do absolutismo40 com mudanças 

voltadas à redução do desnível socioeconômico que as mesmas mantinham frente 

aos Estados mais avançados, como França e Inglaterra. Esse período passou para a 

História como "despotismo esclarecido" ou "absolutismo iluminado". 

Àquela altura, já havia ficado evidente para a Coroa portuguesa a 
importância da sua colônia na América. Afinal, em meados do século 
18 o Brasil já tinha mais peso econômico e demográfico que a própria 
metrópole. Por isso, as reformas de Pombal, que na Europa tiveram o 
objetivo de equiparar Portugal às demais potências do Velho 
Continente, no Brasil visaram a racionalizar o processo de produção e 
envio de riquezas para a metrópole. (ANGELO, 2007, s.p.). 

 

Desse modo, as intervenções pombalinas não somente conservaram a 

exclusividade do comércio entre Portugal e Brasil, mas ainda ampliaram o domínio da 

metrópole sobre o povo brasileiro. Administrativamente, as transformações 

principiaram pela extinção do sistema de capitanias hereditárias, em 1759.41  

As capitanias foram sendo retomadas pela Coroa, ao longo dos anos, 
através de compra e subsistiram como unidade administrativa, mas 
mudaram de caráter, por passarem a pertencer ao Estado. Entre 1752 
e 1754, o Marquês de Pombal completou praticamente o processo de 
passagem das capitanias do domínio privado para o público. 
(FAUSTO, 1996, p. 25) 

 

Em 1763, quatro anos após a extinção definitiva das capitanias hereditárias, a 

capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Embora a primeira 

fosse uma cidade adiantada e bem abastecida, a região centro-sul tornara-se 

economicamente mais importante para a Coroa do que as regiões Norte e Nordeste, 

principalmente devido às reservas auríferas de Minas Gerais. Essa conjuntura 

demandava uma capital mais próxima das minas, principalmente para melhorar a 

fiscalização do transporte do ouro para o litoral, já que ele deveria ser exportado para 

                                                 
40 Absolutismo é uma teoria política que defende que alguém (em geral, um monarca) deve ter o poder 
absoluto, isto é, independente de outro órgão. É uma organização política na qual a concentração de 
todos os poderes do Estado fica concentrado na pessoa do soberano. [Nota do autor da tese]. 
41 As Capitanias hereditárias foi um sistema de administração territorial criado pelo Rei de Portugal, D. 
João III, em 1534. Este sistema consistia em dividir o território brasileiro em grandes faixas e entregar 
a administração para particulares (principalmente, nobres com relações com a Coroa Portuguesa). O 
sistema de Capitanias Hereditárias vigorou até o ano de 1759, quando foi extinto pelo Marquês de 
Pombal. [Nota do autor da tese]. 
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a metrópole, por outro lado, essa medida facilitava controlar a ação de contrabandistas 

(ANGELO, 2007).  Além dessas decisões, outras, visando às regiões norte e nordeste 

do país, foram tomadas. Assim,  

De acordo com as concepções do mercantilismo, Pombal criou duas 
companhias privilegiadas de comércio - a Companhia Geral do 
Comércio do Grão-Pará e Maranhão (1755) e a Companhia Geral de 
Pernambuco e Paraíba (1759). A primeira tinha por objetivo 
desenvolver a região Norte, oferecendo preços atraentes para 
mercadorias aí produzidas e consumidas na Europa, como o cacau, o 
cravo, a canela, o algodão e o arroz, transportadas com exclusividade 
nos navios da companhia. Introduziu também escravos negros que, 
dada a pobreza regional, foram na sua maior parte reexportados para 
as minas de Mato Grosso. A segunda companhia buscou reativar o 
Nordeste dentro da mesma linha de atuação. (FAUSTO, 1996, p. 68) 

 

Apesar da importância incontestável dessas medidas administrativas, houve 

uma que teve impacto decisivo sobre a educação brasileira: a expulsão dos jesuítas 

do território português e de suas colônias. Esse acontecimento não teve por único 

objetivo o confisco dos bens da Igreja, mas, no caso da colônia, visou ampliar o 

domínio político-econômico nas províncias gerenciadas pelos inacianos. A expulsão 

foi acompanhada de uma intensa reforma educacional, pois a educação estava quase 

que totalmente sob responsabilidade da Igreja Católica.  

Uma das medidas mais controvertidas da administração pombalina foi 
a expulsão dos jesuítas de Portugal e seus domínios, com confisco de 
bens (1759). Essa medida pode ser compreendida no quadro dos 
objetivos de centralizar a administração portuguesa e impedir áreas de 
atuação autônoma por ordens religiosas cujos fins eram diversos dos 
da Coroa. Além dos jesuítas, em meados da década de 1760, os 
mercedários - segunda ordem em importância na Amazônia - foram 
expulsos da região e tiveram suas propriedades confiscadas. Mas o 
alvo principal foi a Companhia de Jesus, acusada de formar "um 
Estado dentro do Estado". (FAUSTO, 1969, p. 68-69). 

 

A decisão de expulsar os jesuítas de Portugal e colônias relacionava-se ao 

objetivo de secularizar o Estado português, o qual denota aberta influência iluminista. 

Sob essa mesma influência ocorreram várias outras deliberações, entre elas a 

eliminação da escravatura indígena, em 1757, e o término da perseguição aos 

"cristãos-novos", em 1773 (ANGELO, 2007). 

A escravidão dos índios foi extinta em 1757; muitas aldeias na 
Amazônia foram transformadas em vilas sob administração civil; a 
legislação incentivou os casamentos mistos entre brancos e índios. 
Essa política de assimilação se chocava com o paternalismo jesuíta, 
sendo um ponto central de conflito. (FAUSTO, 1996, p. 69). 
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O que os estudos desse período permitiram-me concluir foi que as decisões de 

Pombal relacionadas ao Brasil não eram, via de regra, muito auspiciosas para nós, 

brasileiros, pois no fundo buscavam alargar o domínio político, econômico e 

administrativo da metrópole sobre a colônia. Tinham como finalidade ampliar a 

exploração dos recursos naturais, sobretudo do ouro, para que Portugal se tornasse 

uma nação forte e poderosa, capaz de fazer frente à França e à Inglaterra. 

O governo de Pombal caracterizou-se, pois, pelo que se convencionou 

denominar despotismo esclarecido, isto é, uma administração marcada por traços 

absolutistas, mas que, ao mesmo tempo, adotava medidas sociais e culturais como 

meio de diminuir os impactos das decisões autoritárias e, assim, manter os alicerces 

do Antigo Regime, porém com outra feição. 

Nesse sentido,  

A política pombalina prejudicou setores comerciais do Brasil 
marginalizados pelas companhias privilegiadas, mas não teve por 
objetivo perseguir a elite colonial. Pelo contrário, colocou membros 
dessa elite nos órgãos administrativos e fiscais do governo, na 
magistratura e nas instituições militares. (FAUSTO, 1996, p, 68). 

Fazendo uma análise geral do período pombalino e sua importância para o 

Brasil, fui levado a considerar que houve inúmeros problemas, mas também houve 

ganhos. Porém, a situação pareceu-me piorar após a morte de D. José I e o 

consequente afastamento de Pombal do governo português. Como diz Fausto (1996, 

p. 70): 

A grande controvérsia entre os historiadores portugueses a favor e 
contra Pombal levou à visão de um corte profundo entre a época 
pombalina e a que a ela se seguiu, o reinado de Dona Maria I. A própria 
expressão "viradeira", empregada para definir o período posterior à 
morte de Dom José em 1777 e à queda de Pombal, é um indício dessa 
visão. Muita coisa mudou: as companhias de comércio foram extintas e 
a Colônia foi proibida de manter fábricas ou manufaturas de tecidos, 
exceto as de pano grosso de algodão para uso dos escravos. Esse fato 
e a repressão aos integrantes da Inconfidência Mineira deixaram na 
historiografia brasileira uma imagem muito negativa da época que se 
seguiu à queda de Pombal. 

 

Feitas essas considerações, proponho que vejamos no próximo capítulo o que 

ocorreu por ocasião da instalação da Aula de Comércio em Portugal e seus 

desdobramentos no Brasil. 
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CAPÍTULO 4. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA AULA DE COMÉRCIO EM 

PORTUGAL E REPERCUSSÕES NO BRASIL 

 

 

Dando continuidade ao projeto apresentado na introdução desta tese, abordo 

no presente capítulo o valor que teve a Aula de Comércio para Portugal e quais foram 

seus principais desdobramentos no Brasil. Com tal propósito, relacionei-a com a 

reforma que o Marquês de Pombal realizou no contexto educacional lusitano e com 

as consequências da expulsão dos jesuítas de Portugal e, por decorrência, do Brasil.  

A partir da abordagem escolhida, apresento alguns aspectos da conjuntura 

social da época em que a Aula de Comércio foi pensada e o provável motivo de o 

Marquês de Pombal determinar sua implementação. Além desses tópicos, descrevo 

como a mesma se desenvolvia e o que nela se ensinava.  

Creio ser importante relembrar que, para a realização da presente tese, inspirei-

me metodologicamente na Escola dos Annales devido à mesma basear-se na 

historicidade dos fatos sociais e na busca da totalidade. A Escola dos Annales, tanto 

quanto a Interdisciplinaridade e a Transdisciplinaridade, ao procurar transcender a 

fragmentação do saber, supera a visão de mundo marcada pelo empirismo e pelo 

positivismo.  

Por adotar tal concepção, assumo, juntamente com Naveira (s.d., p. 13-14), que 

A História e a Antropologia dedicam-se a entender a sociedade, tendo 
o homem como o seu objeto, porém sobre (sic) perspectivas diferentes 
(...). Não há metodologia mais correta e nem um determinismo de uma 
área do conhecimento sobre a outra, o que notamos são   recortes e 
preocupações distintas. 
Por isso que a interdisciplinaridade é muito importante.  Essa pode ser 
considerada como uma das mais importantes contribuições dos 
Annales para o fazer história, uma abertura e uma proposta de 
abertura para o diálogo da história com todas as outras áreas do 
conhecimento. 

 

Nesse sentido, outro ponto importante de se trazer à memória é que, 

paralelamente à Escola dos Annales e à concepção transdisciplinar do conhecimento, 

também me apoiei, ao elaborar esta tese, na Etnomatemática, que, segundo Valle 

(2013), é uma subárea da História da Matemática e Educação Matemática que 

mantém relações com a Antropologia e as Ciências da Cognição. Indo mais longe, 

D’Ambrosio esclarece esse tema afirmando que “[...] além desse caráter 

antropológico, a Etnomatemática tem um indiscutível foco político ” (2011, p. 9).  
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4.1 A AULA DE COMÉRCIO: ANTECEDENTES 

 

Para melhor compreender as razões que levaram Pombal a instituir a Aula de 

Comércio em Portugal, descrevo brevemente a situação mercantil daquele país no 

século XVIII, começando por assinalar os fatores históricos que o antecederam, pois, 

numa visão transdisciplinar,  

Grandes acontecimentos históricos ou determinantes mudanças de 
comportamentos sociais estão geralmente relacionados à tentativa do 
ser humano suprir suas necessidades individuais ou coletivas. Os 
recursos naturais, o pensamento coletivo e as ideias de vanguarda 
muitas vezes colocam em destaque algum tipo de conhecimento ou 
ideologia num determinado período da história da humanidade. [...] 
(MARTINS; SOARES, 2013, p. 1) 

 

Dentre as ocorrências históricas relacionadas à criação da Aula de Comércio, 

creio que vale a pena destacar algumas das que aconteceram entre os séculos XV e 

XVII. Nesse período, Portugal obteve uma expansão ultramarina muito bem-sucedida, 

permitindo-lhe acumular riquezas e bens de consumo e, assim, ocupar uma posição 

econômica privilegiada junto às nações europeias. Para diversos historiadores, entre 

eles Boxer (2002), essa hegemonia foi favorecida por determinados fatores: 

primeiramente, a posição geográfica do país, que facilitava sobremaneira a 

navegação; em segundo lugar, a tecnologia desenvolvida até aquele momento, que 

comportava viagens marítimas de longa duração; em terceiro lugar, a exigência de se 

encontrar rotas alternativas para o Oriente, pois, com o fechamento, pelos turcos, do 

comércio via Mediterrâneo, só restavam as rotas terrestres, que eram extremamente 

perigosas (BOXER, 2002).  

O concurso desses fatores contribuiu para que Portugal se desenvolvesse e 

chegasse ao século XVIII apresentando forte demanda de comerciantes e guarda-

livros bem formados, porém as escolas portuguesas não estavam estruturadas para 

satisfazer tal exigência. Simultaneamente a esse fato, Pombal constatou que 

As ideias iluministas que se propagaram na Europa a partir do século 
XV, transformaram completamente o cenário social e econômico de 
muitos países do continente. Enquanto Inglaterra e França 
desenvolveram indústrias com grande potencial de exportação e 
métodos de comércio que colocavam os dois países no ápice 
financeiro continental, o Império Português continuava preso ao ranço 
do acúmulo de metais preciosos e da doutrina Católica, cedendo cada 
vez mais terreno para o crescimento do comércio estrangeiro. 
(MARTINS; SOARES, 2013, pp. 1-2) 
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Apesar de o reinado de D. João V ter sido bem-sucedido em diversas áreas, 

como nas letras, nas construções, no acúmulo de riquezas, quando ele faleceu, em 

1750, a situação econômica e financeira do país era extremamente grave: achava-se 

despovoado, o desenvolvimento agrícola paralisado, faltavam estradas e havia 

poucos transportes (GONÇALVES, 2010a).  

Como elemento integrante desse quadro nada esperançoso, a indústria local 

apresentava-se estagnada, o comércio decadente e majoritariamente nas mãos de 

estrangeiros. Rodrigues e Gomes (2002) comentam, ainda, que devido à falta de 

profissionais qualificados, as grandes empresas portuguesas contrataram franceses 

e italianos para realizarem suas contabilidades. Este último fator muito preocupava o 

Marquês de Pombal, pois percebia que, para além dos sinais aparentes, 

A situação comercial do Império era bem mais delicada. Ainda no 
século XVI a nobreza e o clero unidos desmontaram a elite comercial 
após a perseguição contra os cristãos-novos, que eram os judeus 
expulsos da Espanha e convertidos ao catolicismo, para poderem se 
estabelecer em Portugal. O que poderia ser uma força de manutenção 
da riqueza no país, abriu brechas para que comerciantes estrangeiros, 
principalmente ingleses, ali se estabelecessem e usufruíssem de seus 
benefícios. (MARTINS; SOARES, 2013, p. 3). 

 

Tal conjuntura é descrita pelo próprio Marquês de Pombal no livro que redigiu 

em 1741, ao qual deu o nome de “Relação dos Gravames”. Nessa obra, ele relata 

observações que fizera ao prestar serviços, na Inglaterra, para a coroa portuguesa42 

e tivera oportunidade de verificar que este país vinha cometendo infrações contra o 

tratado de comércio que mantinha com Portugal, o Tratado de Methuen.43  

Com o Tratado de Methuen (1703), firmado com a Inglaterra, país já 
inserido no capitalismo industrial, o processo de industrialização em 
Portugal é sufocado. Seu mercado interno foi inundado pelas 
manufaturas inglesas, enquanto a Inglaterra se comprometia a 
comprar os vinhos fabricados em Portugal. Canaliza-se, assim, para a 
Inglaterra, o capital português, diante da desvantagem dos preços dos 
produtos agrícolas em relação aos manufaturados. Desta maneira, 
enquanto uma metrópole entrava em decadência (Portugal) outra 
estava em ascensão (Inglaterra). (RIBEIRO, 2000, p. 29) 

 

                                                 
42 O Marquês de Pombal foi enviado especial do Rei D. João V na corte inglesa do Rei George II, 
durante o período1738-1743.  [Nota do autor da tese]. 
43 Tratado de Methuen: assinado entre Inglaterra e Portugal, em 27 de dezembro de 1703, pelo qual 
Portugal era obrigado a abrir o seu mercado à importação de lã inglesa, enquanto, em contrapartida, a 
Inglaterra deveria facilitar a exportação dos vinhos Portugueses para o país.  [Nota do autor da tese]. 
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Na obra “Escritos Económicos de Londres” (1741-1742), Pombal faz referência 

ao desequilíbrio presente na balança comercial Portugal-Inglaterra, resultado de 

manipulações feitas pelos comerciantes ingleses. Dentre as exposições feitas, creio 

que o seguinte trecho merece ser destacado: 

Examinando o prezente estado do comercio entre as duas nações por 
huma rigorosa analysis dos tratados recíprocos e da observância com 
que elles hoje se praticão em ambos os domínios, achei que Portugal 
sustem todo o pezo das convenções emquanto estas são onerozas e 
que Inglaterra, com pouco ou nenhum encargo, recolhe dellas todo o 
proveito, praticandoas somente na parte em que lhe são uteis.  
O aperto das conjunturas em que se fizerão os tratados he certo que 
não permitia que nelles fosse igual o nosso partido. [...] sempre 
contudo foi a sua stipulação fundada sobre o pé de hum comercio com 
liberdade reciproca. Esta foi a que não permitio a ambição dos 
mercadores inglezes que [...] idearam actos que fizerão passar pello 
Parlamento com títulos diversos e paliados para disfarçarem a nossa 
jactura a que se ordenavão, inventaram fraudes e subterfugios para 
infringirem sem razão ou ley as convenções antigas [...]. (MELO, 1986, 
p. 34)44. 

 

Na ocasião, não obstante seu descontentamento com o modo como os ingleses 

vinham se relacionando com Portugal, o Marquês de Pombal entendeu que seria 

preferível manter a Inglaterra como aliada comercial em vez de estabelecer uma 

aproximação com a França (como chegou a pensar o Rei D. João V), porque, 

primeiramente, Portugal dependia do poderio militar inglês e, em segundo lugar, 

estabelecer uma aliança com a França conflitava com o tratado comercial que estava 

em vigor entre Portugal e Inglaterra (MARTINS; SOARES, 2013). 

Na mesma obra, Pombal demonstrou sua apreensão quanto à organização 

comercial existente em Portugal. Em suas palavras: 

Não há couza que seja de mayor importancia para qualquer nação do 
que hum bem regulado comercio. O trafico de fora pode ser ou bem 
fonte de que estejão sempre manando forças e riquezas, ou golfo e 
abismo que vá issaciavelmente absorvendo todo o poder e substancia 
de hum Estado. (MELO, 1986, p. 33).45 

 

A superação da gravíssima situação em que se encontrava Portugal exigia que 

o governo tornasse a máquina administrativa operante e, para isso, era preciso saneá-

la de fraudes e desvios presentes nas organizações subordinadas ao Estado (LIRA, 

2011a).   

                                                 
44 Esta citação conserva a escrita original da obra. [Nota do autor da tese]. 
45 Idem nota 41. 
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Com a missão de vencer tais problemas, D. José I, o sucessor de D. João V, 

assim que coroado, criou um gabinete ministerial composto pelas pastas da Marinha 

e Ultramar; dos Negócios Interiores do Reino; e, dos Negócios Estrangeiros e Guerra.  

Para dirigir esta última, nomeou Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de 

Pombal (GONÇALVES, 2010a).  

Com o passar do tempo, o Marquês de Pombal foi atraindo para si as 

competências das outras pastas, transformando-se em verdadeiro autocrata (LIRA, 

2011a). Nessa condição, acabou por assumir papel de extrema relevância nos mais 

diversos setores do governo português e, graças ao poder adquirido e à sua visão 

social e política, participou intensamente do processo educacional no país.  

No contexto da época, Pombal compreendeu que o desenvolvimento nacional 

dependia, necessariamente, tanto da modernização do comércio quanto da difusão 

institucional do conhecimento contábil (LIRA, 2011a). Tais ideias não lhe ocorreram 

repentinamente. Como narram Rodrigues, Gomes e Craig (2010, p. 39), quando  

Em Londres, o Marquês de Pombal tinha ficado impressionado com 
as políticas mercantilistas que observou enquanto enviado especial do 
Rei D. João V na corte inglesa do Rei George II, durante o período 
1738-1743. Durante esse período ficou claro para o Marquês de 
Pombal que para imitar o sucesso do mercantilismo britânico, para 
desenvolver o comércio e a actividade económica em Portugal, e para 
melhorar e expandir a classe dos mercadores, seria necessário criar a 
Aula de Comércio.   

 

Na condição de Ministro, Pombal teve uma visão mais clara do quanto Portugal 

se encontrava despreparado para enfrentar os desafios do século XVIII e de como 

esse despreparo estava pesando para que o êxito conquistado pela nação ao longo 

dos séculos XV, XVI e XVII se esvanecesse. Diante desse contexto, entre as 

providências que exigiam atendimento urgente estava a de se reformular o ensino. 

Pombal, comparando a realidade educacional portuguesa com a inglesa, tomou 

ciência de que 

Na Inglaterra, no contexto da revolução industrial, na metade do 
século XVIII, se afirmam novos métodos de ensino promovidos por 
particulares, para atender às demandas de uma nova classe que vinha 
se desenvolvendo com o avanço da fábrica: a classe operária. 
(TRINDADE; MENEZES, 2009, p. 127). 

