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ensino de matemática e docência 
nos oitocentos1

Flávia Soares

formas de estudar o Processo de 
Profissionalização docente no Brasil
muitos trabalhos realizados no Brasil a respeito da formação de profes-
sores em nível superior para atuar na hoje denominada educação básica – 
segundo ao nono ano do ensino fundamental e ensino médio – têm como 
marco histórico a criação das universidades e, dentro destas, as faculdades 
de filosofia a partir da década de 1930 do século XX. entretanto, o sur-
gimento de instituições escolares e normas para a formação docente no 
Brasil são anteriores a esta data.

no século XViii, após a expulsão dos jesuítas do Brasil, e principal-
mente no século XiX, nos primeiros passos rumo à institucionalização 
da instrução pública no país, já existiam mecanismos regulamentando o 

1 para a elaboração do trabalho foram utilizados códices diversos do arquivo Geral da cidade do 
rio de Janeiro, instrução pública, códices diversos.
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exercício do magistério. estes mecanismos eram limitados muitas vezes a 
“atestados de boa conduta” e a “saber o conteúdo”, sem que necessaria-
mente fossem exigidos alguma formação específica ou curso para essa ca-
pacitação, e nem mesmo atestados de escolaridade anterior. existia ainda 
um modelo de aprendizagem baseado na prática do ofício de mestre com o 
ensino mútuo e o sistema de professores adjuntos, mas sem “[...] um currí-
culo específico, ou seja, um corpo de saberes socialmente aceito como pró-
prio para capacitar o trabalho de ensinar”. (Vicentin; lUGli, 2009, p. 27)

mas como ocorria então o processo de seleção de professores? Quais 
os pré-requisitos para o exercício da profissão de professor? Que conheci-
mentos tinham ou deveriam ter esses candidatos para exercer o cargo de 
professor? 

em trabalho realizado durante o doutorado, intitulado O professor de 
matemática no Brasil (1759-1879): aspectos históricos nos dedicamos a 
estudar os pré-requisitos para o exercício da profissão de professor e ad-
missão aos cargos do magistério primário e secundário no município da 
corte – atual cidade do rio de Janeiro – por meio da análise dos instru-
mentos legais que regulamentavam esse exercício, ou seja, a legislação 
vigente e os sistemas de concurso. neste texto iremos destacar quais as 
medidas tomadas para regular o ensino e o magistério no século XiX nas 
propostas pós-independência e nas duas reformas do império executadas 
por couto ferraz, a partir de 1854 e por leôncio de carvalho, em 1879. 
a análise dessas medidas e reformas ajuda na compreensão do processo 
de profissionalização do magistério iniciado no Brasil mais fortemente nos 
oitocentos. 

Uma etapa importante da profissionalização docente destacada por 
Julia (2001) é aquela em que os estados substituem os religiosos na tarefa 
de ministrar o ensino. no Brasil, este momento ocorreu quando a coroa 
portuguesa, pelas reformas do marquês de pombal, em 1759, expulsou os 
jesuítas do Brasil e, em seguida, instalou o sistema das aulas régias. a se-
leção ao magistério passou de um tipo de seleção arbitrária, que se operava 
dentro da companhia de Jesus baseada na nomeação indicada pela auto-
ridade religiosa, para a do exame ou concurso, que introduziu uma visibili-
dade com as provas escritas e orais e definiu a base mínima de uma cultura 
profissional a se possuir. (JUlia, 2001)

ao lado da legislação, as provas de concursos para o magistério 
revelam-se uma fonte rica para a compreensão do ambiente escolar colo-
cando novas questões acerca das práticas e dos conhecimentos específicos 
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requeridos do futuro professor. a análise dessas provas tornam visíveis as-
pectos que não estão presentes nos livros, e oferece outras perspectivas 
para a compreensão da história da educação e do ensino e, portanto da cul-
tura escolar, no sentido a que se refere Julia (2001, p. 10, grifo do autor), 
como: “[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar 
e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a trans-
missão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos”.

com esse entendimento, o autor considera ainda que a cultura escolar 
“[...] não pode ser estudada sem a análise precisa das relações conflituosas 
ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, com o con-
junto das culturas que lhe são contemporâneas: cultura religiosa, cultura 
política ou cultura popular. (JUlia, 2001, p. 10)

mais adiante o autor ainda menciona que essas normas e práticas não 
podem ser analisadas sem levar em conta o corpo profissional encarre-
gado de tal tarefa, com destaque aos professores primários e secundários. 
Baseado na importância de se analisar de maneira aprofundada a questão 
do recrutamento dos professores a fim de “[...] esboçar o que era a cultura 
do professor ideal no século XiX” (JUlia, 2001) recomenda que se leve em 
conta três itens:

[...] a evolução dos autores no que se refere ao programa dos exames 
e dos concursos e dos assuntos das provas efetivamente aplicadas, 
as performances efetivamente realizadas pelos candidatos [...] e os 
relatórios das bancas, que prestam conta das expectativas e dos de-
sejos – satisfeitos ou não – dos examinadores. (JUlia, 2001, p. 31)

assim, as provas dos concursos são capazes de revelar quais eram, de 
fato, as exigências para o exercício do magistério e trazer à tona questões 
de importância a respeito da concepção da época em relação ao papel do 
professor, aos conteúdos, à metodologia, entre outras. no Brasil, os con-
cursos são anteriores à época do império e incluem-se dentre as medidas 
que visavam garantir certa homogeneidade ao ensino, constituindo-se em 
um momento importante no processo de profissionalização docente.

ao lado de Julia (2001), schubring (2005), em suas considerações 
sobre possíveis abordagens da história do ensino da matemática, lembra 
duas de suas vertentes tradicionais: a análise dos programas do ensino e a 
análise dos decretos do governo. contudo, outros dois assuntos são lem-
brados pelo autor como itens que determinam muito mais a realidade 
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do ensino de matemática, como os manuais escolares e o professor de 
matemática. 

para schubring (2005, p. 9), o professor “não constitui um sujeito pas-
sivo que recebe os programas e os faz aplicar, mas ele representa a pessoa 
decisiva no processo de aprendizagem” se configurando assim no “melhor 
meio para ter acesso à realidade histórica do ensino”. o autor distingue 
quatro dimensões que vão dar acesso a esta realidade, a saber: os sistemas 
de formação dos professores; as concepções das competências que os fu-
turos professores devem adquirir; as instituições de formação, e a profissio-
nalização dos formadores nestas instituições.

neste texto iremos tratar de alguns desses aspectos. a maior parte das 
fontes primárias, o conjunto de exames de professores e atas dos mesmos, 
foi encontrada no arquivo Geral da cidade do rio de Janeiro. nesses docu-
mentos são expostos os conteúdos exigidos em cada prova, a comissão res-
ponsável por sua elaboração, informações sobre o candidato, a relação dos 
examinadores de cada concurso realizado e os pareceres finais da banca indi-
cando a habilitação ou não dos candidatos.

formas de ensino no século XiX
o Dicionário Aurélio fornece para a palavra profissão, dentre outras, as se-
guintes acepções: atividade ou ocupação especializada e que supõe deter-
minado preparo; atividade ou ocupação especializada que encerra certo 
prestígio pelo caráter social ou intelectual. (ferreira, 1995)

no caso dos professores no Brasil dos séculos XViii e XiX, o “preparo” 
e o “prestígio pelo caráter social” nem sempre (ou raramente) eram obser-
vados. o sentido mais usualmente empregado para a palavra profissão que 
se encaixa melhor nesse caso é: meio de subsistência remunerado resul-
tante do exercício de um trabalho, de um ofício. (ferreira, 1995)

nos dois sentidos mencionados para a palavra profissão “os profissio-
nais definem-se por suas práticas e por um certo monopólio das regras e 
conhecimentos da atividade que realizam”. (sacristan, 1999, p. 68) 

para nóvoa (1999, p. 20) o que define o magistério como profissão:

[...] é o seu exercício a tempo inteiro (como ocupação principal); o 
estabelecimento de um suporte legal para o seu exercício; a criação 
de instituições específicas para a formação de professores; a consti-
tuição de associações profissionais de professores.
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dessa forma, o conceito de profissão pressupõe, além de um corpo 
de conhecimentos, um conjunto de normas que a sustentam. (peiXoto, 
2005)

o conceito de regulamentação profissional implica na criação por lei de 
mecanismos que especifiquem as atribuições do cargo, seus órgãos fiscali-
zadores e os meios pelos quais os indivíduos são selecionados para a função 
a ser desempenhada. normas gerais para o exercício do magistério exis-
tiram no Brasil em diversas épocas e em diferentes moldes se distinguindo 
conforme o público e o nível de ensino atendido, entre outros fatores. 

os termos escola e ensino ao longo do século XiX tinham acepções um 
pouco diferentes daquelas a que estamos acostumados a relacionar quando 
nos referimos a esses conceitos atualmente. estas diferentes acepções do 
conceito de escola pública são bem lembradas por saviani (2005). o autor 
recorda que uma das ideias relacionadas à escola pública é a que a associa à 
escola popular, destinada à educação do povo, em oposição ao que se res-
tringe aos interesses das elites. outra é a que veicula a escola pública ao 
Estado, ao governo, abrangendo todos os graus e ramos do ensino:

[...] isto significa que cabe ao poder público se responsabilizar ple-
namente por elas, o que implica a garantia de suas condições mate-
riais e pedagógicas. tais condições incluem a construção ou a aqui-
sição de prédios específicos para funcionar como escolas; a dotação 
e manutenção nesses prédios de toda a infra-estrutura necessária 
para ao seu adequado funcionamento; a instituição de um corpo de 
agentes, com destaque aos professores, definindo-se as exigências 
de formação, os critérios de admissão e a especificação das funções 
a serem desempenhadas; a definição das diretrizes pedagógicas, 
dos componentes curriculares, das normas disciplinares e dos me-
canismos de avaliação das unidades e do sistema de ensino em seu 
conjunto. (saViani, 2005, p. 4)

a terceira ideia é a que contrapõe a escola pública à escola particular, 
privada, de ensino individual. o que se nota, entretanto, é que esses três 
sentidos de escola pública se fizeram presentes na educação brasileira dos 
séculos XViii e XiX e, em muitos momentos, caracterizando-se como um 
modelo híbrido, com um pouco dos três. Basta lembrar que, na primeira 
etapa da educação jesuítica, as escolas religiosas eram mantidas pelo go-
verno português e coexistiam com o preceptorado privado das famílias 
mais ricas. 
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após a chegada de d. João Vi e da família real ao Brasil o ensino se or-
ganizou por meio de aulas isoladas ou as aulas régias, herança das reformas 
pombalinas, e as escolas funcionavam de improviso. (faria filHo; Vidal, 
2000) essas escolas eram montadas em espaços alternativos ou na casa do 
mestre que, mesmo quando pago pelo estado, custeava as despesas com 
aluguel e materiais didáticos. 

além das aulas ministradas na casa do mestre vale lembrar toda uma 
rede de escolarização doméstica existente que, ao que tudo indica, supe-
rava aquelas em que os professores mantinham um vínculo com o estado. 
(faria filHo; Vidal, 2000) 

em estudo mais detalhado sobre o assunto, Vasconcelos (2004) ilustra 
os vários tipos de educação ministrada por professores de diferentes cate-
gorias que podiam ser encontrados no Brasil nos séculos XViii e XiX: 

ensino público – refere-se aquele oferecido nas escolas mantidas no 
estado ou por ‘associações subordinadas e este’ [...].