 

Voltando-se para a realidade portuguesa, Pombal identificou que o país 

contava com ensino privado tanto quanto a Inglaterra e outras nações europeias, mas 

diferentemente destas, as escolas lusitanas não apresentavam em seus currículos 
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disciplinas comerciais cujos conteúdos pudessem satisfazer as necessidades pátrias 

(RODRIGUES; GOMES; CRAIG, 2010). Além da inadequação curricular, Pombal 

dimensionou o prejuízo que o banimento dos judeus do território lusitano (Inquisição, 

1531-1773) causou ao aprendizado de assuntos ligados ao comércio, pois era com 

eles que os iniciantes no ramo tinham oportunidade de aprender matemática 

mercantil.  

Em suma, frente ao constatado, 

Pombal compreendeu que os comerciantes portugueses precisavam 
de desenvolver competências comerciais; que o comércio estava 
subdesenvolvido e era controlado por estrangeiros (Ratton, 1920); e 
que a melhor maneira de melhorar os conhecimentos mercantis dos 
comerciantes era incluir várias matérias mercantis na sua formação 
numa academia comercial. Pombal percebeu que o Estado podia ter 
um papel importante patrocinando essa educação através da criação 
da Aula de Comércio em Lisboa, em 1759. (RODRIGUES; GOMES; 
CRAIG, 2010, p.41). 

 

Diante do exposto, pude verificar que, a despeito da prosperidade vivida do 

século XV ao XVII, Portugal chegou ao século XVIII com a sua importância na Europa 

rebaixada. Cooperou para esse rebaixamento o forte domínio que a Igreja Católica 

exercia junto ao poder central, dificultando a disseminação das ideias iluministas no 

império e, dessa forma, atrasando a industrialização do país (MARTINS; SOARES, 

2013).  

Assim sendo, a pesquisa possibilitou-me compreender que foi tão-somente 

após 1750, quando D. José I indicou Sebastião José de Carvalho e Melo (o Marquês 

de Pombal) como um de seus ministros, que tiveram início as iniciativas necessárias 

ao comércio e à indústria de Portugal, dentre as quais a instituição da Aula de 

Comércio. 

 

4.2 A JUNTA DO COMÉRCIO  

 

A iniciativa que D. José I teve ao indicar o Marquês de Pombal para ocupar o 

cargo de Secretário de Estado foi determinante para a implementação da Aula de 

Comércio. Entretanto, a instalação desse estabelecimento de ensino não foi uma ação 

isolada praticada pela coroa portuguesa. Com o objetivo de tornar a nação livre e forte, 

essa medida integrou um conjunto de outras alicerçadas no espírito iluminista então 

em vigor. Dentre as decisões adotadas, encontravam-se as voltadas à geração de 



71 

 

indústrias (as quais, como já colocado, mostravam-se quantitativamente 

insignificantes) e à ampliação de conhecimentos de técnicas comerciais por parte dos 

industriais e dos mercadores (GOMES, 2000). 

Antecedendo e possibilitando a implementação da Aula de Comércio (1759), 

primeiramente ocorreu, por meio do Real Decreto de 30 de setembro de 1755, a 

criação da Junta do Comércio46, cujos estatutos foram promulgados em 16 de 

dezembro de 1756. Tais estatutos, compostos de 20 capítulos, constam os gérmens 

dos estatutos da Aula de Comércio, nomeadamente no Capítulo XVI. 

Vejamos o que reza o referido Capítulo XVI desses Estatutos, intitulado “Dos 

Mestres da Aula do Comércio e seus exercícios”:  

Porque a falta de arrecadação de livros, redução de dinheiros, de 
medidas e de pesos, inteligência de câmbios e das mais partes que 
constituem um perfeito comerciante, tem sido de grande prejuízo ao 
comércio destes reinos, se deve estabelecer por esta Junta uma aula, 
em que (...) se faça presidir um ou dois mestres dos mais peritos que 
se conhecerem, determinando-lhes ordenados competentes e as 
obrigações que são próprias de tão importante emprego. Para que 
mais facilmente se possam aproveitar da sobredita lição as pessoas 
destituídas de meios para a sua subsistência, se fará aceitação de 
vinte assistentes, filhos de homens de negócios, havendo-os, aos 
quais se contribua com o emolumento que se julgar bastante para 
animar os que tiverem meios e sustentar os que dele carecerem para 
a sua subsistência; e, para a boa administração da referida Aula, se 
formarão particulares Estatutos, que se farão públicos. 47  

 

A Junta era uma organização coordenada pelo Estado e dirigida por oito 

membros, intitulados deputados (GONÇALVES, 2010a). Além de estimular, 

estabelecer e disciplinar o comércio, dentre os encargos institucionais, cabia-lhe 

instituir e administrar novas indústrias (LIRA, 2011a).  

Como se pode verificar no Capítulo XVI dos Estatutos, desde sua origem, a 

Junta demonstrou preocupação com a criação de um ensino de qualidade, sobretudo 

prático e orientado às necessidades da época. Assim, além de criar a Aula de 

Comércio e elaborar seus Estatutos, acompanhou-a e supervisionou o andamento dos 

seus trabalhos, cuidando para que todos os objetivos propostos fossem atingidos. 

Couberam-lhe inúmeras funções, dentre as quais a escolha das instalações da escola, 

a seleção dos seus docentes, a elaboração de normas reguladoras e atividades de 

                                                 
46 A partir deste ponto, a Junta do Comércio será designada apenas por “Junta”. [Nota do autor da 
tese]. 
47 Texto atualizado para o português empregado atualmente no Brasil. Fonte primária: POMBAL, 1982, 
p. 129. 
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fiscalização (LIRA, 2011a). É relevante ressaltar que, devido ao fato de os 

portugueses desconhecerem o método digráfico48, os dois primeiros Contadores 

Gerais do empreendimento foram italianos: Nancenti, negociante que se viu arruinado 

pelo terremoto de 1755, e, após sua morte, Avondano. (LIRA, 2011a, p. 4).    

Voltar nossos olhos para a Aula de Comércio parece-me fundamental frente 

ao papel determinante que ela exerceu na evolução do conhecimento contábil em 

Portugal. A importância desse papel decorreu, de modo especial, ao pioneirismo do 

seu programa escolar, o qual incluía, entre as disciplinas ministradas, Aritmética, 

Pesos, Medidas, Câmbios, Fretamento, Seguro Marítimo e Escrituração Mercantil.49  

Neste ponto, creio ser importante destacar que a diferença de quase quatro 

anos entre a criação da Junta e a implementação da Aula de Comércio deveu-se não 

à falta de iniciativa de Pombal que, como coloca Felismino (1960, p. 11), “não deixava 

adormecer nem os problemas nem os papéis”, mas ao terremoto de 1º de novembro 

de 1755, que deixou Lisboa destruída (RODRIGUES; GOMES; CRAIG, 2010). 

 

4.3 A AULA DE COMÉRCIO: UMA DAS PRIORIDADES DE D. JOSÉ I 

 

Como já tive a oportunidade de pontuar, a implementação da Aula de Comércio, 

ocorrida no reinado de D. José I, integrou as reformas empreendidas por seu Ministro, 

o Marquês de Pombal, visando corrigir a deficiência de conhecimentos constatada 

entre os mercadores portugueses (GONÇALVES, 2010a). 

É significativo que Pombal, antes de pensar na formação dos teólogos, 
canonistas, advogados e médicos – problema que não foi estranho 
aos propósitos do gabinete de D. José I – cuidasse, preliminarmente, 
de amparar o trabalho econômico por intermédio da criação de uma 
escola destinada a formar a “elite” indispensável ao progresso 
financeiro das empresas e dos grupos que a política monopolista do 
novo governo planejara (CARVALHO, 1978, p. 43). 

 

                                                 
48 O método digráfico ou método das partidas dobradas constituiu um dos marcos históricos da ciência 
contabilística. Segundo Lira (2011a), esse método teria sido descrito pela primeira vez por Luca Pacioli 
no livro "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità", em 1494. Até hoje, ele 
permanece como sistema-padrão usado pelas organizações para registrar transações financeiras, 
empregando a forma de entradas em pelo menos duas contas, nas quais o total de débitos deve ser 
igual ao total de créditos. (Cf. LIRA, 2011a; GUIMARÃES, 1998). 
49 De acordo com Lira (2011d), ‘Escrituração Mercantil’ era o nome dado à disciplina que, 
posteriormente, passou a chamar-se ‘Contabilidade’. Segundo Gonçalves e Marques (2010), no século 
XVIII, ainda não se desginava ‘Contabilidade’ enquanto tal.  
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As medidas tomadas por Pombal derivavam da certificação de que o 

aprimoramento do comércio consistia no único meio possível de Portugal nivelar-se 

às nações economicamente mais desenvolvidas.  

Para tanto, ele achava necessário qualificar os comerciantes 
portugueses, no que ele considerava “a arte do comércio”, construir 
imponentes casas comerciais para substituir aquelas que se 
encontravam em poder de comerciantes estrangeiros e atrair a 
burguesia portuguesa à prática do comércio, tornando este uma 
atividade profissional considerada nobre. (MARTINS; SOARES, 2013, 
p.7). 

 

Foi nesse contexto que a Aula de Comércio foi instituída (1759), a qual, 

conforme Rodrigues, Gomes e Craig (2003), foi o primeiro estabelecimento de ensino 

europeu de verdadeira matriz técnica e, para vários estudiosos do tema, teria sido a 

primeira escola oficial de ensino do comércio técnico profissional do mundo. Porém, 

essa afirmativa carece de comprovação50. 

A Aula de Comércio foi criada como parte de uma ampla agenda de 
reformas educacionais que foram implementadas na segunda metade 
do século XVIII pelo Marquês de Pombal com o objectivo de melhorar 
o estado geral da educação em Portugal. Foi também inspirada no 
espírito do Iluminismo da época que acreditava na razão humana 
como forma de combater a ignorância e a superstição e como forma 
de construir um mundo melhor, apoiado no mercantilismo e nos 
mercadores. (RODRIGUES; GOMES; CRAIG, 2010, p.39). 

 

O curso, com duração de três anos, apresentava um currículo de carácter 

prático, contando, como vimos anteriormente, com a Contabilidade entre suas 

disciplinas51. Os diplomados pela Aula de Comércio passaram a gozar de diversos 

direitos, dentre eles o de serem os únicos autorizados a desempenharem as funções 

de guarda-livros, caixeiros e praticantes de casas comerciais portuguesas (Carta da 

Lei de 30 de agosto de 1770), nem mesmo os filhos de comerciantes poderiam exercer 

essas atividades se não portassem a Carta de Aprovação52. 

 

 

 

 

                                                 
50 Cf. Rodrigues, Gomes e Craig (2003). 
51 Como já foi pontuado, ‘Escrituração Mercantil’ era o nome dado à disciplina que, posteriormente, 
passou a chamar-se ‘Contabilidade’ (LIRA,2011d). 
52 Cf. ISCAL – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Disponível em: 
http://www.iscal.ipl.pt/index.php/cursos/34-iscal/54-missao. Acessado em: 18. fev. 2016. 
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4.4 AULA DE COMÉRCIO E A REFORMA EDUCACIONAL POMBALINA 

 

O marco oficial da reforma educacional pombalina foi o Alvará Régio de 28 de 

junho de 1759, que determinou o fim da dominação jesuítica na direção dos assuntos 

educacionais portugueses.    

O Alvará Régio de 28 de junho de 1759, é um documento de extrema 
importância para a História da Educação em Portugal e seus domínios, 
uma vez que este estabeleceu praticamente a base da intervenção do 
Estado nos assuntos educacionais, inaugurando no contexto europeu 
as raízes dos sistemas públicos estatais em educação. (REIS, 2006, 
p.1). 

 

Segundo o Alvará, a reforma educacional se explicava pelo anacronismo da 

educação portuguesa frente às praticadas pelas nações europeias mais 

desenvolvidas. O atraso devia-se às ideias que tinham os jesuítas a respeito da 

educação e ao método de ensino que eles adotavam, visto como enfadonho e avesso 

às evidências presentes na realidade. O Alvará também criticava o tempo que os 

alunos necessitavam para aprenderem a língua materna, uma vez que se dedicavam 

a estudar minúcias gramaticais. Esse documento apontava, ainda, que a instrução 

que os jesuítas praticavam provocavam consequências funestas para as artes; para 

as ciências; para a monarquia e para a própria Igreja. Em vista dessas razões, o Alvará 

decretava a suspensão de todas as atividades educacionais que, até então, estavam 

confiadas aos jesuítas (REIS, 2006). 

Entretanto, mais importante do que reformar os estudos, o Alvará definia um 

conjunto de providências com o objetivo de construir as bases indispensáveis à sua 

implementação, tanto na metrópole quanto nas colônias. Entre essas providências 

estava a existência de uma Diretoria dos Estudos, designada pelo monarca e que 

permaneceria sob sua jurisdição direta, com o encargo de implementar a reforma.   

Segundo o referido Alvará, competiria ao Diretor Geral dos Estudos, fiscalizar o 

processo da reforma, prestar contas ao rei ao final de cada ano e fiscalizar o trabalho 

dos docentes, advertindo-os e corrigindo-os se necessário. Mais do que isso, ainda 

fazia parte da função do Diretor controlar a metodologia docente, e censurar a escolha 

dos livros adotados. 

Nesse contexto, apresentando um contorno eminentemente pragmático, 

originou-se a Aula de Comércio dirigida à formação em práticas contábeis e mercantis. 

Como expus anteriormente, ela foi criada concomitantemente à Junta do Comércio, 
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em 30 de setembro de 1755, mas foi efetivada somente em 1759, data em que 

recebeu seus estatutos. Nascida do ideário iluminista, compreendia educação laica, 

submetida ao poder do rei e direcionada às necessidades concretas da prática 

mercantil portuguesa (CABRAL, 2011). Um dos pontos importantíssimos na reforma 

educacional pombalina foi a remodelação da Universidade de Coimbra, em 1772. 

Nessa instituição, 

As transformações introduzidas tiveram repercussões significativas no 
ensino das matérias científicas em geral. Os ideólogos da renovação 
foram muito vigorosos nas críticas feitas aos métodos pedagógicos e 
conteúdos programáticos dos antigos cursos de índole científica. 
(MARTINS, 2013, p. 65). 

 

Em relação ao ensino das Ciências Físico-matemáticas, a ele foram feitas 

censuras muito contundentes, mormente sobre os Estatutos Universitários, apontados 

como inflexíveis quanto aos modelos aristotélicos e fator impeditivo de qualquer 

tentativa de inovação pedagógica (MARTINS, 2013). Para os defensores da reforma 

universitária, seria preciso uma reformulação que livrasse o ensino das Ciências 

Físico-matemáticas da concepção arcaica, que o tornava inoperante frente às 

necessidades do país: “A nova Universidade deveria assumir a vanguarda científica e 

pedagógica, desempenhando um papel interveniente e com profundos reflexos na 

vida social, económica e tecnológica” (MARTINS, 2013, p. 68). 

Essa afirmativa traz-me à mente tanto os conceitos da Etnomatemática quanto 

os da Transdisciplinaridade, levando-me a rememorar as aulas do Prof. D’Ambrosio e 

seus textos. Lembro-me de ter ouvido em um desses encontros que a Etnomatemática 

envolve a análise multidimensional daquilo que se deseja conhecer, o qual foi 

produzido num contexto social específico e direcionado pelas necessidades e histórias 

de vida dos sujeitos sociais. Quanto à Transdisciplinaridade, lembro-me de haver 

aprendido com D’Ambrosio que ela 

[...] é um enfoque holístico que procura elos entre peças que por 
séculos foram isoladas. Não se contenta com o aprofundamento do 
conhecimento das partes, mas com a mesma intensidade procura 
conhecer as ligações entre essas partes. E vai além, pois no sentido 
amplo de dualidade não reconhece maior ou menor essencialidade de 
qualquer das partes sobre o todo.  (D’AMBROSIO, 1998, p. 17) 

 

Assim, verifico que a atitude transdisciplinar busca reunir o conhecimento 

científico com os demais tipos de conhecimento, numa percepção distinta da do tipo 

clássico. Quanto à concepção holística, procura chegar à compreensão integral dos 
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fenômenos, diferentemente daquela que investe majoritariamente em procedimentos 

analíticos, tomando isoladamente os elementos que os compõem.  

Em síntese, entrevejo o enfoque holístico na iniciativa de Pombal ao promover 

a reforma educacional em Portugal e em seus domínios, entre os quais encontrava-

se o Brasil. Esse vislumbre explica-se pelo fato de a iniciativa pombalina implicar em 

uma mudança de paradigma, quando uma concepção fragmentária do conhecimento 

começou a dar lugar a outra, caracterizada por uma visão bem mais abrangente do 

saber, a qual  envolvia o homem, o mundo e a educação em sentido amplo.  

 

4.5 AULA DE COMÉRCIO: ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

 

Na sequência, apresentarei neste item como a Aula de Comércio foi estruturada 

e organizada em seus inícios. 

 

4.5.1 Aspectos gerais do curso 

 

A Aula de Comércio era um curso de nível secundário proposto, 

exclusivamente, para os cidadãos portugueses. Os candidatos deveriam ter idade 

mínima de 14 anos, saber ler e escrever e dominar as quatro operações matemáticas.  

Não obstante esta regra, a Junta admitiu alunos com idade inferior à 
mínima requerida, desde que revelassem ter capacidades e estudos 
prévios em Línguas, Aritmética ou Geografia, dado que com eles lhes 
seria mais fácil o entendimento das matérias leccionadas na citada 
Aula. Como curiosidade, Caiado (2000, p. 62) indica dois exemplos 
extremos de idade de alunos que frequentaram esta escola: “no 11.º 
Curso foi admitido um aluno com 6 anos de idade e no 6.º Curso um 
outro aluno tinha 44 anos”. (LIRA, 2011a, p. 5-6). 

 

Na seleção dos candidatos, os filhos e os netos de negociantes possuíam 

prioridade em relação aos demais (LIRA, 2011b).  

De início, tendo em vista que não se julgava apropriado que um único docente 

(Lente) atendesse turmas com mais de cinquenta estudantes, apenas vinte podiam 

matricular-se regularmente, permitindo-se, contudo, a admissão de outros trinta na 

condição de “supranumerários” (GONÇALVES, 2010a)53. 

                                                 
53 Embora o cargo de Lente gozasse de prestígio e fosse percebido como da maior importância, foi 
difícil, nos primeiros tempos, encontrar docentes capacitados para lecionar na Aula do Comércio, pois, 
como já foi referido, existiam em Portugal poucos que entendiam dos conteúdos a serem trabalhados 
(LIRA, 2011d). 
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O primeiro Curso iniciou-se em 1 de Setembro de 1759 e o interesse 
foi de tal ordem que o número previsto de 50 alunos foi largamente 
ultrapassado, facto que já em 1765 obrigou a fixação do «numerus 
clausus» em 200 alunos ao candidatarem-se a primeira matricula. 
(ISCAL, s.d., s.p.)54 

 

O período letivo ia de outubro a junho. Em julho, ocorriam os exames finais; em 

alguns casos, esses exames poderiam prolongar-se até agosto. As férias aconteciam 

em setembro. Ainda havia dispensa das atividades escolares do Natal até o Dia de 

Reis, e da Sexta-Feira Santa até a segunda-feira seguinte à Páscoa (RODRIGUES; 

GOMES; CRAIG, 2003). 

As aulas eram matutinas, com a duração de quatro horas contínuas, mas o 

horário diferenciava-se conforme a estação do ano: no Inverno, ocorriam das 8h às 

12h, enquanto no Verão, das 7h ás 11h. Na primeira metade do período de aulas, o 

Lente questionava os alunos sobre a matéria ministrada na véspera e, na segunda 

metade, expunha o novo conteúdo. Além das aulas, os discípulos precisavam 

participar das Decúrias55 (RODRIGUES; GOMES; CRAIG, 2003). O nível de 

formalidade da estrutura do curso era extraordinário e incomum para aquele tempo, 

fosse em Portugal, fosse nos demais países da Europa (RODRIGUES, s.d.). 

 No que dizia respeito à avaliação do aproveitamento dos alunos, o exame 

aplicado ao final do ano era público e suscitava alto interesse das autoridades. Vale 

salientar que  

[...] segundo Silva (1970, pp. 49-50), o Rei D. José ia assistir muitas 
vezes aos exames dos alunos, acompanhado de toda a sua Corte. 
Quando, raramente, não ia era substituído pelo Marquês de Pombal. 
(LIRA, 2011a, p.6). 

 

 Para além desse exame, os alunos eram avaliados ao longo de todo o período 

letivo, sendo que, a partir de 1791, passaram a existir Exercícios Sabatinais, os quais, 

como o nome indica, eram aplicados aos sábados; eles consistiam em chamadas 

orais. Como colocado anteriormente, havia, ainda, as Decúrias. Estas, segundo 

Rodrigues, Gomes e Craig (2003), começaram a existir, provavelmente, já a partir do 

                                                 
54 A expressão «numerus clausus» é de origem latina e pode ser traduzida como "número limitado". No 
caso aqui tratado, significa limite máximo estabelecido de indivíduos que poderiam ser matriculados no 
curso. [Nota do autor da tese]. 
55 Decúria: Grupo ou classe de dez alunos. Cf. Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo 
Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consult. 2017-02-27 10:16:56]. Disponível na 
Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/decúria. 
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primeiro Curso. Acredita-se que foram, de início, introduzidas em caráter experimental 

e que tenham permanecido pelos três anos seguintes.   