ensino particular – refere-se àquele que era oferecido nos colégios 
particulares ou na casa dos mestres, que recebiam crianças e jovens 
para ensinar-lhes os conhecimentos estabelecidos. 

educação doméstica – era aquela que ocorria na casa do aprendiz, 
na esfera privada, na qual os pais contratavam, mediante sua livre 
escolha, os mestres, os conteúdos e as habilidades a serem ensi-
nados a seus filhos, no tempo e disposição exclusivamente deter-
minados pela casa. (Vasconcelos, 2004, p. 43)

a educação doméstica era uma prática comum das elites para o ensino 
elementar, mas também para os conhecimentos que eram considerados 
fundamentais para a época e para a continuidade da formação, principal-
mente das meninas. (Vasconcelos, 2004) 

para os professores do ensino público e particular era necessária uma 
autorização para ensinar. o processo de seleção de professores era realizado 
mediante concurso público. com a aprovação no concurso, o candidato es-
tava habilitado ao magistério e recebia licença para ensinar. (cardoso, 
2002) esta forma de selecionar os professores se manteve presente du-
rante todo o período do império, e permanece até os dias atuais, modi-
ficando-se conforme a legislação vigente que exige provas orais e/ou es-
critas para selecionar os docentes. 
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nos limites deste texto, iremos tratar dos exames realizados no muni-
cípio da corte – cidade do rio de Janeiro – para o provimento do magistério 
primário e secundário e dos conteúdos de matemática exigidos nestes con-
cursos. o período que destacamos vai desde a primeira lei de instrução pú-
blica do império de 1827 até a última reforma de ensino, em 1879.

formas de aPrender, formas de ensinar
até o início do século XiX muito pouco havia sido feito pela instrução no 
Brasil. até a independência e mesmo depois dela as discussões políticas 
permaneceram como o foco principal da atenção dos parlamentares, o que 
deixou o ensino e outros tantos assuntos em segundo plano. 

com a chegada da família real ao Brasil, a primeira medida de d. João Vi. 
em relação à instrução elementar, foi manter as condições estabelecidas 
pela carta régia de 1799 por meio do decreto de 17 de janeiro de 1809.2 

a mesa do desembargo do paço se pronunciava3 quanto à decisão de 
se criar no rio de Janeiro uma cadeira de aritmética, álgebra e trigonome-
tria, salientando a importância do estudo da matemática:

[...] sendo o estudo da matemática o mais necessário a todas as 
classes de pessoas que desejarem distinguir-se nas diferentes 
ocupações e empregos da sociedade, ou científico ou mecânico; 
convém pelo menos que os seus elementos ou primeiros ramos, 
como são a aritmética, a álgebra, a geometria teórica e prática, se 
tornem vulgares, e constituem uma das primeiras instruções da 
mocidade; por este justificado motivo se deve criar a dita cadeira, 
na qual se ensinará aritmética até equações do 2o grau inclusiva-
mente; a geometria teórica e prática e trigonometria.

lembra ainda que o professor deverá ensinar:

[...] o cálculo numérico provisoriamente com o algébrico, tanto das 
quantidades inteiras, como fracionárias; a resolução das equações 

2 todas as leis, decisões e decretos citados fazem parte da Coleção de Leis do Brasil e podem ser 
consultados em: <http://www2.camara.gov.br/legislacao/publicacoes/doimperio>. coleção 
publicada pela imprensa nacional em texto integral digitalizado. inclui cartas de leis, decretos, 
alvarás, cartas régias, leis e decisões imperiais publicados entre os anos de 1808 e 1889. 

3  resolução de consulta da mesa do desembargo do paço de 14 de julho de 1809.
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algébricas de 1o e 2o graus; e formação das potências, e extração 
de suas raízes; a teoria das proporções e progressões; regras de três 
simples e composta, direta e inversa, as de sociedade, de liga e falsa 
posição, terminando o ensino de aritmética e álgebra com a reso-
lução dos diferentes problemas de mais uso no comércio, como são 
os que pertencem a juros ou interesses etc., e com a explicação do 
uso das tábuas de price, insertas no tratado das pensões vitalícias 
de saint cirau, publicadas em português.

para a geometria teórica, o professor

[...] procurará acostumar o entendimento de seus discípulos a sentir 
a evidência dos raciocínios, e apreciar a exatidão, e pensar metodi-
camente. mostrará sucessivamente o uso e aplicação de todas as 
proposições de geometria, de que se pode tirar vantagens nas di-
ferentes artes e ofícios na medida das distâncias, superfícies e vo-
lumes, expondo o método de pôr em prática as operações geomé-
tricas. passará depois à trigonometria plana, e à descrição e uso dos 
instrumentos nas diversas operações geodésicas, como são grafô-
metros, pranchetas, etc., dando no fim de cada ano letivo alguns 
ditos exercícios práticos no uso dos instrumentos, e na medida das 
distâncias etc. 

o decreto autorizava a mesa do desembargo do paço a verificar quais 
cadeiras estavam sem professor e organizar exames para contratação de 
mestres. assim, as aulas régias continuaram existindo sob a forma das ca-
deiras isoladas, conforme instituídas pelas reformas de pombal.

o governo, entretanto, não pôde manter-se alheio às questões educa-
cionais por muito tempo. assim, tratou de pensar em métodos alternativos 
para educação do povo e resolver a falta de mestres para as aulas já estabe-
lecidas. o método escolhido foi o ensino mútuo, instituído na tentativa de 
suprir a carência de professores. 

É interessante explicar brevemente em que se consiste o método do 
ensino mútuo ou método de Lancaster. 

o monitorial system ou méthodemutuelle, nome adotado na frança, 
baseia-se no ensino dos alunos por eles mesmos. todos os alunos 
da escola, algumas centenas sob a direção de um só mestre, estão 
reunidos num vasto local que é dominado pela mesa do professor, 
esta sob [sic] um estrado. na sala, estão enfileiradas as classes, 
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tendo em cada extremidade o púlpito do monitor e o quadro
-negro. os alunos estão divididos em várias classes [...] todos com 
nível de conhecimento semelhante, ou seja, nenhum aluno sabe 
nem mais nem menos que o outro. depois de averiguado o conhe-
cimento do aluno, ele é integrado a uma classe. a classe tem um 
ritmo determinado de estudo e um programa a desenvolver de lei-
tura, escrita e aritmética. [...] cada aluno pode pertencer ao mesmo 
tempo a várias classes diferentes: ele pode estar mais avançado em 
leitura do que na escrita ou no cálculo. (Bastos, 1999, p. 97-98, 
grifo do autor)

o sistema elaborado por lancaster4 tinha, inicialmente, as classes de 
aritmética divididas da seguinte forma:

1a – combinação de unidades, dezenas, centenas, etc.
2a – soma
3a – soma composta
4a – subtração
5a – subtração composta
6a – multiplicação 
7a – multiplicação composta
8a – divisão
9a – divisão composta
10a – redução
11a – regra de três
12a – prática
(mendonça apud lins, 1999, p. 84)

Um dos principais objetivos do método era educar meninos e meninas 
para que eles mesmos se tornassem mestres na própria escola ou em ou-
tras escolas. o sistema, adotado no Brasil e em vários países no século XiX, 
apontava como principais vantagens para a sua utilização, em primeiro 
lugar, a abreviação do tempo necessário para a educação das crianças; em 
segundo lugar, a redução das despesas das escolas, e em terceiro lugar a 
possibilidade de, com o método, generalizar a instrução necessária às 