Supervisionadas pelo Lente, as Decúrias ocorriam no período vespertino e 

eram desenvolvidas por dois alunos, escolhidos entre os mais aplicados, que 

recebiam o título de “Decuriões”.56 A estes cabia ensinar/rever as lições tratadas 

durante a manhã. Esta atividade objetivava aperfeiçoar o entendimento das disciplinas 

e, também, incentivar a sua memorização. 

A assiduidade e a pontualidade às aulas e às “Decúrias” eram 
controladas e valorizadas. As faltas eram registadas em livro próprio e 
os alunos que faltassem seis dias contínuos sem justificação eram 
gravemente castigados, podendo ser expulsos. O aluno que no fim do 
ano fizesse cinquenta faltas não seria admitido a exame. (RODRIGUES; 
GOMES; CRAIG, 2003, p. 7) 

   

Não há certeza se as Decúrias permaneceram ao longo de toda a existência 

da Aula de Comércio, mas Santana (1989, apud RODRIGUES; GOMES; CRAIG, 

2003) avalia que possivelmente sim, pois, encontram-se indícios de que no final do 

século XVIII esta metodologia ainda era valorizada. 

De facto, um Aviso de 27 de Outubro de 1790 determinava que trinta 
dias após o início do 8º Curso (1790) “se principiariam as “Decúrias”, 
observando-se a respeito delas tudo o que se acha determinado pelo 
Regulamento de 1771. Por sua vez, uma ordem da Junta, de 8 de 
Janeiro de 1796, acentua a obrigatoriedade da frequência da “Aula e 
suas decúrias”. (RODRIGUES; GOMES; CRAIG, 2003, p. 7) 

 

Quanto ao alunado, nos primeiros tempos de funcionamento da Aula de 

Comércio, a quase totalidade pertencia à burguesia lisboeta. Entretanto, com o passar 

dos anos, essa clientela decresceu, dando lugar a jovens de outras origens, quer de 

posição social quer de espaço geográfico. Segundo Lira (2011b), foi a melhora das 

vias de comunicação que possibilitou essa mudança. Outro ponto a ser observado é 

que a faixa etária dos estudantes, de início algo elevada, diminuiu com o tempo. Esse 

fato, provavelmente, ocorreu porque as regras definiam que em caso de iguais 

circunstâncias e muitos pretendentes, deveriam ser admitidos os candidatos de menor 

idade (LIRA, 2011b). 

 

                                                 
56 Decurião: termo empregado para designar o aluno mais avançado de determinada turma; cabia a 
ele, por encargo do professor, conduzir essa turma. Em síntese, tal termo designava o líder ou dirigente 
de uma decúria. Cf. Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. 
Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consult. 2017-03-05 18:08:46]. Disponível na Internet: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/decurião. 



79 

 

4.5.2 O desenvolvimento do currículo 

 

Ao realizar a pesquisa, verifiquei que eram nos Estatutos da Junta que se 

encontravam as primeiras diretrizes da Aula de Comércio. 

Lira (2011d), apoiando-se em Martins (1952), afirma que, conquanto não 

houvesse nos Estatutos da Aula do Comércio57 uma ampla descrição do conteúdo 

programático das matérias a serem ensinadas, é possível se verificar a existência de 

dois grandes núcleos de ensino, a Aritmética Comercial e a Contabilidade, os quais 

englobavam as várias matérias.  

No núcleo da Aritmética, incluíam-se, para além da Aritmética e da 
Geometria, o estudo de Pesos e Medidas, Fretes, Seguros e Câmbio. 
Sobre o núcleo da Contabilidade é referido que “se ensinassem os 
principios necessarios a qualquer Negoceante perfeito, e pela 
communicação do methodo Italiano, aceite em toda a Europa”. (LIRA, 
2011d, p. 8). 

 

Complementando essa afirmação, Rodrigues, Gomes e Craig (2003) colocam 

que a Aritmética constituía a disciplina inicial do Curso. Seu ensino principiava-se 

pelas quatro operações Aritméticas básicas (nesse tópico, os alunos precisavam 

conseguir perfeita aprendizagem). É o que afirma o próprio Marquês de Pombal: 

A arithmetica, como fundamento, e principio de todo, e qualquer 
commercio, deve ser a primeira parte da liçaõ da Aula, ensinando-se 
aos seus Paticantes, sobre o methodo commum, e ordinario das 
quatro principais especies, os motivos, e diversos modos, com que 
mais facil, e promptamente se achaõ hoje as sommas, se fazem as 
diminuições, e mutiplicações, se abbrevia a repartição58, e se deve 
passar ao ensino da conta de quebrados59, regra de tres, e todas as 
outras, que saõ indispenfaveis a hum Commerciante, ou Guarda livros 
completo [...]. (POMBAL, 1982, p. 200) 

 

Como pude constatar, o que Pombal escreve no texto supracitado, também se 

encontra registrado nos Estatutos da Aula de Comércio. Neste também consta que, 

adquirido o domínio dessas operações, dever-se-ia passar ao ensino  

das frações e da sua Aritmética, regra de três (directa e inversa, directa 
dobrada e inversa dobrada), regra de três composta, regra de três 
conjunta, regra de companhia ou rateio, progressões Aritméticas e 
geométricas, regra de juros (simples e compostos), desconto  e todas 

                                                 
57  Vale lembrar que os Estatutos da Aula de comércio datam de 19 de maio de 1759. [Nota do autor 
da tese]. 
58 Neste caso, repartição significa divisão. [Nota do autor da tese]. 
59 Quebrados era o termo usado para designar o que hoje chamamos de frações. [Nota do autor da 
tese]. 
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as outras operações necessárias a um “Comerciante ou Guarda-livros 
completo”. (PORTUGAL, Estatuto da Aula de Comércio, 1835, nº 11) 

 

A abordagem das diferentes disciplinas deveria obedecer determinada ordem, 

exigindo-se, conforme os referidos Estatutos, que não se passasse de um conteúdo 

para outro sem que o aprendiz houvesse assimilado o que já lhe haviam ensinado 

(LIRA, 2011d). E, como já foi pontuado, a Aritmética deveria encabeçar as disciplinas 

previstas, uma vez que  todo e qualquer comércio nela se fundamenta. Principiava-se 

pelo ensino das quatro operações Aritméticas e, após os estudantes as haverem 

dominado, abordavam-se os tópicos mais complexos, como a regra de três e os 

números fracionários.  

Lendo o Prólogo da obra “Novo Tratado de Arithmetica Comercial”, de 

Perestrello (1846), inferi que os primeiros textos empregados pelos docentes da Aula 

de Comércio no ensino da Aritmética eram de Bezout60. No referido Prólogo, 

Perestrello elogia o trabalho deste matemático, mas deixa claro que conteúdos 

abordados por ele não se destinavam especificamente à aprendizagem comercial. 

Assim sendo, coloca que é neste aspecto que a obra que estava lançando, “Novo 

Tratado de Arithmetica comercial”, poderia ser considerada “nova”.  

Textualmente, diz Perestrello que  

Se o presente Tratado não merece o cabal título de Novo, ao menos 
em parte o justificará. 
Sciencia exacta e vastissima é a Arithmetica. Explorada tem ella sido 
por muitos com mais ou menos proveito; á frente dos mais distinctos 
apparece Bezout, o qual, como profundo mathematico e geometra, a 
tratou pela maior parte, e não com aquella escolastica e enfadonha 
monotonia, e minuciosas explicações a que difficilmente se adaptára 
tão elevado engenho; por isso, apesar de suas certissimas theorias, 
por vezes o encontramos diffuso ou inintelligivel. Esforçámo-nos pelo 
contrario em apresentar ao Publico o mecanismo arithmetico, no mais 
facil, methodico e comprehensivel systema, o qual estudado com 
alguma attenção, habilitará qualquer pessoa, por pouco intelligente 
que seja, a decifrar qualquer problema relativo a esta sciencia. 
(PERESTRELLO, 1846, Prólogo). 

 

                                                 
60 Matemático francês da escola de Mézières nascido em Nemours, Seine-et-Marne, consagrado pela 
publicação da coleção Cours de mathématique, em seis volumes cobrindo toda a matemática elementar 
até a de alto nível conhecida até então, com ênfase para a mecânica e a navegação (1764-1769), que 
teve várias reedições e versões em outras línguas, inclusive adotada em West Point. Filho de um 
magistrado da cidade de Nemours, Pierre Bézout, e de Hélène-Jeanne Filz, por tradição familiar 
deveria seguir a carreira do pai e do avô. Porém ao tomar contato com os trabalhos de Leonard Euler, 
ele resolveu se dedicar a matemática. http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/EtienBez.htm 
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E, mais adiante, reforça a ideia de seu livro, “Novo Tratado de Arithmetica 

comercial”, ser pioneiro no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem da 

Aritmética em cursos voltados ao comércio: 

Fallámos em Bezout, por ser o autor mais conhecido em Portugal e 
Brazil, e bem longe é de nosso intento querer offuscar-lhe o 
merecimento, o qual tanto reconhecemos, que em alguns lugares do 
seu Compêndio o seguimos, bem como a Hessier, Carvalho e 
Bourdon, e estamos na convicção de ter aproveitado o que de mais 
proveitoso sobre esta matéria discorrerão estes e outros autores, 
assim como de nossa própria experiência e adiantamento do seculo, 
para apresentarmos os Elementos d’esta sciencia explicados no modo 
mais familiar e perceptivel, em summa, util, principalmente á classe do 
Commercio, a quem dedicamos nosso Tratado, por essa razão nos 
abstemos de tratar nelle matérias difficultosas e alheias a este ramo, 
taes como: logarithmos, raizes quadradas, cúbicas, extracção d'ellas, 
&c. (PERESTRELLO, 1846, Prólogo). 

 

Apresento, a seguir, um exemplo de como se ensinava a Aritmética no século 

XIX, tomando por base a obra de Paulo Perestrello da Câmara (1846).  
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Figura 4 – Explicação sobre como efetuar adições simples 

 

    Fonte: Novo Tratado de Arithmetica Comercial, de Paulo Perestrello da Câmara,  
                Rio de Janeiro, 1846, p.3. 

 

Após os estudantes haverem incorporado e dominado o emprego das quatro 

operações Aritméticas, a regra de três e os números fracionários, passava-se à 

aprendizagem dos Pesos, Medidas e Câmbios (neste caso, dever-se-ia dar 

preferência aos das praças com as quais Portugal mantinha relações comerciais). 

Para tanto, empregava-se uma tabela como a que exponho a seguir: 
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Figura 5 – Parte da Tabela de conversão de pesos e de medidas 

 

   Fonte: Novo Tratado de Arithmetica Comercial, de Paulo Perestrello da Câmara,  
               Rio de Janeiro, 1846, p.311. 

 

Mesmo que hoje possa nos parecer fácil, naquela época  

era de grande complicação o estudo de pesos e medidas, não apenas 
de país para país, mas dentro do próprio território nacional, no qual, 
não havendo padrões de normalização, mesmo nas províncias 
portuguesas se aplicavam modelos díspares. (GONÇALVES, 2010b, 
p. 15).  

 

Curiosamente, embora reconhecida a importância dos câmbios, preconizava-

se que apenas suas bases fossem ensinadas, pois a prática profissional se 

responsabilizaria de consolidar os conhecimentos necessários ao ofício.  

Apresento, a seguir, um exemplo constante na obra de Petrestrello da Câmara 

(1846), destinado ao ensino de câmbios. 
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Figura 6 – Exemplo de ensino de câmbios 

 

Fonte: Novo Tratado de Arithmetica Comercial, de Paulo Perestrello da Câmara,  
                             Rio de Janeiro, 1846, p.281. 

 

Na sequência, após o ensino de Câmbios, o curso deveria abordar Seguros, 

que incluía o estudo de apólices. Na ordem curricular, a matéria seguinte seria Fretes, 

envolvendo suas formalidades, comissões e obrigações, tanto das praças 

portuguesas como estrangeiras. No que diz respeito à essa disciplina, recomendava-

se, também, que os alunos adquirissem conhecimento sobre os sólidos, para que 

pudessem calcular os volumes que as cargas ocupariam nos navios e, assim, fosse 

possível avaliar o frete a ser cobrado (LIRA, 2011b).  
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Deixava-se para o final do curso a Contabilidade por partidas dobradas61. Para 

esse ensino, adotava-se como material didático os livros contabilísticos: Borrador, 

Diário, Razão e Auxiliares. Era fundamental o estudo dos Balanços e a exemplificação 

de como se trabalhava em partida dobrada.  

Fazia parte do curso os métodos de escrever em livros, aplicar o 
método das partidas dobradas aos diversos negócios; da escritura 
comercial em geral, “do livro chamado Borrador”; “do livro chamado 
Diário”; “do livro chamado Razão”; “dos livros chamados Auxiliares”; 
“dos Balanços”; e “da exemplificação de como se trabalha em partida 
dobrada”, de acordo com Santana (1989) apud Rodrigues, Gomes e 
Craig (2003b). As bibliografias mais utilizadas conforme Rodrigues, 
Gomes e Craig (2003b) foram: Aritmética e Álgebra, o Tratado de 
Bezout e para a Partida Dobrada o ‘’Guarda-Livros Moderno’’ de 
Manuel Teixeira Cabral de Mendonça; ‘’Tratado de Câmbios ’’ de José 
Pedro Coelho Mayer. (ARAÚJO, 2012, p.4) 

  

Mas, no que consiste o método das partidas dobradas? É o que procurarei 

esclarecer no próximo item. 

 

4.5.3 O método de partidas dobradas 

 

Fato de suma importância para a história da Contabilidade foi a publicação do 

primeiro livro impresso que apresentava o sistema contábil. Isto ocorreu no ano de 

1494, em Veneza, na Itália, tendo por autor o frei franciscano Luca Pacioli62: trata-se 

da obra “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità” (Coleção 

de conhecimentos de Aritmética, Geometria, Proporção e Proporcionalidade). Nessa 

obra, o método de partidas dobradas foi pela primeira vez apresentado oficialmente e, 

rapidamente, difundiu-se pela Europa. Ele é, ainda hoje, considerado um dos pilares 

da contabilidade moderna (SÁ, 2004).    

 

 
 
 

                                                 
61 Cf. manuscrito “Arte da Escritura dobrada, para Instrucção de Joze Feliz Venâncio”, elaborado a partir 
das aulas de Henrique de Souza, primeiro Lente da Aula do Comércio. Deste documento pode-se retirar 
diversas ilações sobre o ensino da Contabilidade pelo método italiano em Portugal, em pleno século 
XVIII. (LIRA. 2011b). 
62 Luca Bartolomeo de Pacioli, nascido em 1445, foi um monge franciscano e célebre matemático 
italiano. Ele é considerado o pai da contabilidade moderna. Em 10 de novembro de 1494, foi descrito 
por ele, pela primeira vez, no livro “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità” 
(Conhecimentos de Aritmética, Geometria, Proporção e proporcionalidade), no capítulo “Tratactus de 
Computis et Scripturis” (Contabilidade por Partidas Dobradas), o famoso Método das Partidas 
Dobradas. http://www.socontabilidade.com.br/conteudo/biografia_autores.php 
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Figura 7 – Obra “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 
Proportionalità” 

 

 

Fonte: http://libreriasdeocasion.com.mx/summa-de-arithmetica-Geometria-proportioni-et-
proportionalita.html 

 

De acordo com o método de partidas dobradas, em toda escrituração contábil, 

sempre o valor total lançado nas contas a débito deve ser idêntico ao total do valor 

lançado nas contas a crédito. Pacioli destacava a correspondência existente entre a 

teoria contábil do débito e do crédito e a teoria dos números positivos e negativos (SÁ, 

2004).   

Segundo Gonçalves, Lira e Marques (2013), na segunda metade do século 

XVIII, o método das partidas dobradas já era de há muito conhecido e empregado 

pelos contabilistas europeus, porém sua introdução em território português ocorreu, 

de fato, somente com a instituição da Aula de Comércio, em 1759, e com a criação do 

Erário Régio, em 1761, eventos sucedidos durante a administração do Marquês de 

Pombal.  

Em 1761 um novo método de Contabilidade foi implementado nas 
finanças públicas do Império Português; as partidas dobradas. Por 
intermédio da Carta de Lei de 22 de Dezembro, nesse ano foi criado o 
Erário Régio Português, a primeira organização pública a adoptar a 
Contabilidade por partidas dobradas, em Portugal. (GONÇALVES; 
LIRA; MARQUES, 2013, p. 143). 

 

José Feliz Venâncio Couto, um dos alunos da Aula de Comércio, reuniu em um 

manuscrito lições ditadas por João Henrique de Souza, primeiro lente (professor) da 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuwMjBrenOAhUFk5AKHcH2AQUQjRwIBw&url=http://libreriasdeocasion.com.mx/summa-de-arithmetica-geometria-proportioni-et-proportionalita.html&psig=AFQjCNFbJceUVaoC2wF0MEWekS0dcp3UPA&ust=1472653879619143
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referida Aula63. Tratava-se de uma apostila, que foi denominada “A Arte da Escritura 

Dobrada que Dictou na Aula de Commercio João Henrique de Souza e copeada para 

Instrução de José Feliz Venâncio Couto, em 1765” (SOUZA, 1765).64 Nessa obra, 

Souza coloca que 

O método que segue a maior parte dos negociantes da Europa na 
arrumação de seus livros de contas foi inventado pelos italianos dos 
quais é chamado Scritura Doppia ou Escritura Dobrada. Por escritura 
entende-se genericamente a arrumação dos Livros de Contas, e a esta 
chamam particularmente dobrada por que no livro principal se faz 
dobrado assento [registro] de cada adição de Receita e Despesa, isto 
é, que cada adição vai lançada em dois lugares distintos. Várias 
expressões próprias desta Arte estão já adotadas na nossa língua e o 
mesmo sucedendo com as outras Nações, as quais igualmente as 
receberam dos italianos (SOUZA, 1765, p. 1, apud RICARDINO, 2012, 
p. 319). 

  

Desde 1296, com a instituição da Casa dos Contos, cujo objetivo era o de reunir 

as contas da fazenda real, os contabilistas portugueses seguiam o método 

contabilístico da partida simples, cuja característica consistia em efetuar registros 

somente no “deve” ou no “haver” de uma conta, sem que o elemento registrado fosse 

anotado em outra ou em outras contas. Em razão desse acontecimento, o método da 

partida simples passou a ser considerado imperfeito e incompleto, favorecedor de 

fraudes, pois não proporcionava possibilidades de conferência ou de verificação dos 

assentamentos feitos (GONÇALVES; LIRA; MARQUES, 2013). 

Contudo, mesmo diante da superioridade do método das partidas dobradas 

sobre o das partidas simples (ou singelas), houve, por parte dos contabilistas 

portugueses, muita resistência em adotar o primeiro. Gonçalves, Lira e Marques 

(2013) mostram, citando um conceituado autor da segunda metade do século XIX, 

que ainda naquela época a oposição ao método das partidas dobradas estava bem 

presente: 

[...] não obstante a superioridade reconhecida do systema das partidas 
dobradas ao das partidas simples, ainda este tem muitos apologistas 
que censuram aquelle, dizendo que por elle se escreve o dobro do que 
é preciso. Responderemos a estes apologistas pelas palavras de 
Granges, dizendo-lhes que pelas partidas dobradas se descreve tudo 

                                                 
63 O manuscrito mede 19,6 cm de altura por 15,0 cm de largura. Ao todo, são 452 páginas divididas em 
dois assuntos: Contabilidade por Partidas Dobradas, pp. 1-156, e Aritmética, pp. 161-452. (Cf. 
RICARDINO, 2012). 
64 Considerando-se o período em que o lente ministrou a Aula, verifica-se uma aparente imprecisão 
biográfica. O título destaca o ano da cópia: “copeada para Instrução de José Feliz Venâncio Couto, em 
1765”. Entretanto, em 1765, João Henrique de Souza não mais ministrava a Aula, por isso a cópia não 
deve ter sido feita por José Felix, mas, provavelmente, por alguém que a forneceu ao estudante. (Cf. 
RICARDINO, 2012). 
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o que diz respeito a cada operação, logo escreve-se o que é preciso, 
e que pelas partidas simples se descreve metade do que diz respeito 
a cada operação, e portanto escreve-se metade do que se deveria 
escrever (PEQUITO, 1875, p. 142, apud GONÇALVES; LIRA; 
MARQUES, 2013, p. 149). 
 
 

A ilustração abaixo, datada de 1760, diz respeito a lançamentos simples de 

contas do comércio, isto é, Dever e Haver.  

 

Figura 8 – Lançamentos Simples 

 
    Fonte: Diccionario do Commercio A_B 1761 a 1773 (p.242)65 

 

O que pude constatar por meio das obras que consultei foi que o método das 

partidas dobradas precisou de certo tempo para que os contabilistas portugueses o 

aceitassem. Até que a aceitação ocorresse, a escrituração era realizada de forma 

fragmentada e desvinculada, tendo por objetivo unicamente o registro das contas 

provenientes do comércio. Porém, com o aparecimento do método das partidas 

dobradas foi possível organizar de modo claro os dados contábeis e prover resumos 

dos fluxos dos negócios.  

 

 

 

                                                 
65 Disponível em: http://purl.pt/13945. Acesso em: 28.Fev.2017 
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4.6 AULA DE COMÉRCIO: REPERCUSSÕES NO BRASIL 

 

4.6.1 Os antecedentes 

 

Como já tive oportunidade de colocar nesta tese, a administração do ensino 

público português, a começar do século XVI, foi deslocando-se, pouco a pouco, da 

Universidade de Coimbra para a Companhia de Jesus. Com esse movimento, os 

inacianos passaram a controlá-lo e, consequentemente, também o ensino no Brasil. 

A hegemonia do método educacional jesuítico somente terminou em 1759, com a 

expulsão da Companhia do território português e de suas colônias. A partir de então, 

o ensino público lusitano voltou a ser de responsabilidade da Coroa (QUEIROZ; 

MOITA, 2007).  

Contudo, a expulsão dos jesuítas não levou à extinção do ensino por eles 

praticado, pois os colégios e seminários permaneceram e os filhos das famílias da 

aristocracia rural continuaram a atuar como professores, ou seja, os alunos dos 

jesuítas continuaram a educar seus parentes. (Cf. ROMANELLI, 2005; BARREIROS, 

2011). 

Creio ser importante ressaltar que entre as medidas fundamentais tomadas por 

Pombal, por meio do Alvará de 28 de junho de 1759, constavam o total aniquilamento 

da organização educacional jesuítica, incluindo seus métodos de ensino, em todo o 

reino português; a criação de aulas de gramática latina, de grego e de retórica; a 

implementação do cargo de ‘diretor de estudos’, um instrumento administrativo para 

orientar e fiscalizar o ensino; a introdução das aulas régias, que nada mais eram do 

que aulas isoladas para substituir o curso secundário de humanidades, até então 

oferecido pela Companhia de Jesus; concretização de concursos públicos para 

seleção de docentes para ministrarem as aulas régias; e, o que nos interessa 

sobremaneira, a aprovação e criação das aulas de comércio (QUEIROZ; MOITA, 

2007). 

Como colocam Queiroz e Moita (2007, p. 7-8): 

Inspirado nos ideais iluministas, Pombal empreende uma profunda 
reforma educacional em Portugal e que tem suas consequências no 
Brasil. Veja algumas das medidas: 

 A metodologia eclesiástica dos jesuítas é substituída pelo 
pensamento pedagógico da escola pública e laica. É o 
surgimento do espírito moderno, marcando o divisor das águas 
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entre a pedagogia jesuítica e a orientação nova dos 
modeladores dos estatutos pombalinos de 1772; 

 Em lugar de um sistema único de ensino, a dualidade de 
escolas, umas leigas, outras confessionais, regidas todas, 
porém, pelos mesmos princípios;  

 Em lugar de um ensino puramente literário, clássico, o 
desenvolvimento do ensino científico, que começa a fazer 
lentamente seus progressos ao lado da educação literária, 
preponderante em todas as escolas; em lugar da exclusividade 
de ensino de latim e do português, a penetração progressiva 
das línguas vivas e literaturas modernas (francesa e inglesa); 

 A ramificação de tendências que, se não chegam a determinar 
a ruptura de unidade de pensamento, abrem o campo aos 
primeiros choques entre as idéias antigas, corporificadas no 
ensino jesuítico, e a nova corrente de pensamento pedagógico, 
influenciada pelas idéias dos enciclopedistas franceses, 
vitoriosos, depois de 1789, na obra escolar da Revolução. 
(AZEVEDO, 1976, p. 56-57) 

 

Assim, dos textos que pesquisei, o de Queiroz e Moita (2007, p.8) é o que 

melhor expressa a conclusão à qual cheguei:  

PombaI foi fortemente influenciado pelos ideais iluministas, no entanto 
o Iluminismo português apresenta algumas peculiaridades que o 
diferenciam do modelo encontrado nas demais nações européias 
(França, Inglaterra, Alemanha).  

 

E no que diz respeito à educação implementada por Pombal, 

[...] apesar de reconhecer as peculiaridades presentes em cada nação, 
foi sempre um programa pedagógico, uma atitude crítica preocupada 
com os problemas sociais e com as intenções de reformulação das 
instituições e da cultura social. (QUEIROZ; MOITA, 2007, p. 8). 

 

Portanto, com base nos estudos que realizei, sinto-me autorizado a afirmar que 

as propostas educacionais do Marquês de Pombal, ao menos em um aspecto, 

carregavam a concepção iluminista de que “uma nova sociedade exige um novo 

homem que só poderá ser formado por intermédio da educação” (QUEIROZ; MOITA, 

2007, p. 12). 

Contudo, mostra-nos Queiroz e Moita (2007), como Pombal era uma 

personalidade muito controversa, ao mesmo tempo em que promoveu a criação de 

diversas escolas e reformou as que já existiam, buscando eliminar a ignorância que 

dominava a coletividade, alimentava, por trás dessas medidas, a preocupação de 

empregar a educação pública como instrumento ideológico; ele possuía a esperança 

de subjugar o povo às intenções da metrópole – elementos incompatíveis entre si e 

conflitantes com o ideário iluminista.  
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4.6.2 O desfecho das reformas educacionais de Pombal 

 

A despeito dos projetos terem sido oficialmente apresentados, as reformas de 

Pombal jamais foram satisfatoriamente implantadas, o que gerou, para a educação 

brasileira, um extenso período – de 1759 a 1808, de desordem e de declínio.  

As medidas pombalinas não foram, pois, suficientemente competentes para 

substituir a eficiência e a eficácia do sistema educacional construído pelos jesuítas, 

espalhado desde a costa, latifundiária, até o interior, dominado pelas selvas, mas por 

onde havia inúmeros educandários e seminários que irradiavam conhecimento. Como 

diz Azevedo (1976), desgostoso com os saldos obtidos, Pombal conferiu à Companhia 

de Jesus todos os problemas apresentados pela educação, tanto em Portugal quanto 

no Brasil (QUEIROZ; MOITA, 2007). 

O que pude constatar da pesquisa que fiz foi que, no decorrer do século XVIII, 

houve no Velho Mundo um embate entre o antigo modelo educacional, adotado pela 

Igreja, e o novo, nascido dos ideais iluministas. Foi no interior dessa conjuntura que 

Pombal procurou implementar uma intensa reforma educacional em Portugal e nas 

colônias, cujos pontos mais relevantes podem ser resumidos da seguinte maneira: 

 A metodologia eclesiástica dos jesuítas seria substituída pelo 
pensamento pedagógico da escola pública e laica; 

 Criação de cargos como de diretor de estudos, visando à 
orientação e fiscalização do ensino;  

 Introdução de aulas régias, isto é, aulas isoladas, visando 
substituir o curso de humanidades criado pelos jesuítas.  
(QUEIROZ; MOITA, 2007, p. 12) 

 

Em concordância com a visão da Etnomatemática a respeito da 

situacionalidade dos fatos, Queiroz e Moita (2007, p. 12) colocam que “Sempre 

seguindo os ideais iluministas, todas essas propostas foram frutos das condições 

sociais da época, a partir das quais, ofereciam-se condições de acompanhar as 

transformações de seu tempo”. 

Diante do exposto, fui levado a concluir que a Etnomatemática possui uma 

dimensão histórica; ao voltar-me para a historicidade de um grupo social, percebo 

fazeres e saberes que lhe são próprios e, nesse contexto, os instrumentos materiais 

e intelectuais dizem muito sobre suas existências e sua realidade. Outra dimensão 

que se me descortina é a política, uma vez que ela nos revela diferentes relações de 

poder, nas quais fica patente a valorização de um saber ou fazer que se sobrepõe ou 
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até mesmo elimina outro. Percebo, ainda, uma dimensão educacional, a qual permite 

a aquisição de conhecimentos, favorecendo o desenvolvimento do raciocínio lógico e, 

dessa forma, da criticidade.  

 

4.6.3 A Aula de Comércio no Brasil: período de gestação 

 

Como apresentei no item anterior, em relação à educação, a proposta 

reformista de Pombal não deu os frutos esperados. Devido aos acontecimentos 

históricos, a Aula de Comércio da Corte, curso pioneiro na formação comercial 

brasileira, foi criada no Rio de Janeiro somente em 1809, após a chegada da Corte 

Portuguesa (1808).  Foi uma iniciativa muito relevante para nosso povo, pois exerceu 

um papel social de extrema importância na constituição do comércio nacional: gestado 

sob os ideais do Iluminismo, seu ensino constituiu-se em ponto de partida para o 

desenvolvimento econômico do Brasil do século XIX (MARTINS, 2014).  

Trabalhar com o tema “Aula de Comércio no Brasil” não foi, para mim, tarefa 

fácil, pois a quantidade de material existente sobre ele é escassa, bem menor do que 

a encontrada sobre a Aula de Comércio em Portugal. Na verdade, a criação desse 

curso em território nacional somente ocorreu devido à mudança da corte portuguesa 

para o Brasil, ao fugir da invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas. A 

institucionalização do ensino em território nacional ocorreu em atendimento ao novo 

perfil de sociedade que começou a se delinear a partir desse momento. Até 1808, 

nada era pensado, no Brasil ou para o Brasil, relativamente ao ensino de ofícios; a 

educação nacional organizava-se em ensino primário e secundário, e não havia 

ensino superior (BIELINSKI, 2003). 

No próximo capítulo, abordarei mais amiúde a Aritmética enquanto núcleo da 

Aula de Comércio, focalizando as peculiaridades de seu ensino em Portugal e no 

Brasil. 
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CAPÍTULO 5. A ARITMÉTICA ENQUANTO NÚCLEO DA AULA DE COMÉRCIO 

 

 

Como apresentado no capítulo 4, a despeito de não se encontrar nos Estatutos 

da Aula do Comércio, uma exposição mais aprofundada do conteúdo programático 

das disciplinas a serem lecionadas, é possível distinguir nele dois importantes núcleos 

de ensino, a Aritmética e a Contabilidade, os quais abrangiam as diversas matérias.  

No núcleo da Aritmética, esta era a primeira disciplina do Curso. O próprio 

Pombal (1982) defendeu tal prioridade ao afirmar que a Aritmética, “como fundamento, 

e princípio de todo e qualquer commercio, deve ser a primeira parte da lição da Aula” 

(p. 200). 

Refletindo sobre esses tópicos, conclui que, frente aos objetivos da tese, seria 

imprescindível aprofundar a questão da Aritmética no conjunto da Aula de Comércio. 

Decidi-me, então, por pesquisar a história da Aritmética enquanto produto cultural. 

Como diz D’Ambrosio (2005, p. 112), 

Naturalmente, em todas as culturas e em todos os tempos, 
conhecimento, que é gerado pela necessidade de uma resposta a 
problemas e situações distintas, está subordinado a um contexto 
natural, social e cultural. 

 

Assim, ao buscar subsídios para essa tarefa, verifiquei que a nossa sociedade, 

de modo geral, mesmo inteiramente acostumada ao convívio com números e cálculos, 

não estimula seus membros a indagarem sobre a gênese destes elementos, que 

interferências sofreram ao longo do tempo e como o nosso atual sistema de 

numeração se difundiu entre os povos, generalizando-se. Diante dessa verificação, 

proponho-me a apresentar no próximo item alguns acontecimentos que podem 

esclarecer, ao menos em parte, esses pontos. Julgo que não é demais observar que, 

nessa empreitada, o foco do estudo é a Aritmética. 

 

5.1 ARITMÉTICA: UM POUCO DE HISTÓRIA   

  

Presentemente, no mundo globalizado em que vivemos, a Aritmética 

apresenta-se como um acervo de conhecimentos absolutamente necessário a todo 

cidadão. Por isso, enquanto professor da área das Ciências Exatas e apoiando-me na 

Etnomatemática que, segundo D’Ambrosio (1993a), é a arte de aclarar, compreender 
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e lidar com diferentes contextos naturais e socioeconômicos da realidade, procurei na 

história informações que pudessem levar-me a entender o papel da Aritmética nas 

diferentes situações humanas (sociais, econômicas e políticas). Afinal, 

Em nossos dias, as experiências de quantificação de objetos e 
fenômenos fazem parte da vida prática das pessoas, e o estudo da 
Aritmética é uma necessidade para prover a organização adequada 
da sociedade e oferecer oportunidades para o indivíduo desenvolver 
processos matemáticos inerentes à sua estrutura lógica mental. 
(LORENSATTI, 2012, p. 13-14).     

 

Na óptica da Etnomatemática, a Aritmética, enquanto ciência, é fundamental 

em todas as culturas humanas, delas fazendo parte desde as épocas mais remotas. 

Esse fato explica-se porque o conhecimento que suporta foi se construindo a partir 

das necessidades concretas e cotidianas que os diferentes povos vivenciaram. É o 

que diz Lorensatti (2012, p.13): 

A Aritmética faz parte da cultura dos povos desde os tempos antigos, 
tendo sido desenvolvida para atender às necessidades de 
comunicação e quantificação. Na história das civilizações, os povos a 
criaram e a recriaram sob roupagens diferentes, utilizando 
essencialmente os mesmos processos matemáticos modificados ao 
longo do tempo.  

 

Por sua vez, Dantzig (1970) coloca que o alicerce de toda a Matemática, seja 

ela pura ou aplicada, é a Aritmética. Para ele, esta é a mais útil das ciências e, 

possivelmente, a componente do saber humano mais difundida entre as pessoas. 

Embora sua utilidade remonte às próprias origens, a necessidade de dominar seus 

conceitos cresceu após o Renascimento, levando à produção de material escrito com 

o objetivo de divulgá-los. “O ambiente renascentista que encontramos no Portugal 

urbano da primeira metade de quinhentos foi o caldo de cultura de um tipo especial 

de Aritmética” (MATOS, 2006, p. 139). 

Como consequência do interesse pela educação e do crescimento 
enorme da atividade comercial do Renascimento, começaram a 
aparecer muitos textos populares de Aritmética. Três centenas desses 
livros foram impressos na Europa antes do século XVII. Essas obras 
eram de dois tipos, basicamente as escritas em latim por intelectuais 
de formação clássica, muitas vezes ligados a escolas da Igreja, e 
outras escritas no vernáculo por professores práticos interessados em 
preparar jovens para carreiras comerciais. (EVES, 2008, p. 299).    
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O imperativo de quantificar, contar, medir e representar as ações cotidianas 

induziu o ser humano a inventar o número e a construir habilidades para solucionar, 

inicialmente, os desafios do dia a dia. 

Os números fazem parte de uma série de grandes invenções da 
humanidade, diz Ifrah (1985, p. 09), provavelmente resultante da 
necessidade de recensear bens, no registro de tempo ou de 
inventários de terras. Supõe-se que a função primeira dos números 
tenha sido a de quantificar, ou seja, de atribuir uma determinada 
quantidade a conjuntos específicos respondendo a uma necessidade 
prática. (LORENSATTI, 2011, p. 102). 

 

Segundo Lorensatti (2011), não se sabe com certeza se a Matemática teve 

início com a Geometria ou com a Aritmética, ou se as primeiras ideias de número 

surgiram a partir de uma concepção cardinal ou ordinal. O que se sabe é que a 

Aritmética, assim como a Geometria, precedeu a invenção da escrita; sabe-se, 

também, que a representação gráfica dos numerais surgiu, aproximadamente, em 

3.500 a.C., com os antigos sumérios e egípcios. Sabe-se- ainda, que até o século 

XVII, Aritmética era a Teoria do Número. Para os gregos, o que hoje chamamos de 

Aritmética era conhecida como Logística e, na Idade Média, como Algarismo 

(DANTZIG, 1970). 

Dessa forma, apesar das controvérsias, pelo que pude averiguar por meio das 

investigações que fiz, os números são, inegavelmente, componentes dos grandes 

inventos da humanidade e é a Aritmética a parte da Matemática que com eles trabalha 

e com os quais opera, daí ser compreendida como a “Ciência dos Números” 

(LORENSATTI, 2012). 

Aritmética é uma parte da Matemática aprendida e ensinada hoje em 
quase todo o mundo, em qualquer contexto escolar ou extraescolar. 
Aprender e ensinar Aritmética são assuntos discutidos mundialmente 
por especialistas educacionais, ora com ênfase em um, ora em outro 
desses processos, mas, na maioria das vezes, com imbricações entre 
eles. (LORENSATTI, 2011, p. 20). 

 

Ao analisar a obra de Marques de Almeida, “Aritmética como descrição do Real 

(1519 -1679)”, datada de 1994, verifiquei que após a invenção da imprensa no século 

XV66, os manuais de Aritmética popularizaram-se na Europa, sendo significativa a 

produção portuguesa e espanhola (ALMEIDA, 1994, v. II, p. 291-293). Vale ressaltar 

                                                 
66 Em 1455, o alemão Johannes Gutemberg criou a tipografia, uma das mais importantes contribuições 
para o mundo moderno, pois permitiu que os textos, antes manuscritos, tornassem impressos e assim, 
pudessem ser divulgados de uma forma nunca antes vista. [Nota do autor da tese]. 
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que a primeira obra de Matemática impressa em Portugal, um texto de Aritmética 

comercial, foi o “Tratado da pratica Darismetyca”, de Gaspar Nicolás, em 151967.  

Marques de Almeida (1994, v. I e II) faz uma avaliação a respeito dos livros de 

Aritmética publicados em Portugal nos séculos XVI e XVII e conclui que nesse período 

estava surgindo um novo modo de percepção da realidade e os textos de Aritmética, 

de certa forma, a trazia para o interior do mundo acadêmico. Um indício desse fato 

pode ser constatado na obra de Nicolás, já que ela apresenta a matéria dentro do 

contexto vivido pelos próprios portugueses, embasando o conteúdo em situações 

ligadas, por exemplo, ao comércio de especiarias (fato que reputo coerente com a 

Etnomatemática e a Transdisciplinaridade).  Corroborando com o que diz Marques de 

Almeida, Matos (2006, p. 142) cita um trecho da obra de Nicolás, onde se lê: “Dous 

baratam [trocam] cravo e canela. A canela val, a dynheiro contado, .5. cruzados e ha 

barato se conta a .6. cruzados...” (Nicolas, 1519, p. 38).68 

Matos (2006, p. 140) afirma que podemos identificar a intenção de Nicolás 

apresentar de modo prático o conteúdo a ser ensinado quando explica como se deve 

realizar a “conta de demenuir”: “Se quiseres demenuir ~ hua conta poerás 

primeyramente a soma maior em cima e debaxo desta poerás aquela quantidade que 

quiseres tirar. E começarás sempre à mão dereita como em assomar (f. 3)” 69/ 70. 

Essa forma prática, mas descontextualizada, de Nicolás apresentar o conteúdo 

não era exclusiva. Eis o que alega Matos (2006, p. 142): 

No entanto, nem sempre a abordagem é uma pura sequência de 
procedimentos a seguir. Numa parte dedicada a “preguntas”, que hoje 
poderiam figurar sob a designação de problemas, existem 
ocasionalmente comentários que sugerem uma preocupação de 
explicação das opções adoptadas, mas tendo normalmente como 
finalidade levar o leitor a uma correcta escolha da regra a aplicar ao 
problema em apreço. 

 

                                                 
67 Cf. Matos (2006, p. 140), “O Tratado foi impresso em Lisboa pela primeira vez em 1519 por Germão 
Galharde e conheceu diversas re-edições até 1716, tendo sido publicada em 1963 uma edição 
facsimilada (Nicolas, 1963) com uma introdução de Luís de Albuquerque”. 
68 Em português atual, Matos (2006, p. 142) expressa esse texto da seguinte forma: “Ficamos a saber 
que dois comerciantes pretendem trocar cravo e canela. A canela, quando negociada a dinheiro tem o 
preço de 5 cruzados a arroba, mas, quando trocada, o preço sobe para 6 cruzados. ” 
69 Todas as citações deste livro são retiradas da edição fac-similada (Nicolas, 1963), sendo indicado o 
número referente ao fólio original, em conformidade com o texto de Matos (2006). 
70 Por outras palavras, coloca-se o maior numeral (“a soma maior”) em cima, alinha-se por baixo o outro 
numeral, e começa-se a efectuar os procedimentos algorítmicos pela direita. A “conta” segue pois um 
procedimento muito semelhante ao do algoritmo actual. (MATOS, 2006, p. 140) 
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Lendo estes e outros textos, pude confirmar muitas das ideias presentes na 

Etnomatemática, visto que a Aritmética empregada no comércio, desde os séculos 

XVI e XVII, apresenta-se associada ao cotidiano dos povos envolvidos, às suas 

existências e necessidades. É o que constatei no trabalho de Matos (2006, p. 142): 

Nos livros italianos (Field, 1997) é possível encontrar referências a 
assuntos como a compra de cones de açúcar em Alexandria, o seu 
transporte por mar até Messina e outros lugares, até que se pergunta 
por quanto cada cone deverá ser vendido se se pretender um lucro de 
um quinto. Embora dominados por situações cujo contexto é a vida 
mercantil, os livros apresentam também situações ligadas à vida 
quotidiana (por exemplo, heranças) e outras, claramente artificiais, 
que são colocadas apenas pelo interesse, ou pela curiosidade dos 
métodos de resolução, ou mesmo pelas suas dimensões lúdicas. 
Como argumenta Almeida (1994), os livros de Aritmética desta época 
são, em última análise, instrumentos de formação de uma mentalidade 
calculadora e de aritmetização de aspectos da vida quotidiana 
essenciais a um novo contexto histórico.  

 

Ao falar da ratificação de muitos dos conceitos presentes na Etnomatemática 

que a pesquisa aqui relatada me permitiu observar, particularmente quanto à 

Aritmética utilizada no comércio a partir dos séculos XVI e XVII, associada ao dia-a-

dia dos povos envolvidos, sou levado a me remeter à concepção de Etnomatemática 

apresentada pelo professor D’Ambrosio (2002, p.9), quando ele a apresenta como 

[...] a matemática praticada por grupos culturais, tais como 
comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes 
profissionais, crianças de uma certa faixa etária, sociedades 
indígenas, e tantos outros grupos que se identificam por objetivos e 
tradições comuns aos grupos. 