4 o método seria sistematizado também por a. Bell (1753-1832). para outras informações sobre 
o ensino mútuo ver o texto de Bastos (1999) e o livro A invenção da sala de aula, de inês dussel 
e marcelo caruso.
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classes inferiores da sociedade (lins, 1999) além de resolver o problema 
da falta de professores existente no século XiX. 

a característica principal para o “sucesso” do método era a partici-
pação dos alunos. as classes eram dirigidas por um monitor, ou seja, um 
aluno mais “inteligente” que se destacava aos olhos do professor dentro 
de uma classe e “aprendia” mais rápido a lição. antes do início da aula, o 
professor dava indicações e orientações particulares para o monitor que, 
durante a aula, transmitia o que lhe havia dito o professor e fazia os demais 
colegas repetirem a lição até que estes a soubessem de cor. 

Um dos primeiros livros didáticos escritos para as escolas e liceus bra-
sileiros foi o Compendio de Arithmetica de Cândido Batista de Oliveira,5 
lente da academia militar e membro da câmara dos deputados. escrito 
em 1832, o manual era dirigido para “uso das nossas escolas de instrução 
primária, especialmente de ensino mútuo”, conforme referência do autor 
no prefácio da obra. (Valente, 1999b) o livro incluía temas como: ope-
rações com números inteiros e fracionários, decimais, complexos, propor-
ções, raiz quadrada, regra de três entre outros.

a partir da década de 1820, o governo começou a implantar o método 
de forma oficial. em 1823, outras medidas permitiram o estabelecimento 
de uma aula de ensino mútuo na corte6 e a criação de uma escola de pri-
meiras letras com o método para instrução das corporações militares.7 

Bastos (1999, p. 110) observa que, com essa medida,

[...] os militares foram considerados mais adequados para atuar 
como lentes nas escolas/aulas de primeiras letras pelo método 
lancasteriano. essa preferência evidencia uma aproximação entre a 
disciplina e a ordem exigida e adotada pelo método nas duas insti-
tuições – militar e escolar. 

5 cândido Batista de oliveira era brasileiro nascido em porto alegre em 1801. foi para coimbra 
em 1820, onde estudou matemática e filosofia, tornando-se bacharel em 1824. foi lente de 
mecânica da academia militar e membro da câmara dos deputados como representante da pro-
víncia de s. pedro. exerceu também as funções de inspetor-geral do tesouro nacional, de diretor 
do Jardim Botânico, de vice-presidente do instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, além de ter 
sido professor particular de astronomia de d. pedro ii e de Geometria da princesa isabel. faleceu 
em 1865. (sisson, 1999; v. i, filGUeiras, 2004)

6 decisão nº 11 de 29 de janeiro de 1823. 
7 decreto de 1o de março de 1823.
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em relação à matemática, esta ligação era ainda mais estreita visto que 
as instituições militares respondiam pela matemática desenvolvida no país 
até então e, em grande parte, foram responsáveis pela transição da disci-
plina matemática de saber técnico para saber escolar.8 

foi ainda da década de 1820 a primeira lei sobre a instrução pública do 
Brasil: a lei de 15 de outubro de 1827 que declara:

art. 1o – em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, ha-
verão as escolas de primeiras letras que forem necessárias. [...]

art. 4o – as escolas serão do ensino mútuo nas capitais das provín-
cias; e serão também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, 
em que for possível estabelecerem-se. 

para os professores, o texto da lei previa ainda que:

art. 7o – os que pretenderem ser promovidos nas cadeiras serão 
examinados publicamente perante os presidentes, em conselho; e 
estes proverão o que for julgado mais digno e darão parte ao go-
verno para a sua legal nomeação. 

art. 8o – só serão admitidos à oposição e examinados os cidadãos 
brasileiros que estiverem no gozo de seus direitos civis e políticos, 
sem nota na regularidade de sua conduta. 

art. 9o – os professores atuais serão providos nas cadeiras que no-
vamente se criarem, sem exame e aprovação, na forma do art. 7o. 

os professores que não dominassem o método mútuo deveriam apren-
dê-lo o quanto antes em cursos nas escolas das capitais à custa do seu pró-
prio ordenado.

em decisão de 16 de agosto de 1833, o governo mandou distribuir 
duas tabelas,9 uma para a leitura e outra para o ensino da aritmética nas 
escolas de primeiras letras na província do rio de Janeiro. os professores 
deveriam observar a classificação nela indicada “proibindo-lhes qualquer ar-
bítrio no ensino dos seus alunos, pelo qual ficam responsáveis”.