 

Nesse sentido, uma questão relevante para o objetivo desta tese é que durante 

o século XVI, somente em Portugal, houve onze edições de textos de Aritmética 

apresentando assuntos relacionados ao cotidiano do povo português, particularmente 

às necessidades comerciais (MATOS, 2006). 

Segundo D’Ambrosio (2000), foi a expansão do cristianismo pela Europa que, 

gerando ambientes de culto mais espaçosos, materiais pictóricos e músicas a eles 

apropriados, modificaram a organização das cidades e intensificaram o comércio. 

Nesse contexto, surgiram novas profissões urbanas que empregavam uma Aritmética 

diretamente associada às operações mercantis, diversa da Aritmética que apenas 

pesquisava os atributos dos números naturais.  

Essa nova Aritmética beneficiou-se da matemática desenvolvida por 
al-Kwarizmi no século IX e foram difundidas na Europa pelos "mestres 
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do ábaco". Com os algarismos indo-arábicos surgiu um importante 
instrumento mercantil. Leonardo Fibonacci (ca 1180ca 1240), de Pisa, 
publicou em 1202 o Liber Abaci, que se tornou o modelo de inúmeros 
livros de Aritmética publicados na Idade Média. O interesse nos novos 
métodos de calcular se intensificaram nos séculos seguintes. Houve 
uma intensa produção de livros destinados a ensinar a arte de calcular. 
Lembro a interessante figura de Bastiano de Pisa, que foi chamado 
para ensinar o ábaco, isto é, cálculo, em Modena, em 1517. Publicou 
o Tratato d’Arismeticha Praticha, possivelmente em 1540. Morreu em 
1553, vivendo de esmolas. (D’Ambrosio, 2000, p. 5). 

 

Já no século XVIII, em 1773, logo após a instituição da faculdade de 

Matemática, em Coimbra, foi adotado um livro de Aritmética de autoria do matemático 

francês Bézout (1730-1783)71. Naquele tempo, os textos publicados geralmente 

constituíam-se em manuais, cabendo aos docentes acompanhar as lições e os 

procedimentos neles constantes. Eram uma espécie de manual prático de calcular, e 

com o trabalho de Bézout não foi diferente.  

Essa obra preocupa-se em ser um manual prático de calcular, 
livrando-se dos assuntos militares, tendo como conteúdo: os números 
e as quatro operações; frações; números complexos; raiz quadrada e 
cúbica; razões, proporções e regra de três; progressões Aritméticas, 
geométricas e logaritmos. (LORENSATTI, 2012, p.12).  

 

Pouco a pouco, entre os lusitanos, o conhecimento aritmético foi se impondo 

como um meio imprescindível de assimilação e de descrição do real, promovendo, 

além do aprimoramento das técnicas comerciais e marítimas, a ampliação da 

complexidade da vida particular das pessoas (MARQUES DE ALMEIDA, 1994, v. I e 

II). A evolução desse saber prático pode ser detectada através da análise das 

modificações introduzidas nos currículos das escolas portuguesas e nos textos 

didáticos por elas adotados. É conveniente destacar que a construção e a transmissão 

deste saber seguiram caminhos diferentes dos do saber universitário (MATOS, 2006).   

De certa forma é o que afirma D’Ambrosio ao dizer que 

Na Aritmética, o atributo do número na quantificação é essencial. Duas 
laranjas e dois cavalos são “dois” distintos. Chegar ao “dois” sem 
qualificativo, abstrato, assim como à Geometria sem cores, talvez 
sejam o ponto crucial na passagem para uma matemática teórica. O 
cuidado com essa passagem e com trabalhar adequadamente esse 
momento talvez sintetizem tudo que há de importante nos programas 

                                                 
71 Em 1786 a obra de Bézout já era adotada na Universidade de Coimbra, sendo referência do saber 
matemático em Portugal. Ela ganhou tradução em português por ordem do Marquês de Pombal. Um 
item importante desse trabalho de Bézout diz respeito aos cálculos de conversão de dinheiro, isto é, 
conversão de moedas. A obra de Bézout foi publicada até o século XIX. (VALENTE, 1999).  
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de Matemática Elementar. O resto do que constitui os programas é um 
conjunto de técnicas que, pouco a pouco, vão se tornando 
desinteressantes e desnecessárias, praticadas mais eficientemente 
por máquinas eletrônicas. (D’AMBROSIO, 2005, p. 116) 

 

Essa colocação de D’Ambrosio fez-me compreender que a construção de um 

conceito matemático envolve juízos, percepções, interações e conhecimentos os 

quais, ao mesmo tempo em que refletem a realidade, sistematizam-na. A começar 

dessa compreensão, fui levado a conjecturar sobre os caminhos que o ensino da 

Aritmética deveria seguir. Enfim, quando se trata de Matemática Elementar, iniciando 

pelo concreto, que envolve qualitativos, cabe ao docente possibilitar que o estudante 

chegue ao sem qualitativos, ou seja, ao abstrato. Como diz D’Ambrosio, esse é o 

ponto crucial na passagem para uma matemática teórica. Trata-se de um processo 

que envolve dados obtidos pela percepção direta, os quais acabam formando um 

intricado sistema de integrações e de relações. 

Do modo como me foi possível interpretar as palavras de D’Ambrósio, não se 

pode negar que o material concreto tem a função de auxiliar no aprendizado da 

Matemática Elementar, sendo tão mais necessário quanto menor for a capacidade de 

abstração do aprendiz. Porém, também o oposto é possível; isto ocorre quando se 

trata da aprendizagem da Matemática em nível superior. Neste caso, o movimento se 

dá em sentido oposto: parte-se do abstrato para compreensão da realidade concreta. 

Em outras palavras, o abstrato é posto como o ponto de partida para compreensão da 

realidade concreta: faz-se a reflexão partindo-se da teoria para encontrarem-se as 

suas aplicações na prática. 

Refletindo sobre essa questão, clarificou-se para mim que no contato com a 

realidade o conteúdo do pensamento é reconstruído e reorganizado, permitindo o 

surgimento de novas formas de se operar com esse conteúdo.  

Na minha percepção, o que D’Ambrosio colocou no texto citado foi que entre o 

teórico e o prático não há dicotomia, mas uma real articulação, ou seja, é preciso 

concebê-los a partir de uma visão dialética,72 superando a visão que os fragmenta. 

 

                                                 
72 Dialética é uma palavra originada do termo grego dialektiké que significa a arte do diálogo. 
Atualmente, ela se apresenta com inúmeras conotações. No presente texto, ela está sendo empregada 
com o sentido que lhe atribuiu o filósofo Hegel (1770-1831): uma forma de pensar todo existente em 
constante mudança, oscilando entre polos opostos, mas constituidores de uma realidade una, indivisa. 
[Nota do autor da tese]. 
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5.2 PORTUGAL E A ARITMÉTICA  

 

Como coloca Clain (2012), com a criação da Rota do Cabo, Portugal passou a 

ser o principal agente das mudanças promovidas na economia europeia dos anos 

quinhentos. A Rota do Cabo foi o nome que recebeu o caminho para as Índias, a partir 

da viagem de Vasco da Gama (1497-1498). Essa nova rota veio ao encontro dos 

interesses europeus. A partir de então, os comerciantes lusitanos ganharam destaque 

no comércio mundial, navegando e negociando com povos de regiões muito distantes 

do importante centro mercantil que se tornaria Lisboa.  

Nesse contexto, continua Clain (2012), tornou-se indispensável dominar os 

cálculos matemáticos que permitissem definir os gastos e os ganhos de cada viagem, 

como ainda os conhecimentos contábeis necessários às transações mercantis e às 

estimativas das operações financeiras, tais como juros e letras de crédito. 

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da 
história, criado e desenvolvido técnicas de reflexão, de observação, e 
habilidades (artes, técnicas, techné, ticas) para explicar, entender, 
conhecer, aprender para saber e fazer como resposta a necessidades 
de sobrevivência e de transcendência (matema), em ambientes 
naturais, sociais e culturais (etnos) os mais diversos. Desenvolveu, 
simultaneamente, os instrumentos teóricos associados a essas 
técnicas e habilidades. Daí chamarmos o exposto acima de Programa 
Etnomatemática (D’AMBROSIO, 2004, p. 46). 

 

Como destaquei no item anterior, foi no século XVI que teve início a publicação 

de obras de Aritmética mercantil produzidas em Portugal, tais como o Tratado da 

Pratica d’Arismetyca, de Gaspar Nicolas (1519). Além dessa obra, merecem destaque 

a Pratica d’Arismetica, de Ruy Mendes (1540) e o Tratado da Arte d’Arismetica, de 

Bento Fernandes (1555). Esses tratados apresentavam temas clássicos, porém 

buscavam atender aos imperativos dos negociantes quinhentistas (CLAIN, 2012). 

Dos três tratados citados, o autor da Pratica d’Arismetica, Ruy Mendes, 

reconhece ter empregado fontes externas (CLAIN, 2012). Para Marques de Almeida 

(1994, p. 85, v. I), sua fonte mais próxima seria a obra do frade espanhol Mossen Juan 

Andrés, denominada o “Sumario breve de la prática de la Aritméthica”, publicado em 

Valência em 1515. De fato, não obstante haja diferenças entre as duas obras, elas 

exibem a mesma organização e abordam tópicos semelhantes. Entre os elementos 

por elas compartilhados encontram-se os temas tradicionais presentes nos tratados 

de Aritmética mercantil. Como coloca Clain (2012, p. 114), 
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Referimo-nos às regras de três, regra de companhias, regra de 
baratas e regras de falsa posição, regras de câmbio, regras da liga de 
ouro e prata, para além das operações Aritméticas. Convém salientar 
a existência de regras que só encontramos nos tratados portugueses 
e que designaremos por “regras locais”. Referimo-nos à Regra de 
Quarto e Vintena e à Regra da Conta de Flandres, ambas ligadas à 
atividade comercial então desenvolvida com o advento do comércio 
com o Oriente e ao estabelecimento da Rota do Cabo.   

 

Essa colocação desvelou-me que o conhecimento se caracteriza por ser, 

concomitantemente, meio para a sobrevivência quanto para a transcendência. Isto 

ocorre porque, em um dado momento, permite ao ser humano sobreviver dentro de 

um contexto real, situado no espaço e no tempo, mas, num processo quase que 

imediato, esse mesmo conhecimento permite que o sujeito transcenda a realidade em 

que vive e construa novo contexto cultural e econômico. 

Assim, à medida em que fui me aprofundando na história da Aritmética, de 

modo especial a que se empregava no século XVIII em Portugal, verifiquei o quanto 

ela é reforçadora da Etnomatemática. Constatei que aquilo que se ensinava nas 

escolas no tempo de Pombal representava a Aritmética necessária para 

aquele momento: extremamente prática e com exemplos do mundo então vivido.  

Analisando, por exemplo, o livro “Novo Tratado de Arithmetica comercial; ou, 

desenvolvimento simplificado de todas as regras de Arithmetica relativas ao 

commercio”,73 de Paulo  Perestrello da Câmara,74 escrito em 1846, verifiquei que ele 

preservava a metodologia de tempos anteriores, apresentando um grande número de 

exemplos e exercícios com o objetivo de facilitar a compreensão da resolução dos 

cálculos relacionados com a circulação das mercadorias e, para isso, fazia 

exemplificações empregando elementos da sociedade existente.  

Segundo Gouveia Neto (2015, p. 51),  

Embora no título apareça a palavra “Novo”, Perestrello afirma que 
seguiu Bézout para a composição do seu livro. Contudo, pelos tópicos 
abordados, o livro segue mais a tradição dos textos de Aritmética 
comercial, tendo ainda uma ligação bem próxima com a legislação que 
regulamentou ação da Aula de Comércio da Corte. A estrutura do livro 

                                                 
73 O nome completo da obra é: “Novo Tratado de Arithmetica Commercial ou Desenvolvimento 
simplificado de todas as regras da arithmetica relativas ao commercio acompanhadas de um grande 
número de exemplos e exercícios os quais facilitão o methodo de resolver qualquer cálculo que tenha 
relação com o trafico mercantil”. [Nota do autor]. 
74 Paulo  Perestrello da Câmara nasceu no Funchal em 1810 e faleceu na cidade do Rio de Janeiro a 
4 de Fevereiro de 1854. Dele, não se dispõe de muitos dados biográficos, mas sabe-se que viveu em 
Lisboa e que em 1841 viajou para o Brasil. Da sua obra destaca-se o Novo tratado de arithmética 
comercial, Rio de Janeiro, 1846. Cf. http://www.bprmadeira.org/index_digital.php?IdSeccao=258. 
Acessado em: 29.mai.2016. 
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está assim disposta: noções preliminares; operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão); quebrados; complexos; proporções 
Aritméticas e geométricas; regra de três; regra de sociedade ou de 
companhia; regra de falsa posição; regra de juros; regra de desconto 
ou de rebate e de agiotagem sobre compra e venda de papéis de 
crédito; regra de liga; regra de afinação do ouro; regras de vencimento 
comum, de perda e ganho, de troca ou permutação; regras de seguro; 
regra conjunta; regra de câmbio e pesos e medidas. 

 

Eis abaixo um exemplo do que consta na obra de Perestrello da Câmara (1846, 

p. 69): 

Depois de termos tratado das quantidades, divididas em Inteiros e 
Fracções, oceupar-nos-he-os, n'esle capitulo, das diferentes 
subdivisões relativas ás medidas em geral, estabeleceremos uma 
differença entre as quantidades, a qual vema ser: que as chamadas 
concretas são aquellas que indicão o numero e a especie; v. g. : 5 
patacões; 5 é o numero, e patacões a especie; e as outras, de-
nominadas abstractas, só tratão de numeros sem lhe importar com a 
especie; r. g. : 3 entra h vezes em 12; 3, k e 12 são quantidades 
abstractas. 

 

Nesse momento, a relação Aritmética-Etnomatemática ficou-me bastante 

evidente, pois, corroborando o que aprendi com a Etnomatemática, a Matemática do 

dia a dia, específica de uma cultura, adquire, pela formalização, uma prática Aritmética 

sofisticada. Assim, a matemática elementar é, de fato, uma habilidade necessária à 

sobrevivência, mas é fundamental que, em uma cultura científica como a nossa, os 

conhecimentos adquiridos empiricamente passem por uma formalização. 

 

5.3 A AULA DE COMÉRCIO NO BRASIL E O ENSINO DA ARITMÉTICA  

 

Proponho-me, neste item, a apresentar o ensino de Matemática, focando 

principalmente o da Aritmética, exercido por ocasião da primeira Aula de Comércio 

criada no Brasil. Como parte dessa proposta, exponho, embora sucintamente, a 

evolução histórica da implementação da Aula de Comércio no Brasil. Para fazê-lo, 

apoio-me em alguns dos princípios que alicerçam a concepção transdisciplinar do 

conhecimento: a adoção de uma postura crítica e de uma atitude aberta e pluralista 

diante dos fatos e dos contextos trazidos à reflexão. Busco apoio na concepção 

transdisciplinar do conhecimento visto sua intenção de reintegrar o que está dividido 

e compartimentalizado (NICOLESCU, 1999). 
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5.3.1 O período joanino  

 

O curso Aula de Comércio foi instituído na cidade do Rio de Janeiro em 1809 e 

ganhou a denominação de Aula de Comércio da Corte. Como já pontuei 

anteriormente, a implantação do mesmo está claramente associada à transferência 

da Corte Portuguesa para o Brasil, porquanto visava atender às necessidades da 

sociedade que naquela ocasião se estabelecia.  

Como coloca Martins (2014, p. 46), 

O ano de 1808 reservou significativas mudanças sociais para o Brasil, 
depois que a família real veio para o país, fugindo da invasão de 
Napoleão e de um possível golpe orquestrado por ele. A sede do 
governo português foi implantada no Rio de Janeiro e, com uma nova 
sociedade se formando, D. João VI providenciou uma série de 
medidas educacionais para suprir as necessidades sociais que 
começavam a se apresentar. Entre elas, ele assumiu a iniciativa de 
instaurar o ensino superior e, em 1809, organizar as aulas de comércio 
no Brasil. Até aquele momento, o ensino oficial oferecido na Colônia 
possuía ensino primário e ensino secundário, mas não ensino 
superior. 

 

A Aula de Comércio da Corte foi criada por meio do Alvará de 15 de julho de 

1809 (MENDONÇA, 1982). Segundo Cabral (2011, s.p.), 

A  Aula de Comércio da Corte foi instituída através do alvará de 15 de 
julho de 1809. Sua criação foi parte do conjunto de medidas 
administrativas de cunho econômico tomadas por D. João a partir de 
1808, juntamente com a abertura dos portos às nações amigas, a 
revogação do alvará de 5 de janeiro de 1785, que proibia o 
estabelecimento de fábricas e manufaturas no Brasil, e a fundação 
a Real Junta de Agricultura, Comércio, Fábricas e Navegação.  

 

Não obstante voltar-se para a formação profissional tanto quanto o ensino de 

ofícios, diferentemente deste recebeu atenção dos governantes desde seus 

primórdios75. Essa atenção ocorreu graças ao crescimento do comércio em nosso 

país, devido à ocupação do Reino pelas tropas francesas, fato que promoveu não 

apenas a mudança da Corte para o Brasil como também de toda sua estrutura. É 

                                                 
75 Até aproximadamente 1840, além da Aritmética, havia outro tipo de ensino que era igualmente 
exercido no Brasil: o de ofícios. Contudo, este não contava com o empenho governamental porque, 
naquela época, todo e qualquer trabalho manual era visto como próprio para escravos e, assim, sua 
aprendizagem ocorria de maneira prática e assistemática no próprio espaço de trabalho. Essa forma/ 
local de aprendizagem denominava-se “escola-oficina” Algumas das “escolas-oficinas”, apesar de não 
oficialmente apoiadas pelo governo, chegavam a conferir diploma àqueles que as frequentavam. (Cf. 
MARTINS, 2014). 
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importante salientar que entre os membros da comitiva Real que aportou no Rio de 

Janeiro, em 1808, havia profissionais formados pela Aula do Comércio de Lisboa.  

Todo um aparelho burocrático vinha para a Colônia: ministros, 
conselheiros, juízes da Corte Suprema, funcionários do Tesouro, 
patentes do Exército e da Marinha, membros do alto clero. Seguiam 
também o tesouro real, os arquivos do governo, uma máquina 
impressora e várias bibliotecas que seriam a base da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro. (FAUSTO, 1996, p. 75) 

 

Com a política expansionista adotada por Napoleão nos anos iniciais do século 

XIX, o comércio português viu-se inteiramente prejudicado e, com ele, os ganhos do 

Reino. Para superar essa dificuldade, assim que chegou ao Brasil, D. João VI tomou 

várias deliberações, uma delas foi a de buscar meios de qualificar os comerciantes; 

para isso, instituiu a Aula de Comércio da Corte nos mesmos moldes da que, desde 

1759, existia na Metrópole (FAUSTO, 1996)76. 

No que dizia respeito aos comerciantes, é relevante pontuar que, no Brasil 

colônia, 

O comércio era monopólio de pessoas ligadas firmemente à 
metrópole: governadores, magistrados, oficiais do exército e até 
personalidades clericais. Todos eles detinham as funções 
administrativas principais, garantindo assim a continuidade da política 
colonial. (OLIVEIRA, 2005, p. 97).  

 

De início, a Aula de Comércio da Corte foi implantada na cidade do Rio de 

Janeiro, na Província da Bahia, na Província do Maranhão77 e na Província de 

Pernambuco (ARAÚJO; RODRIGUES, 2013). No Rio de Janeiro, coube a José 

Antônio Lisboa78 a organização do curso, o qual ficou submetido ao Tribunal da Junta 

de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação (MARTINS, 2014).79 

                                                 
76 Como foi aventado no capítulo 2 e mais bem explicitado no capítulo 4 desta tese, a Aula do Comércio 
na metrópole foi originalmente criada pelo decreto de 30 de setembro de 1755, que também criou a 
Junta do Comércio deste Reino e seus Domínios, mas só foi efetivamente organizada em 1759, quando 
recebeu seus estatutos (CABRAL, 2011). 
77 No Maranhão as aulas foram suspensas em 1820 em razão da incapacidade do lente, que resultou 
na falta de alunos. (Verbete Aula de Comércio da Corte do Mapa Memória da Administração Pública 
Brasileira do Ministério de Justiça http://linux.an.gov.br/mapa/?p=362. Acessado em 31.jul. 2016). 
78 José Antônio Lisboa era formado em matemática e filosofia pela Universidade de Coimbra. Além de 
professor da Aula de Comércio, Lisboa assumiu diversos cargos públicos, como deputado da Junta do 
Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação e presidente do Tesouro Público do Rio de Janeiro, tendo 
sido incumbido, em 1832, de redigir o Código de Comércio (CABRAL, 2011). 
79 Em 1808, o alvará de 23 de agosto criou no Brasil a Real Junta do Comércio, mas não se fazia 
referência ao estabelecimento ou organização de uma Aula de Comércio no país. No entanto, este 
mesmo documento dispunha que a Real Junta deveria regular-se por todas as leis, alvarás, ordens 
régias e regimentos estabelecidos sobre esta matéria em Portugal. 

http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2796
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Alguns dados relevantes à Aula de Comércio no Rio de Janeiro, segundo 

Araújo e Rodrigues (2013, p.7), são os seguintes: 

 José Antônio Lisboa - ex-Aluno da Aula do Comércio de Lisboa 
foi nomeado em 19/08/1809 – 500$000 reis/anuais. Confirmação 
em 23/10/1810.  

 Em 10/02/1820 - Junta do Comércio manda que o Lente 
“observe o que está determinado pelos estatutos praticados em 
Lisboa com exceção dos feriados”. 

 Início do Curso em 1811, na Rua da Alfândega nº 15, 2º Andar  

 No período de 1811 a 1821 (D. João V) – Funcionamento de 4 
Cursos.  

 Em 1821 - Jubilação de José Antônio Lisboa como Lente e a 
nomeação de José da Silva Lisboa (Visconde de Cairú – como 
Inspetor da Aula do Comércio).  

 Assume o cargo o Lente substituto João Theodoro Ferreira - 
Contador da Contadoria da Junta do Comércio. Fica no cargo 
até 1822.  

 Assume o cargo o ex-aluno do 3º Curso – Joaquim José Gomes 
da Silva.  

 Visconde de Cairú assume a cadeira Legislativa e José Antônio 
Lisboa volta como Inspetor da Aula do Comércio.  

 

Conforme Cabral (2011, s.p.),  

José Antônio Lisboa observou, em representação na qual prestava 
conta dos compêndios utilizados na Aula do Comércio, que 
acrescentou o ensino de princípios de geometria plana, geografia e 
economia política ao estudo da aritmética, álgebra, comércio e 
escrituração, que eram previstos originalmente nos estatutos do curso. 
Em aritmética, álgebra e geometria, era utilizado o livro de Bezout; 
geografia era ensinada por meio de um folheto reduzido do brasileiro 
Manoel Inácio Lisboa; em comércio adotavam-se os dois tomos da 
obra de Manoel Teixeira Cabral de Mendonça e, em economia política, 
a obra do próprio Lisboa (1950, p. 172).  

 

A Aula do Comércio da Corte, com a duração de três anos, estruturava-se 

conforme os dados a seguir: 

 

 

                                                 
O fato de não pertencer à categoria das ‘aulas menores’ permitia que a Aula de Comércio pudesse se 
encontrar sob a inspeção da Real Junta do Comércio, que dispunha de rendimentos próprios para o 
custeio das atividades sob seu encargo. De fato, o alvará de 15 de julho de 1809 definiu estas fontes 
de receita, como também as despesas, dentre as quais se incluía o estabelecimento de Aulas de 
Comércio (CABRAL, 2011). 
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Figura 9 – Tabela sobre Curso de Estudos do Comércio 

 

Fonte: Chaves (2009, p. 15) 

  

 Analisando a tabela anteriormente apresentada e pensando de modo particular 

na Aritmética, constatei, por meio dos estudos que fiz, que aquilo que a Aula de 

Comércio propôs foi, de fato, a sistematização do que era de há muito empírica e 

cotidianamente praticado pelos negociantes. Esta ocorrência é justificável, pois, para 

o mundo acadêmico, não basta que os conhecimentos funcionem na prática para que 

sejam aceitos como científicos, é preciso organizá-los de modo rigoroso e sistemático. 

Esse aspecto real da academia trouxe-me uma reflexão: ele poderia levar a 

Etnomatemática a sofrer, por parte dos cientistas, uma verdadeira rejeição, já que, 

segundo um comentário de D’Ambrosio, 

[...] A matemática é validada pelo rigor do processo de prova. 
Matemática que "funciona", como se diz no jargão científico, isto é, um 
conjunto de resultados comprovados empiricamente, não tem seu 
reconhecimento enquanto não fundamentada com rigor. Isso exclui 
todo o corpo de conhecimentos que se denomina Etnomatemática, 
que é parte integrante da cultura praticada (1999, s.p.). 

 

Porém, verifiquei que, se mergulharmos mais profundamente na história, 

encontraremos a Etnomatemática definida a partir de outro nível, permitindo-lhe ser 

incluída na ciência oficial, desde que definida “como domínio de investigação, que 

reflecte a consciência da existência de muitas matemáticas, em certa medida 

específicas de determinadas (sub)culturas” (GERDES, 1996, p. 6). 
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Melhor colocando: 

Como domínio de investigação, a Etnomatemática pode ser definida 
como a antropologia cultural da matemática e da educação 
matemática ou, na formulação de D’Ambrosio (1977): “Etnociência que 
estuda os fenómenos científicos e, por extensão, tecnológicos, em 
relação directa com o seu background social, económico e cultural” 
(D’Ambrosio, 1987, p. 74). Neste sentido, ela inclui “o estudo das 
ideias matemáticas de povos não letrados”, que era a definição de 
Etnomatemática dada por Ascher em 1986. (GERDES, 1996, p. 6). 

 

Foi quando verifiquei que, em sintonia com essa questão, algumas vezes, 

D’Ambrosio usa a expressão matemática antropológica (Cf, D’Ambrosio, 1985 b). É 

importante não perdermos de vista que além do caráter antropológico, a matemática 

(Etnomatemática) tem um foco político e é embebida de ética, visando à dignidade 

cultural do ser humano, muitas vezes violentada pela exclusão social (D’AMBROSIO, 

2002). 

Deixada de lado essa digressão, entendo ser interessante analisarmos novos 

dados, pois, complementando a tabela anterior, Araújo (2012) elaborou, ela própria, 

outra comparando os cursos ministrados em Portugal (Lisboa) e no Brasil (Rio de 

Janeiro): 

 

Figura 10 - Tabela sobre Similaridade entre as Disciplinas e Bibliografias utilizadas em 
Portugal e no Brasil 

 

 
Fonte: Araújo (2012, p. 9). 

 
 

Assim, a partir dos textos analisados, pude observar que, da mesma forma que 

na Aula de Comércio praticada em Portugal, a Aritmética estava entre as disciplinas 

iniciais da Aula de Comércio da Corte. Também me foi possível constatar que José 

Antônio Lisboa procurou ajustar o curso às peculiaridades das transações comercias 



108 

 

ocorridas no Brasil, principalmente pelo fato de o objetivo ser o de desenvolver 

comerciantes e funcionários públicos.  

Nesse sentido, decisão n. 9, de 6 de maio de 1818, determinou que os 
amanuenses80 e praticantes admitidos no Erário Régio deveriam ter os 
conhecimentos primordiais de cálculo e do método das transações 
usados na arrecadação e distribuição da Fazenda e Fisco Real, que 
deveriam ser adquiridos através do curso da Aula do Comércio. 
(CABRAL, 2011, s.p.). 

 

 Araújo (2012, p. 9), a respeito da Bahia e de Pernambuco, diz que: 

Nas aulas da Bahia e em Pernambuco os professores utilizaram na sua 
maioria as mesmas disciplinas que as de Lisboa, com exceção a 
disciplina Direito Mercantil que não era oferecida em Portugal. Quanto 
à bibliografia utilizada era diferente. Na Aula do Comércio de Lisboa 
utilizava o livro de Manuel T. Cabral de Mendonça, já Bahia e 
Pernambuco utilizava o livro de Manuel Luís da Veiga. Ricardino (2001) 
fez uma suposição em que ele cita ‘’conquanto não haja evidências 
concretas, é bastante razoável supor que os manuais portugueses 
tenham servido de base para as primeiras Aulas do Comércio 
introduzidas no Brasil’’. Esta suposição torna-se concreta na difusão da 
transferência do conhecimento de Portugal para o Brasil, pois além da 
Aula do Comércio da Bahia utilizar o livro de autor português, o próprio 
autor do livro Manuel Luís da Veiga era o professor da Aula do Comércio 
de Pernambuco. 

  

Segundo Chaves (2008), conquanto cursos mercantis não fossem novidade em 

vários países europeus81, por causa da sua estrutura, os historiadores classificam a 

Aula de Comércio criada em Portugal como o primeiro curso técnico profissionalizante 

praticado na Europa, característica essa que foi transplantada para a Aula de 

Comércio da Corte, no Brasil82. 

Duas características marcavam essa modalidade de instrução técnica-
profissionalizante e que estariam presentes nas aulas de comércio 
introduzidas no Brasil a partir de 1809: a ênfase nos conhecimentos 
práticos e a produção de uma literatura específica elaborada por seus 
mestres. Sobre a primeira característica, compreendia-se que o 
aprendizado contábil era o mais importante. Saber escriturar os livros 
de razão, o diário e o borrador era indispensável para os negócios. A 
novidade no ensino técnico era o uso do “método dialógico”, isto é, 
passar das lições mais simples para as lições mais complexas. 
(CHAVES, 2008, p. 268)  

 

                                                 
80 Amanuense = escrevente. [Nota do autor da tese]. 
81 Na França, Inglaterra e Itália esses cursos mercantis existiam desde o século XVII. [Nota do autor da 
tese]. 
82 Essa colocação é feita por Chaves com base na obra de AZEVEDO, Mário C. A Aula do Comércio, 
primeiro estabelecimento de ensino técnico profissional oficialmente criado no mundo. Lisboa: 
Edição da Escola Comercial Ferreira Borges, 1961. [Nota do autor]. 
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Quando se fala em conhecimentos práticos, entendo ser importante destacar 

que os professores da Aula de Comércio da Corte, assim como os da Aula de 

Comércio praticada em Portugal, recorriam a exemplos para que o entendimento do 

conteúdo ocorresse de forma satisfatória. Nesse sentido, Chaves (2008) diz que, de 

acordo com Francisco Vaz, “para todas, simples ou complexas, o recurso ao exemplo 

é uma constante a fazer justiça de que se pretende deixar o tema bem claro, não 

apenas porque as palavras e termos são simples, mas também porque a linguagem 

dos números põe sempre fim a todas as incertezas”83. 

Eis, abaixo, algumas ilustrações tiradas da obra “Instrução sobre o uso da 

medida cúbica liquida, que por ordem de Sua Magestade fez ordenar a Junta, que 

solicita o bem comum ao Commercio, e do modo com que a dita medida se deve 

aplicar...” de Off. Manoel Coelho Amado, Lisboa, 1756. 

 

Figura 11 - Página do livro “Instrução sobre o uso da medida cúbica liquida...”: 
Sobre o uso da Medida Cúbica Líquida 

 

 

                            Fonte: Amado, 1756, p.4  

                                                 
83 VAZ, Francisco António Lourenço. Instrução e economia: as idéias econômicas no discurso 
ilustrado português (1746-1820). Lisboa: Edições Colibri, 2002, p. 78. 
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Figura 12 - Página do livro “Instrução sobre o uso da medida cúbica liquida...”:  
Tabuada das medidas que correspondem às polegadas cúbicas líquidas 

 

 

                    Fonte: Amado, 1756, p.5  

 

Outra ilustração que me parece relevante apresentar é o da escrituração de “O 

Borrador”. Segundo Ricardino (2012, p. 320), tratava-se de “um livro de papel comum, 

encadernado, contendo três riscas verticais em cada página, uma à esquerda, 

indicando o número do lançamento, uma ao centro, para a descrição da transação, e 

uma à direita para os valores transacionados [...]”. Após esta descrição, Ricardino 

coloca o exemplo a seguir: 84 

Figura 13 - Exemplo de escrituração: “O Borrador” 

 
                                                 
84 Por estranha que possa parecer ao leitor a figura, é exatamente desta forma que ela é colocada no 
trabalho de Ricardino (2012). O que se pode identificar é que a primeira coluna corresponde ao 
lançamento, a segunda coluna à descrição do elemento e, finalmente a terceira, ao valor pago, 
conforme descrição apresentada no texto. [Nota do autor da tese]. 
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Quanto à literatura que dava suporte às aulas, constatei em Gouveia Neto 

(2015) que, por volta de 1820, os textos de Étienne Bézout (1739-1783) eram muito 

conhecidos no Brasil, constituindo-se referência no ensino de Aritmética85. A 

divulgação de sua obra entre os educadores brasileiros deveu-se ao fato da sua 

adoção, desde 1773, pela Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, 

gozando, assim, de grande prestígio em Portugal.   

Contudo, até a década de 1820, os textos de Bézout não abordavam 

informações acerca de Aritmética Comercial. Apenas em 1836, com o compêndio 

Elementos de Aritmética, adaptado por José da Silva Tavares, é que foram 

introduzidos tópicos relativos à cultura mercantil. É o que coloca Valente (2006, 

p.3370): 

As reimpressões do texto de Bézout, a partir da editada em 1836, 
trazem o nome de José da Silva Tavares como responsável pela 
readaptação dos Elementos de Arithmetica às necessidades 
comerciais. Tavares inclui um apêndice com o seguinte título: 
“Appendice – Applicação das Regras d ́Arithmetica às operações de 
commercio e de banco, etc”. Nele estão presentes ensinamentos 
sobre o cálculo de juros, de câmbio, de seguro, de conversão de pesos 
e medidas, moedas, um “modelo de uma conta corrente feita segundo 
o methodo mais moderno, sem dependencia de números vermelhos”, 
uma tabela de câmbios entre o Brasil e a Inglaterra, dentre vários 
outros itens para uso do comércio. 

 

Não obstante, as diferentes publicações das Aritméticas de Bézout existentes 

no Brasil, em 1821, não proporcionaram temas da cultura mercantil, o teor dos seus 

escritos aproximava-se bastante daqueles que constavam no manuscrito de João 

Henrique de Souza, seguido na Aula de Comércio de Portugal. Segundo Valente 

(2007), a Aritmética apresentada por Bézout estruturava-se da seguinte forma: os 

números e as quatro operações fundamentais, frações, “números complexos”, raiz 

quadrada e cúbica, razões, proporções, regra de três, progressões aritmética e 

geométrica, e, logaritmos. Comparando-se esse conteúdo com constante no 

manuscrito de João Henrique de Souza, observa-se uma similaridade entre ambos, 

pois este último apresentava: quatro operações Aritméticas básicas, frações, regra de 

três (direta e inversa, direta dobrada e inversa dobrada), regra de três composta, regra 

                                                 
85 As obras de Étienne Bézout e sua utilização no Brasil foram bastante empregadas no ensino militar 
e secundário brasileiro, tendo sido referência para a formação técnico-militar nos primeiros tempos de 
Colônia (VALENTE, 2006). 
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de três conjunta, regra de companhia ou rateio e progressões Aritméticas e 

geométricas (GOUVEIA NETO, 2015). 

Focalizando especificamente os tópicos das Aritméticas comerciais, tanto um 

autor quanto o outro abordavam as proporções e as regra de três (simples e 

composta). Provavelmente, por essa razão José Antônio Lisboa tenha optado por 

adotar os compêndios de Bézout. Quanto ao método didático de Lisboa, afirma ele 

próprio que 

[...] No fim de cada hua das matérias, o reprezentante [o lente] fazia 
copiar pelos alunos, e decorar hum rezumo por perguntas e respostas 
de tudo quanto havia explicado, não só para elles conservarem a 
memória das doutrinas e das regras que tinhão aprendido, mas tão 
bem, para acostumar aos Principiantes a exprimir as suas ideias com 
hua fraze escolhida e lacônica (LISBOA, 1821, p. 173, apud GOUVEIA 
NETO, 2015, p. 46). 

 

Como é possível constatar na citação anterior, adotava-se no Brasil o mesmo 

esquema educacional seguido em Portugal. Afora o método didático dialógico (passar 

das lições mais simples para as mais complexas), aplicava-se, nas aulas, a forma de 

perguntas e respostas, bem como o exercício da memorização. O uso desse método 

era facilitado pela adoção da obra de Jacques Savary dês Brûlons, publicada entre 

1723 e 1730, “Dictionnaire universel du commerce, d’histoire naturelle et des arts et 

métieres”, preferida pelos docentes portugueses por relacionar, em ordem alfabética, 

as informações técnicas e administrativas comerciais mais necessárias ao cotidiano 

profissional (CHAVES, 2006).  

Procurando atingir os objetivos desta tese, investiguei muitos autores que se 

dedicam ao tema por ela tratado e verifiquei que pouco se conhece sobre os 

responsáveis pela Aula do Comércio da Corte ao longo dos dez anos que se seguiram 

à aposentadoria de Lisboa, ocorrida em 1821. Um fato que chamou minha atenção, 

ao me debruçar sobre essa pesquisa, foi o número de alunos que frequentaram a Aula 

de Comércio no decorrer da atuação profissional de Lisboa e no ano que se seguiu a 

sua aposentadoria. 
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Figura 14 - Alunos que cursaram a Aula de Comércio da Corte (1811-1822) 

 

 

Fonte: Araújo (2013, p. 8).  

 

 O que constatei a partir da tabela anteriormente exposta é que, entre os anos 

de 1811 e 1820, foi crescente o número de interessados pelo curso, porém, ao longo 

do tempo, houve uma perda significativa de alunos, a saber: cerca de 70% na primeira 

turma, 77% na segunda, 58% na terceira e 60% na quarta. Resta-nos questionar as 

razões dessa ocorrência. Embora eu pesquisasse de forma intensa a respeito das 

prováveis causas, não encontrei uma resposta satisfatória para elas. Creio ser 

importante que sejam feitas mais pesquisas nessa direção, porém, de minha parte, 

deverá ficar para trabalhos futuros uma vez que esse não é o objetivo da presente 

tese. 

 

5.3.2 O período imperial  

 

Para além da época em que o curso Aula de Comércio ficou sob a 

responsabilidade de José Antônio Lisboa, somente pude averiguar que, “em 1838, o 
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professor de Aritmética, Geometria e Álgebra, além de ensinar essas matérias no 

primeiro ano, trabalhava também com as matérias de Contabilidade, Escrituração 

mercantil e Geografia [...]” (GOUVEIA NETO, 2015, p. 47). Verifiquei, igualmente, que 

havia dúvidas a respeito da incumbência da fiscalização dessas aulas: caberia ao 

Governo ou à Junta de Comércio a qual, desde o início, por elas se responsabilizou? 

(GOUVEIA NETO, 2015). 

Segundo Gabler (2014, s.p., apud BRASIL, 1843, p. 135), 

Durante o Império, o curso passou por diversas crises, como aponta 
uma leitura apurada da legislação e dos relatórios ministeriais. O texto 
do decreto n. 121, de 31 de janeiro de 1842, por exemplo, que regulou 
o preenchimento das cadeiras de professores, demonstra a 
insatisfação do governo com a forma de seleção dos lentes. De acordo 
com o ato, desde a criação da Aula de Comércio, o Tribunal da Junta 
do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação teria “uma maneira 
arbitrária e irregular de prover as cadeiras dela, bastando muitas vezes 
para a escolha e nomeação dos lentes, as informações individuais dos 
seus membros, dispensando o concurso, e exame necessário para 
verificar e estabelecer a idoneidade e preferência dos pretendentes”. 
 

Essa recriminação devia-se à modernização burocrática, iniciada nos anos de 

1840. O princípio da meritocracia despontava e algumas instituições públicas já 

selecionavam seus servidores através de concursos (GABLER, 2014). 

Assim, o governo deliberou, por meio de um decreto86, que a partir de 1842 as 

cátedras da Aula de Comércio que se tornassem vagas seriam ocupadas por 

suplentes e, na inexistência destes, realizar-se-ia um concurso público, devendo a 

nomeação do vitorioso receber aval governamental. 

No decorrer da década de 1840, a Junta Comercial promoveu discussões sobre 

a necessidade de se implementar uma reforma no currículo da Aula de Comércio. 

José Antônio Lisboa, então deputado da referida Junta, atendendo uma solicitação do 

Conselheiro de Estado Diogo Soares da Silva e Bivar, elaborou um projeto que, após 

debatido por seus pares, foi entregue ao Governo em janeiro de 1846. Esse projeto 

foi aprovado praticamente sem modificações e publicado em julho do mesmo ano 

(GOUVEIA NETO, 2015).  

A reforma curricular proposta por José Antônio Lisboa sugeria a inclusão de 

elementos de Aritmética próprios da cultura mercantil, tais como juros simples e 

compostos, descontos, e, também, as disciplinas de Álgebra e de Geometria. A partir 

                                                 
86 Cf. BRASIL. Decreto n. 121, de 31 de janeiro de 1842. Regula o provimento das cadeiras da Aula 
de Comércio. Coleção das leis do Império do Brasil, Rio de Janeiro, p. 135, v. 5, parte 2, 1843.  
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de então, o currículo da Aula de Comércio passou a conter Aritmética comercial, 

Álgebra (até equações do segundo grau) e Geometria (plana e espacial). No caso da 

Geometria, houve a inclusão de cálculo de volumes, voltado ao cômputo da 

quantidade de líquidos, como vinhos e azeites, muito presentes nas transações 

comerciais da época. Embora tenha ocorrido outras reformas no ensino comercial, 

como a de 1856 e a de 1926, o currículo proposto por José Antônio Lisboa 

permaneceu quase sem alterações até 1931, já no período republicano, quando 

ocorreu a Reforma Francisco Campos (GOUVEIA NETO, 2015).  