8 esta é uma das questões principais abordadas no livro Uma história da Matemática escolar no Bra-
sil, de Wagner rodrigues Valente (1999a), originado de sua tese de doutorado.

9 documento pertencente ao arquivo nacional. a grafia original foi mantida. citado também por 
cardoso (1999, p. 132; 2002, p. 216). 
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Quadro 1 – Aulas de aritmética do ensino mútuo

LEITURA DE ARITMÉTICA
NAS AULAS DE ENSINO-MÚTUO

O
B
J
E
T
O
S

P
A
R
A

A
S

C
L
A
S
S
E
S

ARITMÉTICA

1. “ 1.a Numeros digitos.

2. “ 2.a Combinação de dezenas.

3. “ 3.a Ditas de centenas.

4. “ 4.a Ditas de milhares.

5. “ 5.a Ditas de dezenas de milhares.

6. “ 6.a Ditas de centenas de milhares.

7. “ 7.a Taboadas de sommar, e diminuir.

8. “ 8.a Ditas de multiplicar, e dividir.

9. “ 9.a Formula de addição, e subtraçcão.

10. “ 10.a Ditas de multiplicação.

11. “ 11.a Ditas de divisão.

12. “ 12.a Fracções ordinárias.

13. “ 13.a Ditas decimaes.

14. “ 14.a Proporções.

15. “ 15.a Alguns Problemas de fácil resolução adaptados à 
capacidade dos meninos

16. “ 16.a Geometria Pratica.

Rio de Janeiro 13 de julho de 1833.
Francisco Joaquim Nogueira das Neves.
Felizardo Joaquim da Silva Moraes.

Fonte: adaptado do Arquivo Nacional.

outra medida mais marcante para o ensino brasileiro foi tomada pouco 
depois da abdicação de d. pedro i. em 1834, os parlamentares promul-
garam um ato adicional à constituição no qual o poder público repartia 
as responsabilidades entre o poder central e as províncias, concedendo a 
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estas poderes para organizar o ensino primário e secundário. o ensino su-
perior e o ensino primário e secundário do município neutro do rio de 
Janeiro ficaram, entretanto, sob a responsabilidade do governo central. 

foi a partir do ato adicional que se iniciaram providências para a orga-
nização do ensino secundário no Brasil que até então se encontrava frag-
mentado em aulas avulsas. nos anos seguintes, surgiram os primeiros li-
ceus provinciais com a reunião dessas cadeiras isoladas em um mesmo 
edifício, mas durante muito tempo organizados de forma inorgânica. 
(Haidar, 1972) 

seguindo as determinações do ato adicional de 1834 que garantiu a 
direção das aulas de ensino primário e secundário do município da corte 
pelo poder central, foi criado em 1837 o colégio pedro ii. a primeira ma-
triz curricular do colégio foi determinada pelo regulamento de 31 de ja-
neiro 1838, no qual as matérias ensinadas foram distribuídas em 8 séries. 
no colégio estudava-se grego, latim, alemão, inglês, francês, geografia, his-
tória, retórica e poética, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais, 
desenho figurativo e música. 

a década de 1850 marcou o início de um período mais fértil de rea-
lizações no município da corte do ponto de vista educacional que “re-
produziram-se na legislação de quase todas as províncias do império”. 
(Haidar, 1972, p. 172) 