Nesse contexto, o que as pesquisas me permitiram constatar é que, em 1846, 

pelo decreto nº 456, de 6 de julho, a Secretaria de Estado dos Negócios do Império 

passou a administrar da Aula de Comércio, impondo-lhe um novo regulamento. Este 

alterou vários pontos da sua organização, dentre os quais os processos para 

aceitação de estudantes e de docentes, a forma de matrículas, a organização dos 

períodos letivos e quais disciplinas deveriam ser frequentadas. Deliberou, também, 

que haveria uma Congregação de Lentes formada por dois catedráticos e um 

suplente. A duração do curso seria de dois anos, ficando cada um deles sob o encargo 

de um dos docentes (GABLER, 2014). 

 A respeito da citada reforma de 1856, Peleias e colegas colocam que 

Em meados do século XIX, o café desponta como principal produto de 
exportação e o Sudeste se consolida como centro econômico do 
Império. Além disso, o surgimento do Código Comercial de 1850, a 
expansão das estradas de ferro e de empresas de serviços urbanos, 
bem como o aumento dos investimentos estrangeiros e do comércio 
exterior, trouxeram novas perspectivas e demandas econômicas. Tais 
mudanças influenciaram a reorganização da Aula de Comércio da 
Corte, dada pelo decreto n. 1.763, de 14 de maio de 1856. Esse ato 
concedeu um novo e extenso estatuto à instituição, mudando seu 
nome para Instituto Comercial do Rio de Janeiro e alterando 
significativamente o conteúdo das disciplinas ministradas, em 
comparação ao regulamento anterior (PELEIAS et al., 2007, p. 24-25). 

 

Apesar das tentativas de adequar a Aula de Comércio da Corte à realidade 

então existente, os documentos imperiais registram que, entre 1856 e 1861, era 

pequeno o número de estudantes frequentando o curso. Esse fato seria consequência 

de as provas de seleção, desde a publicação dos regulamentos de 1856, terem ficado 

muito difíceis. Para sanar esse problema, foi publicado, em 1861, o decreto nº 2.741, 

reorganizando, mais uma vez, a Aula de Comércio e instituindo um curso preparatório 

para os que desejassem nela serem admitidos. 
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Segundo Gabler (2014), sete anos depois da reforma de 1856, ou seja, em 

1863, graças ao decreto nº 3.058, houve nova reformulação dos estatutos, ampliando 

o curso de dois anos (como vinha ocorrendo) para quatro, ao mesmo tempo em que 

novas disciplinas foram incluídas. Porém, apesar das referidas alterações, em 1877, 

o Secretário de Estado dos Negócios do Império, conselheiro Carlos Leôncio de 

Carvalho, solicitou, em relatório, que o curso fosse extinto ou mais uma vez 

reorganizado, pois o número de alunos matriculados era muito baixo e, daqueles que 

o frequentavam, poucos o completavam87. 

 Assim sendo, relata-nos Gabler (2014, s.p.) que 

Algumas tentativas de reforma ainda foram realizadas. Em 1879 o 
decreto n. 7.538, extinguiu as cadeiras de francês, inglês, alemão, 
caligrafia, e matemáticas, que haviam sido criadas em 1863, e os 
cargos de diretor, secretário e porteiro. No ano seguinte, o decreto n. 
7.679 alterou alguns pontos dos estatutos de 1863 como, por exemplo, 
a redução do curso para dois anos. No entanto, as últimas iniciativas 
não produziram nenhum resultado concreto e o curso foi fechado. Não 
é possível precisar um ato legal de extinção, mas o relatório anual do 
Ministério do Império referente ao ano de 1881, publicado em 1882, 
informava que o Instituto Comercial não funcionava havia dois anos 
(BRASIL, 1882, p. 96). 

 

Candiotto e Miguel (2009), apoiando-se em Leite (2005), colocam que o curso 

Aulas de Comércio não vingou em terras brasileiras porque, independentemente das 

alterações feitas, não conseguiu despertar o interesse dos jovens. Esse fato deveu-

se, provavelmente, ao preconceito que então existia em relação aos cursos 

profissionais. A aristocracia preferia que seus filhos frequentassem o curso 

secundário, que era socialmente valorizado, conferindo certo grau de nobreza aos que 

o concluíam. 

 

5.3.3 O período republicano 

 

Com o advento da República, o cenário educacional brasileiro sofreu profundas 

mudanças. Como colocam Candiotto e Miguel (2009, p. 9523-9524) 

Entre os anos de 1889 e 1931, expandiu-se o ensino comercial no 
Brasil. Segundo Peleias, tais mudanças eram resultado de uma 
combinação de fatores: o crescimento econômico devido ao aumento 

                                                 
87 Cf. Brasil. Relatório apresentado a Assembleia Geral Legislativa na primeira sessão da décima sétima 
legislatura pelo ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, conselheiro Carlos Leôncio 
de Carvalho. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1878. 
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da produtividade e a crescente urbanização ocorrida no período. Tais 
fatores foram impulsionados pelo investimento dos produtores de café 
em outras áreas e o capital investido nos novos negócios impulsionou 
a economia no período. 

 

Nessa época, conhecida como Primeira República, os serviços públicos se 

ampliaram e, com eles, a burocracia, trazendo a necessidade de qualificar os 

servidores para o exercício adequado de suas funções. Em tal contexto, nasceram as 

primeiras escolas de comércio.  

No dia 30 de março de 1891, foi fundada na cidade de Juiz de Fora, a 
Sociedade Anônima Academia de Comércio, a primeira academia de 
comércio do país com um curso superior. Contudo, de acordo com 
Leite (2005, p. 65), essa academia só começou a funcionar de forma 
efetiva, em julho de 1894. A academia oferecia um curso preparatório 
e outro em nível superior. Este último visava a formação de 
negociantes, tais como: banqueiros, diretores e empregados das 
indústrias e do comércio. Os cursos superiores conferiam aos 
graduados o título de bacharel em ciências econômicas. A academia 
foi extinta alguns anos depois. (CANDIOTTO; MIGUEL, 2009, p. 
9525). 

 

Mesmo que a Sociedade Anônima Academia de Comércio, de Juiz de Fora, 

tenha sido criada em 1891 e iniciado suas atividades em 1894, existem controvérsias 

a respeito do pioneirismo dos cursos voltados ao comércio. Alguns autores atribuem 

a vanguarda à Escola Politécnica de São Paulo, cujo primeiro regulamento data de 

1893. Outros entendem que a primeira escola realmente dedicada ao ensino da 

Contabilidade foi a Escola de Comércio Álvares Penteado, também em São Paulo, 

criada em 1902. Essa imprecisão deve-se às poucas pesquisas direcionadas à história 

da Contabilidade no Brasil (CANDIOTTO; MIGUEL, 2009). 

Uma das razões dessa divergência de juízos a respeito do primeiro curso de 

Contabilidade no Brasil republicano associa-se ao fato de que a Escola Politécnica de 

São Paulo, especificamente uma escola superior de Matemática e de Ciências 

aplicadas às Artes e Indústrias, oferecia, em seu Curso Preliminar, a disciplina 

Escrituração Mercantil. Mas, para os que defendem que o pioneirismo é da Escola de 

Comércio Álvares Penteado, apresentar a disciplina de Escrituração Mercantil não 

seria suficiente para caracterizá-la como a primeira a proporcionar um Curso de 

Contabilidade.  

Corroborando essa falta de precisão quanto ao primeiro curso de contabilidade 

surgido no país, Candiotto e Miguel (2009, p. 9526) explicam que 
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Vários autores citam a Escola de Comércio Álvares Penteado como 
uma das primeiras instituições de ensino comercial no Brasil. Segundo 
Leite (2005, p. 67), “em 1902, foram criadas duas importantes 
instituições de ensino comercial: a Escola Prática de Comércio de São 
Paulo, que em 1907 passou a se chamar Escola de Comércio Álvares 
Penteado, e a Academia de Comércio do Rio de Janeiro”. 

 

Em 1908, como parte desse processo histórico, foi instituído o Curso Superior 

de Ciências Comerciais na Escola de Comércio Álvares Penteado. Naquela ocasião, 

os cursos comerciais brasileiros passaram a adotar a escola contábil italiana, uma vez 

que os anos compreendidos entre 1880 e 1930 marcaram o ápice da imigração dos 

italianos no Brasil, fato esse que muito influenciou a Contabilidade Nacional, já que, 

juntamente com eles, chegaram as primeiras indústrias e bancos (CANDIOTTO; 

MIGUEL, 2009). 

Entretanto, em meados do século XX, com a chegada das empresas 
multinacionais ao Brasil, que vieram acompanhadas das empresas de 
auditoria anglo-americanas, a escola italiana foi substituída pela 
escola americana. As empresas de auditoria anglo-americanas 
investiam em treinamento e tiveram grande influência na elaboração 
das normas contábeis no país em nível de governo. (CANDIOTTO; 
MIGUEL, 2009, p. 9527-9528). 

 

Como anteriormente colocado, os anos compreendidos entre 1889 e 1931, 

denominados de Primeira República, ficaram sob o comando da oligarquia cafeeira 

do Sudeste. Esse predomínio foi quebrado em 1930, quando houve uma eleição 

presidencial cujo resultado foi contestado. Júlio Prestes, candidato paulista indicado 

pelo então presidente, o também paulista Washington Luís, vencera o gaúcho Getúlio 

Vargas. Os partidários de Vargas não aceitaram a derrota e deflagraram uma 

revolução, a qual passou para a história como Revolução de 1930. No final de outubro 

daquele ano, ocorreu um golpe de estado, culminando com a deposição do presidente 

eleito e passando o governo do país para uma Junta Militar. Em seguida, Vargas 

assumiu a presidência na qualidade de governante provisório, com o propósito de 

assim permanecer até que a ordem fosse restabelecida (SOUZA, 2011). Após vários 

tropeços históricos, em julho de 1934, foi promulgada a Constituição liberal-

democrática.  

De acordo com Leite (2005, p. 85), a década de 1930 

[...] representou uma ruptura da ordem precedente tanto na política, 
quanto na economia e nas relações sociais. Na política porque, a partir 
de então, houve um processo de reestruturação com o intuito de 
reafirmar o poder do Estado e de nacionalizar os problemas, mediante 
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o esvaziamento do regionalismo e a desarticulação do poder das 
oligarquias, representadas principalmente pelos fazendeiros do café 
dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Na economia, a ruptura se 
deu através da mudança da classe dominante, à qual ascenderam 
representantes do capitalismo industrial. Isso tudo deu margem à 
estratificação social, principalmente devido à criação das novas 
profissões que esse tipo de modelo econômico demandava.  

 

Assim, após a Revolução de 1930, despontaram novas condições culturais e 

políticas, afetando sobretudo as regiões do país mais envolvidas pela industrialização. 

Nesse contexto, a educação igualmente passou por transformações, entre elas: a 

criação de universidades, a reforma do ensino superior (Reforma Francisco Campos), 

a elaboração do Estatuto das Universidades Brasileiras, a organização do ensino 

secundário (Decreto nº 19.890) e do ensino comercial, como ainda a regulamentação 

da profissão de contador (CANDIOTTO; MIGUEL, 2009). 

A Reforma Francisco Campos, ocorrida em 1931, fez com que a Álgebra e a 

Geometria perdessem espaço no currículo dos cursos técnicos de comércio. Quanto 

à Aritmética Comercial, teve seu nome mudado para “Matemática Comercial e 

Financeira” (GOUVEIA NETO, 2015). 

 Não obstante Vargas, em 1930, ter assumido o governo de forma provisória, 

ele permaneceu no poder por quinze anos (de 1930 a 1945). Esse período passou 

para a história com o nome de “Era Vargas” e costuma ser dividido em três momentos: 

1º) Governo Provisório, de 1930 a 1934; 2º) Governo Constitucional, de 1934 a 1937; 

3º) Estado Novo, de 1937 a 1945. Visando atender, fundamentalmente, os objetivos 

de promover a articulação entre o sistema educacional e o ensino comercial e o de 

elevar o curso de Contador ao nível superior, por meio da reformulação dos currículos, 

houve, nesse período de uma década e meia, várias tentativas de implementar novos 

cursos e, também, de aprimorar os já existentes. 

Pode-se dizer que, de 1931 a 1943, pouca coisa foi alterada nos cursos 

técnicos de comércio. Entretanto, em 1943, com a Reforma Capanema,88 a 

Matemática Comercial e Financeira (antiga Aritmética comercial) passou a integrar os 

cursos técnicos secundários, enquanto a Álgebra e a Geometria foram incluídas no 

currículo do ensino comercial básico (GOUVEIA NETO, 2015). 

                                                 
88 Reforma Capanema: nome dado à reforma do sistema educacional brasileiro realizada durante a Era 
Vargas (1930-1945), sob o comando do ministro da educação e saúde Gustavo Capanema. Essa 
reforma, de 1942, foi marcada pela articulação junto aos ideários nacionalistas de Getúlio Vargas e seu 
projeto político ideológico, implantado sob a ditadura conhecida como “Estado Novo”. [Nota do autor 
da tese]. 



120 

 

Contudo, essas tentativas foram muito criticadas por não atenderem às 

necessidades então existentes. Entre as razões da insatisfação estavam a falta de 

docentes devidamente capacitados, excesso de alunos em cada turma e trabalho 

didático-pedagógico ineficiente (CANDIOTTO; MIGUEL, 2009). 

Nesse contexto, em 1945, o Decreto-Lei nº. 7988 da Presidência da República 

dispôs sobre o ensino de Ciências Contábeis e Atuariais, com quatro anos de duração, 

concedendo o título de Bacharel em Ciências Contábeis àqueles que o concluíssem. 

A partir de então, cursos de Ciências Contábeis e Atuariais foram criados nas 

universidades públicas e reconhecidos não apenas por sua necessidade prática, como 

ainda por seu caráter científico (CANDIOTTO; MIGUEL, 2009). 

Se consultarmos o Decreto-Lei 7988/1945, observaremos que o seu Artigo 3º 

dispunha sobre a organização do currículo, cujas disciplinas deveriam se estabelecer 

conforme o disposto a seguir: 

Primeira série 
1. Análise matemática. 
2. Estatística geral e aplicada. 
3. Contabilidade Geral. 
4. Ciência da administração. 
5. Economia política. 
 
Segunda série 
1. Matemática financeira. 
2. Ciência das finanças. 
3. Estatística matemática e demográfica. 
4. Organização e contabilidade industrial e agrícola. 
5. Instituição de direito público. 
 
Terceira série 
1. Matemática atuarial. 
2. Organização e contabilidade bancária. 
3. Finanças das empresas. 
4. Técnica comercial. 
5. Instituições de direito civil e comercial. 
 
Quarta série 
1. Organização e contabilidade de seguros. 
2. Contabilidade pública. 
3. Revisões e perícia contábil. 
4. Instituições de direito social.  
5. Legislação tributária e fiscal. 
6. Prática de processo civil e comercial. 
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A análise do Decreto-Lei 7988/1945 mostra-nos que a Matemática Contábil89 

foi transferida do nível técnico para o superior. Segundo Gouveia Neto (2015), essa 

transferência foi resultado de um processo que, de início, foi marcado por alterações 

feitas nos textos de matemática do curso técnico de contabilidade; mais à frente, as 

novas versões tornaram-se referências para o ensino superior. No entanto, a entrada 

da Matemática Contábil no ensino superior sobreveio, sobretudo, devido à elevação 

profissional dos contadores (GOUVEIA NETO, 2015). 

 Cerca de um ano após a publicação do Decreto-Lei nº. 7988/1945, isto é, em 

1946, foi instituída, pelo governo do Estado de São Paulo, a Faculdade de Ciências 

Econômicas e Administrativas – FCEA, a qual passou, posteriormente, a se chamar 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 

Paulo (FEA/USP), constituindo-se um gérmen do núcleo de pesquisa Contábil no 

Brasil, com proeminentes contribuições para a disciplina (CANDIOTTO; MIGUEL, 

2009). Assim,  

[...] foi com a fundação da Faculdade de Ciências Econômicas e 
Administrativas da USP, em 1946, e com a instalação do curso de 
Ciências Contábeis e Atuariais, que o Brasil ganhou o primeiro núcleo 
efetivo, embora modesto, de pesquisa contábil nos moldes norte-
americanos, isto é, com professores dedicando-se em tempo integral 
ao ensino e à pesquisa, produzindo artigos de maior conteúdo 
científico e escrevendo teses acadêmicas de alto valor. (IUDÍCIBUS, 
2006, p.41) 

 

Coroando sua vocação para a pesquisa, a FEA/USP, na década de 1970, 

tornou-se a primeira instituição de ensino, no Brasil, a oferecer curso de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Controladoria e Contabilidade.  

Voltando à década de 1940, Candiotto e Miguel (2009, p. 9532) afirmam que 

Em 27 de maio de 1946 foi criado o Conselho Federal de 
Contabilidade, terceira profissão a ser regulamentada no país. A Lei 
nº 1401, de 31 de julho de 1951, desdobrou o curso de Ciências 
Contábeis e Atuariais nos cursos de Ciências Contábeis e de Ciências 
Atuariais. A partir de então, os concluintes passaram a receber o título 
de bacharéis em Ciências Contábeis.  

 

                                                 
89 Emprego aqui a expressão Matemática Contábil conforme a propôs Gouveia Neto (2015), ou seja, 
para designar a relação entre matemática e contabilidade que ao longo dos anos foi se estabelecendo 
nas diversas atividades, tanto práticas dos comerciantes, quanto escolares e/ou acadêmicas. Na 
verdade, essa expressão não existe em outros meios, pois trata-se de uma construção proposta por 
Gouveia Neto. [Nota do autor da tese]. 
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A partir de 1946, o Brasil ingressou em uma etapa de largo desenvolvimento e 

o curso de Ciências Contábeis foi sofrendo modificações em seu currículo mínimo, 

conteúdo e duração, todavia, foram modificações simples, que não mexeram 

significativamente em sua estrutura. 

Mundialmente, as décadas de 1950 e de 1960 foram marcadas por ampla 

prosperidade econômica, a “Golden Age”, tempo em que se registrou o máximo 

desenvolvimento econômico de todo o século. Isto ocorreu em função do pós-Guerra, 

quando as nações europeias precisaram se reconstruir (PELEIAS et al., 2007, p. 27). 

Nessa ocasião, foi forçoso ajustar os perfis profissionais e, por conseguinte, os 

currículos dos cursos superiores, o que se refletiu indubitavelmente nos cursos de 

Ciências Contábeis. Essas transformações foram determinadas pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 4024, de 20.12.1961, a qual criou o Conselho 

Federal de Educação (CFE). Nessa conjuntura, foram fixados os currículos mínimos 

e a duração dos cursos superiores, voltados à formação de profissões 

regulamentadas, entre os quais o de Ciências Contábeis. 

A década de 1960 foi palco de outra contribuição relevante da 
FEA/USP para o ensino da Contabilidade no Brasil. Iudícibus (2006, 
p.42-43) relata substanciais mudanças, ocorridas a partir de 1964, por 
ação do Prof. José da Costa Boucinhas, com a adoção do modelo 
didático norte-americano, baseado na obra de Finney & Miller – 
Introductory Accounting. Essa ação foi a base para o lançamento, em 
1971, do livro “Contabilidade Introdutória”, com várias edições 
posteriores, e amplamente adotado nos cursos de Ciências Contábeis 
brasileiros. Essa época foi o cenário de forte influência da escola norte-
americana de Contabilidade, em relação à escola européia, até então 
predominante. (PELEIAS et al., 2007, p. 27-28) 

 

No Brasil, ao lado do que ocorria no mundo, os anos 1960 e o começo dos anos 

1970 constituíram o período do Milagre Econômico e da Ditadura Militar. 

Após duas décadas de Ditadura Militar, o domínio político do país retorna para 

os civis (1985), é implementado o Plano Real (1993) e há eleição direta para 

Presidente da República (1994), chegando-se, com as medidas tomadas, à 

estabilidade inflacionária. É, a partir da década de 1990, nessa conjuntura de abertura 

política, que o ensino superior de Contabilidade volta a sofrer transformações. 

A Resolução CFE nº. 03, de 3.10.1992, fixou os conteúdos mínimos e 
a duração dos cursos de Graduação. Para Ciências Contábeis, a 
duração estabelecida foi de 2.700 horas/aula, integralizadas no 
máximo em sete e no mínimo em quatro anos para o período diurno e 
cinco para o noturno. Fixou também normas para que as instituições 
de ensino superior elaborassem os currículos para o curso de Ciências 
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Contábeis, definindo o perfil do profissional a ser formado. (PELEIAS 
et al., 2007, p.28) 

 

A Resolução CFE nº. 03/ 1992 introduziu várias novidades no curso de Ciências 

Contábeis, a começar pela reelaboração dos currículos plenos, visando estimular 

tanto o conhecimento teórico quanto o prático. Como explicam Peleias e colegas 

(2007, p. 28), 

Essa Resolução agrupou as disciplinas em três categorias de 
conhecimentos: Categoria I: conhecimentos de formação geral e de 
natureza humanística; Categoria II: conhecimentos de formação 
profissional e Categoria III: conhecimentos ou atividades de formação 
complementar. As disciplinas contábeis foram concentradas nas 
categorias II e III. A categoria II reuniu disciplinas contábeis exigidas 
na formação superior, conhecimentos eletivos a critério das 
instituições e as “Contabilidades Aplicadas”. A categoria III reuniu 
conhecimentos ou atividades de formação complementar, obrigatórios 
de formação instrumental e atividades obrigatórias de natureza 
prática, a critério de cada instituição. 
 

Quatro anos depois, as primeiras Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

no. 4024/61, foi revogada e novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 

9394/96, promoveram várias mudanças no ensino superior. Em decorrência desse 

fato, foi publicado o Parecer CNE/CES no. 776/97, orientando as diretrizes 

curriculares dos cursos de Graduação, e o Edital Sesu/MEC nº 04/97, convocando as 

instituições a apresentarem sugestões de novas diretrizes curriculares para os cursos 

superiores. Desse trabalho, resultou o Parecer CES/CNE nº 146/2002, inaugurando a 

publicação de outros normativos dirigidos às Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de Graduação, incluindo o de Ciências Contábeis (PELEIAS et al., 2007).  

Numa sequência, vários documentos direcionados ao curso de Ciências 

Contábeis foram publicados, entre eles podemos destacar o Parecer CNE/CES n° 

289/2003, voltado à aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis, especificamente. 

  

5.3.4 À guisa de conclusão: das Aulas de Comércio aos Cursos de 

Contabilidade 

 

Expus nos itens antecedentes que, funcionando sob a inspeção da Real Junta 

do Comércio, a Aula de Comércio foi instituída no Brasil em 1809, por ocasião da 

transferência da corte portuguesa para o território nacional. Nessa ocasião, para a 
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manutenção de suas atividades, o curso era dotado de recursos próprios (CABRAL, 

2011). Entretanto, após a Independência, no período Imperial, este passou por 

diversas crises (GABLER, 2014).90 

Em meados do século XIX, quando a região Sudeste se consolidou como 

centro econômico do Império e o café passou a ser o mais importante produto nacional 

de exportação, surgiu o Código Comercial (1850)91. Nessa ocasião, como coloquei 

anteriormente, houve expansão das estradas de ferro e das empresas de serviços 

urbanos, os investimentos estrangeiros e o comércio exterior aumentaram, trazendo 

novas demandas econômicas. Esses acontecimentos contribuíram para que a Aula 

de Comércio da Corte fosse reorganizada92, dispondo-lhe um novo regulamento e 

alterando seu nome para “Instituto Comercial do Rio de Janeiro”. Nessa ocasião, 

foram propostos novos conteúdos para as disciplinas curriculares (PELEIAS et al., 

2007). 

Apesar das mudanças introduzidas, a baixa procura pelo curso se manteve e, 

mesmo depois da implementação de novas reformas, os resultados positivos não 

aconteceram. Sendo assim, o curso foi encerrado por volta de 1881 (GABLER, 2014). 

À medida que fui realizando a pesquisa sobre a evolução do ensino de 

Contabilidade no Brasil, evidenciou-se para mim o que aprendi com D’Ambrosio a 

respeito da Etnomatemática, isto é, que existe íntima relação entre a organização do 

conhecimento com aquilo que ocorre no seio de uma comunidade humana em certo 

momento histórico. Nesse sentido, Oliveira (2003) corrobora ao colocar que “A 

contabilidade tem seu desenvolvimento pautado pelas mudanças na sociedade, nos 

meios de produção, nas modificações de suas maneiras de negociar e no 

desenvolvimento da Ciência Administrativa” (p. 20).  

                                                 
90 É o que se depreende da legislação e dos relatórios ministeriais da época. O texto do decreto n. 121, 
de 31 de janeiro de 1842, por exemplo, que regulou o preenchimento das cadeiras de professores, 
deixa transparecer a insatisfação do governo com a forma de seleção dos lentes professores, deixa 
transparecer a insatisfação do governo com a forma de seleção dos lentes (BRASIL, 1843, p. 135). 
Essa insatisfação relacionava-se ao começo de um processo de modernização da burocracia, 
observado na administração pública imperial a partir dos anos de 1840. Embora embrionária, a 
meritocracia já vinha sendo adotada em algumas instituições, as quais selecionavam seus 
colaboradores por meio de concursos. (Cf, GABLER, 2014).  
91 Aprovado pela lei n. 556, de 25 de junho de 1850, o Código Comercial fez parte do arranjo jurídico-
institucional ocorrido ao longo das primeiras décadas após a Independência, constituindo-se um dos 
aspectos do processo de consolidação do Estado brasileiro. O ato não só regulamentou as atividades 
comerciais e a profissão de comerciante, como estabeleceu garantias para a realização das operações 
comerciais e instituiu um aparato burocrático exclusivo para as causas mercantis, os tribunais e juízos 
comerciais. (CABRAL, 2016).  
92 Cf. Decreto n. 1.763, de 14 de maio de 1856. [Nota do autor da tese]. 
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Voltando-se para o presente, Oliveira afirma que 

[...]. Esse desenvolvimento enfrenta hoje alguns desafios relativos à 
necessidade de adaptações às variáveis ambientais na forma de 
mudanças tecnológicas, rápidas transformações no ambiente de 
negócios, grandes blocos econômicos e globalização. (OLIVEIRA, 
2003, p. 20). 

 

Assim, apoiando-me na Etnomatemática, sinto-me autorizado a afirmar que a 

evolução da Contabilidade e de seu ensino são decorrentes das mudanças da 

sociedade e que, hoje em dia, a realidade dessa Ciência e de sua transmissão estão 

ligadas às necessidades contemporâneas, que precisam se acomodar e se 

transformar conforme a globalização da economia e suas tendências. 

Apresento, a seguir, uma figura esquematizando a evolução do ensino de 

contabilidade no Brasil, partindo da década de 1800 até a década de 1970, quando 

ocorreu a implementação do curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Controladoria 

e Contabilidade.  

 

Figura 15 - Evolução do ensino da Contabilidade no Brasil no período 
republicano – século XX 

 

 

Fonte: Peleias et al, 2007, p. 23. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como apresentei na Introdução deste trabalho, o objetivo geral da tese foi o de, 

por meio da análise do tratamento dado à Aritmética, compreender como se 

estabeleceu, em Portugal e no Brasil, a Aula de Comércio (Curso que tem sido aceito 

como a primeira escola pública oficial de comércio do mundo). 

Embora à primeira vista me parecesse suficiente encontrar respostas que 

levassem a esse escopo, à medida que a investigação progredia, senti crescer a 

necessidade de, também, identificar os desdobramentos do ensino da Aritmética 

quando, em nosso país, a Aula de Comércio deu lugar aos Cursos de Contabilidade. 

Assim, para concretizar meu intento, principiei pela contextualização da época 

em que Sebastião José de Carvalho e Melo (1750-1777), o Marquês de Pombal, 

governou Portugal, já que a criação da Aula de Comércio ocorreu nessa ocasião. 

Em continuidade, tendo em vista a relevância de Pombal para a tese em seu 

conjunto, apresentei os principais atributos de sua personalidade e os aspectos mais 

relevantes de sua carreira política; em sequência, descrevi a implantação do curso 

denominado Aula de Comércio, a partir de 1759, destacando sua contribuição para a 

constituição de uma Matemática voltada ao comércio, de perfil estritamente prático, e 

pontuei a Aritmética como cerne do referido curso. 

Levando em consideração a modalidade de busca a que me propus, optei por 

uma metodologia de pesquisa descritiva (quanto aos objetivos), bibliográfica (quanto 

aos procedimentos) e qualitativa (quanto à abordagem do problema). Para tanto, 

busquei apoio na obra de Beuren (2006). 

No que diz respeito aos procedimentos técnicos, fiz uma pesquisa bibliográfica, 

servindo-me de material publicado, tais como livros, artigos, periódicos e internet, bem 

como uma documental, fundamentando-me, neste caso, em materiais para os quais 

ainda não foram dados tratamento analítico.  

Especificamente no que diz respeito à Aula de Comércio, verifiquei que ela, por 

ocasião de sua criação, constava de aulas presenciais que aconteciam na parte da 

manhã; no entanto, posteriormente, passaram a ocorrer também à tarde e aos 

sábados, inclusive.  

No início, o curso durava três anos e o currículo incluía o ensino da Aritmética, 

dos Câmbios, Pesos e Medidas, dos Seguros e da Escrituração por Partidas 
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Dobradas. A Aritmética era lecionada no primeiro ano de estudos e o conteúdo 

consistia das quatro operações elementares, bem como frações. Ensinava-se ainda 

regras de três (simples, composta e conjunta), progressões Aritméticas e geométricas, 

cálculo de juros (simples e compostos), desconto e outras operações indispensáveis 

a todo negociante ou guarda-livros.  

A abordagem dos Câmbios, Pesos e Medidas visava que o aprendiz 

compreendesse as unidades empregadas pelos países com os quais Portugal 

mantinha relações comerciais. Já, o ensino de Seguros envolvia o estudo das apólices 

na Praça de Lisboa e das demais da Europa. 

Por sua vez, o ensino do Método de Escrever por Partidas Dobradas tinha em 

vista que o estudante distinguisse o comércio no atacado e no varejo e soubesse 

aplicar a partida dobrada. Abrangia, além disso, a escrituração dos seguintes livros: o 

Borrador, o Diário, o Razão, os Livros Auxiliares, o Livro de Balanços e o Livro da 

Exemplificação. 

As condições para que um interessado se matriculasse na Aula de Comércio 

eram: ter 14 anos completos, saber ler, escrever e contar (isto é, realizar as quatro 

operações) e ser aprovado em um exame realizado pelo Lente. Tinham preferência 

os descendentes diretos de Homens de Negócio, portugueses. Porém, quanto à 

idade, em pouco tempo a faixa etária atendida ampliou-se consideravelmente, 

havendo aceite de alunos com idades de catorze até mais de quarenta anos.  

No que diz respeito aos Lentes, entendo que mereça destaque o nome de João 

Henrique de Souza, por ter sido o primeiro deles, em Portugal, além de autor da 

apostila “A Arte da Escritura Dobrada que Dictou na Aula de Commercio João 

Henrique de Souza e copeada para Instrução de José Feliz Venâncio Couto, em 

1765”, adotada no curso. 

Relativamente ao itinerário da Matemática Contábil93, constatei que ela se fez 

presente desde a Idade Média, a partir da publicação da obra “Summa de Arithmetica, 

Geometria proportioni et propornalità”, de Pacioli, permanecendo até recentemente, 

quando, já no Brasil, houve a implementação dos cursos superiores de Ciências 

Contábeis.  

                                                 
93 Lembrando o que foi anteriormente colocado, Matemática Contábil é uma expressão utilizada por 
Gouveia Neto (2015) para designar a relação entre matemática e contabilidade que ao longo dos anos 
foi se estabelecendo nas diversas atividades, tanto práticas dos comerciantes, quanto escolares e/ou 
acadêmicas. Na verdade, essa expressão não existe em outros meios, pois trata-se de uma construção 
proposta por Gouveia Neto. [Nota do autor da tese].  
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Devido ao estudo que desenvolvi, evidenciou-se-me que muito dos saberes 

necessários às transações mercantis e às estimativas das operações financeiras, tais 

como os atinentes aos juros e às letras de crédito, são heranças dos negociantes 

medievais, os quais, movidos por seus afazeres, os desenvolveram. De algum modo 

esses conhecimentos transpassaram as atividades que de início os aplicava, um 

exemplo dessa afirmativa encontra-se no emprego dos sistemas monetários, 

permitindo o desenvolvimento dos cálculos de câmbios e, a partir das letras de 

câmbios, os cálculos de juros e descontos.  

A evolução desses cálculos foi seguida do emprego e da aplicação de 

conteúdos matemáticos, principalmente os associados à Aritmética, que funcionaram 

como pré-requisitos para sua aprendizagem, entre os quais encontram-se: razões, 

proporções, regras de três (simples e composta) e porcentagens.  

Contudo, tais assuntos, presentes desde os tempos medievais nos textos 

referentes às Aritméticas Comerciais, passaram a fazer parte do ensino formal 

somente no século XVIII. Foi o que ocorreu com a Matemática Contábil, que se 

apresentou como parte da Aula de Comércio, inicialmente em Portugal e, a seguir, no 

Brasil. Creio ser importante rememorar que nos dois casos o curso voltava-se à 

formação de comerciantes, guarda-livros e funcionários públicos. 

Verifiquei que, embora a Aula de Comércio no Brasil se fundamentasse na de 

Portugal, ela passou por adaptações: logo de início, um dos seus primeiros Lentes, 

José Antônio Lisboa, introduziu disciplinas em seu currículo, tais como Economia 

Política, Geografia e Geometria Plana, que não faziam parte das aulas oferecidas na 

Metrópole.94  

Décadas depois desse início, em 1846, buscando adequar a Aula de Comércio 

à mudança dos tempos, José Antônio Lisboa propôs uma reforma curricular, 

sugerindo a inclusão de elementos de Aritmética próprios da cultura mercantil, tais 

como juros simples e compostos, descontos, e, também, Álgebra e Geometria. Deste 

modo, o novo currículo passou a conter Aritmética Comercial, Álgebra (até equações 

do segundo grau) e Geometria (plana e espacial). No caso da Geometria, houve a 

                                                 
94 A referida atuação de José Antônio Lisboa ocorreu no período joanino, compreendido entre 1808 e 
1821. [Nota do autor da tese]. 
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admissão de cálculo de volumes, voltado ao cômputo da quantidade de líquidos (como 

vinhos e azeites, muito frequentes nas transações comerciais da época).95  

Averiguei que, após a Reforma Francisco Campos (1931), a Álgebra e a 

Geometria perderam espaço no currículo dos cursos técnicos de comércio, ao mesmo 

tempo em que a Aritmética Comercial teve seu nome modificado para “Matemática 

Comercial e Financeira”. Apurei, também, que de 1931 a 1943, pouca coisa foi 

alterada no referido curso. Entretanto, em 1943, com a Reforma Capanema, a 

Matemática Comercial e Financeira (antiga Aritmética Comercial) passou a integrar os 

cursos técnicos secundários, já a Álgebra e a Geometria foram incluídas no currículo 

do ensino comercial básico. 

As obras que li mostraram-me que, em 1945, a Matemática Contábil foi 

transferida do nível técnico para o superior. De início, foram feitas alterações nas 

obras de Matemática do Curso Técnico de Contabilidade, a seguir, as novas versões 

tornaram-se referências para o ensino superior. No entanto, a passagem da 

Matemática Contábil para o ensino superior aconteceu, principalmente, graças à 

valorização profissional dos contadores. 

O que pude concluir de tudo o que foi colocado é que a personalidade de 

Sebastião José de Carvalho e Melo (1750-1777), o Marquês de Pombal, foi 

indispensável para a criação da Aula do Comércio, em 1759, em Portugal. Graças ao 

pioneirismo no ensino do método digráfico, esse curso tornou-se um marco na história 

da contabilidade lusitana; ele contribuiu para um melhor emprego da partida dobrada 

e para a sua divulgação em Portugal e na Colônia. Essa iniciativa de Pombal 

possibilitou o aparecimento de uma categoria de contabilistas devidamente habilitados 

e aboliu, assim, o atraso que até então existia em matéria de conhecimentos e 

técnicas comerciais. 

No Brasil, em 1809, no contexto da transferência da corte portuguesa, foi 

fundada a Aula de Comércio da Corte. De forma similar ao de Portugal, o curso visava 

formar profissionais em práticas contábeis e mercantis de perfil prático. Tratava-se de 

uma iniciativa atrelada ao pensamento ilustrado da época, que percebia os 

                                                 
95 Embora posteriormente tenham ocorrido reformas no ensino comercial, como as de 1856 e de1926, 
o currículo de 1846, projetado por José Antônio Lisboa, conservou-se quase sem alterações até 1931, 
quando se deu a Reforma Francisco Campos.  
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investimentos na educação como um meio de impulsionar a economia e de explorar 

os recursos naturais.  

Após a Independência, a Aula de Comércio da Corte viveu várias crises. Os 

relatórios ministeriais datados dos anos compreendidos entre 1856 e 1861 exibiam 

queixas relacionadas ao baixo número de alunos matriculados96. Creditava-se esse 

fato às dificuldades de ingresso, uma vez que, desde a promulgação dos estatutos de 

1856, os exames seletivos haviam se tornado muito difíceis. Após 1856, houve várias 

modificações no curso, sempre tentando sanar os problemas que iam se 

apresentando. 

Dentre os textos que utilizei, merecem destaque os redigidos pelo Professor 

Ubiratan D’Ambrosio, particularmente os que tratam da Transdisciplinaridade, visto 

que eles permitiram-me compreender o percurso de investigações interdisciplinares e 

interculturais, tendo como ponto de partida o estudo da evolução histórica dos 

acontecimentos e da filosofia que os sustenta (no meu caso, a Aula de Comércio). 

Desse modo, a opção metodológica que fiz ancorou-se na compreensão 

transdisciplinar da construção do conhecimento.  

Todavia, o trabalho também se sustentou na Etnomatemática, disciplina 

coerente com a Transdisciplinaridade porque, tanto quanto esta, dá valor à cultura, à 

contextualização dos acontecimentos e à articulação de informações obtidas por meio 

de diferentes fontes. Essa escolha permitiu-me constatar por experiência própria 

aquilo que aprendera na teoria: a Etnomatemática possui, além de um caráter 

antropológico, uma irrefutável essência política.   

Face ao exposto, ficou realmente claro para mim que a originalidade desta tese 

reside no tratamento que ela dá ao tema, pois, o aborda a partir de uma perspectiva 

distinta daquelas que o mesmo já recebeu, inclusive dos textos que serviram de 

referência à investigação que realizei. Assim sendo, o objeto foi pensado tendo como 

fundamento a Transdisciplinaridade e por cenário a Etnomatemática.  

Hoje, finalizando este trabalho, tomo consciência do quanto ficou clara para 

mim a afirmação do Professor D’Ambrósio (2011) de que a Matemática é um produto 

cultural, ou seja, cada grupo social produz um saber peculiar, procedente das 

                                                 
96 Em Portugal, após 85 anos de existência, o Decreto de 20 de setembro de 1844 já havia extinguido 
o curso Aula de Comércio, anexando-o ao Liceu Nacional de Lisboa com o nome de “Escola de 
Comércio” ou “Secção Comercial”. [Nota do autor da tese]. 
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necessidades específicas de sua cultura na época em questão. Consequentemente, 

evidenciou-se para mim que, por ser obra humana, os conhecimentos que essa 

ciência constrói apresentam uma trajetória decorrente de determinadas condições 

econômicas, sociais e culturais, e evoluem na direção que o tempo histórico permite.  

Continuando nessa linha de pensamento, sinto-me autorizado a afirmar que a 

realidade social e econômica vivida por um grupo humano em certo período histórico 

encontra-se entre os fatores que condicionam97 a evolução de um dado conhecimento 

– como no caso da Matemática Comercial e da Aritmética; porém, isso não é tudo, 

pois ao mesmo tempo em que essa realidade vivida restringe o leque de escolhas e 

de ações das pessoas, igualmente abre, para elas, um horizonte de possibilidades. 

Outro aspecto, que de maneira semelhante se iluminou para mim, refere-se à 

fala de D’Ambrosio de que a Matemática, assim como as demais ciências, responde 

à necessidade que os seres humanos têm de sobreviver e de transcender. 

Compreendi, ao longo da produção da tese, que sobreviver significa que a nossa 

espécie, como qualquer outra, tem de lutar pela manutenção da vida. Nesse contexto, 

nós, humanos, se de um lado temos a desvantagem de estarmos biologicamente entre 

os animais que por mais tempo dependem dos semelhantes para adquirir as 

condições mínimas de sobrevivência temos, de outro lado, a vantagem de contar com 

um aparelhamento intelectual que nos habilita vencer incríveis dificuldades e desafios.  

Aprofundando um pouco mais essa questão, conclui que somos possuidores 

de um organismo de alta complexidade biológica e que o nosso comportamento, do 

qual depende nossa sobrevivência, resulta tanto da racionalidade quanto da 

emotividade. 

Em vista das características que a nossa espécie exibe, ela transcende o 

mundo natural e o transforma. Transcende-o por possuir desejos e esperanças que 

não se atêm ao estado em que ele, mundo, presentifica-se. Transforma-o porque o 

recria incessantemente, entalhando nele sua marca, a qual provém da cultura em que 

existe.  

Graças à transcendência, os seres humanos desenvolvem a percepção de 

tempo, o que os leva a estabelecer correlação entre passado, presente e futuro. Nesse 

contexto, as ciências, entre elas a Matemática, constituem meios para explicar os 

acontecimentos e poder, assim, antecipar o que poderá acontecer. 

                                                 
97 Emprego a expressão “condicionam” no sentido de que esses fatores criam condições favorecedoras 
à ocorrência e aos desdobramentos dos acontecimentos. [Nota do autor da tese]. 
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Refletindo sobre o que acabo de expor, aferi que sobreviver e transcender são 

imperativos que levam nossa espécie a formular teorias e práticas, as quais, de 

alguma forma, permitem solucionar (mesmo que temporariamente) a questão 

existencial. A partir de imagens construídas da realidade, as teorias e práticas 

formuladas transformam-se em alicerce para a construção de saberes, bem como de 

estabelecimento de condutas. Essas imagens, ou representações, estão associadas 

à percepção tanto de espaço quanto de tempo, e a potencialidade delas pode ser 

apreendida na construção de modelos – fato que distingue nossa espécie das demais. 

Finalizando a tese, desejo enfatizar que o trabalho aqui apresentado representa 

tão somente uma pequena contribuição à Educação Matemática. De minha parte, não 

houve em nenhum momento a pretensão de esgotar o assunto abordado, porém, 

sentir-me-ei muito feliz se os resultados de meu esforço puderem suscitar interesses 

de mais pesquisadores da área para que novos conhecimentos sobre o tema possam 

vir à luz. 
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