Uma das reformas de mais força do período foi a instituída pelo ministro 
do império Luiz Pedreira do Couto Ferraz, em 1854. sua implantação teve 
origem em discussões e projetos anteriores que compuseram a base da re-
forma de ensino apresentada por couto ferraz à assembleia legislativa a 
partir de 1851.10

alguns autores caracterizam a reforma couto ferraz como um re-
gresso do ponto de vista da política educacional,

[...] pois retorna e recupera a perspectiva da centralização, na me-
dida em que o Governo central intervém diretamente na reor-
ganização da instrução primária e secundária do município da 
corte, assumindo o seu controle, contrapondo-se, deste modo, 

10 Um decreto de 1851 autoriza o governo a reformar o ensino primário e secundário do município 
da corte criando o cargo de inspector geral da instrução, exigindo licença para qualquer pessoa 
que se propusesse a dirigir ou lecionar nas escolas ou colégios e estabelecendo idade maior de 
21 para o exercício do magistério. 
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aos princípios descentralizadores do ato adicional de 1834. 
(Gondra et al., 2000, p. 2)

entretanto, pode-se dizer também que, embora a reforma tenha tido 
um caráter de inspeção e controle, as medidas tomadas eram, em parte, 
necessárias frente à desordem existente, mesmo não tendo solucionado 
todos os problemas do ensino.

em 1854, couto ferraz expediu o regulamento da instrucção primária 
e secundária do município da corte11 que dividiu as escolas públicas de ins-
trução primária em duas classes. a uma pertenciam as escolas de instrução 
elementar – escolas do primeiro grau –, e à outra classe pertenciam as es-
colas de instrução primária superior – escolas do segundo grau.

em 1854, couto ferraz reformou o ensino primário e secundário do 
município da corte, estabeleceu normas para o exercício do magistério 
e, entre outras medidas, criou a inspetoria Geral da instrução primária e 
secundária da corte (iGipsc). a iGipsc era composta pelo ministro do 
império, por um inspetor geral, por um conselho diretor e por delegados 
de distrito. cabia ao inspetor geral, entre outras atribuições: inspecionar 
todos os estabelecimentos de instrução primária e secundária, públicos e 
particulares; presidir exames de capacidade para o magistério e conferir tí-
tulos de aprovação; autorizar a abertura de escolas e estabelecimentos par-
ticulares de instrução; rever, corrigir ou fazer corrigir e substituir, quando 
necessário, os compêndios adotados nas escolas públicas; coordenar a es-
tatística anual das províncias e apresentar relatório referente ao estado da 
instrução nas províncias e na corte além do orçamento anual da receita e 
despesa com a instrução a seu cargo. 

nas escolas primárias de primeiro grau, o ensino se limitava à instrução 
moral e religiosa; leitura e escrita, noções essenciais de gramática; os prin-
cípios elementares da aritmética e o sistema de pesos e medidas do município. 
nas escolas primárias de segundo grau, além dos conteúdos citados, o en-
sino compreendia também o desenvolvimento da aritmética em suas apli-
cações práticas; leitura explicada dos evangelhos e notícia da História sa-
grada; os elementos de história e geografia, principalmente do Brasil; os 
princípios das ciências físicas e da história natural, aplicáveis aos usos da 
vida; a geometria elementar, agrimensura, desenho linear, noções de música 

11  decreto nº 1.331a de 17 de fevereiro de 1854, capítulo iii, art. 48.
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e exercícios de canto, ginástica e um estudo mais desenvolvido do sistema 
de pesos e medidas.

o regulamento declarava que só podiam exercer o magistério público 
os cidadãos brasileiros que provassem a maioridade legal, moralidade e 
capacidade profissional. para as provas de moralidade, o candidato devia 
apresentar folhas corridas dos lugares onde tivesse residido nos últimos 
três anos e atestados dos párocos. a maioridade seria atestada por meio de 
certidão.

a capacidade profissional era estabelecida por meio de provas orais e 
escritas em exame público perante o inspetor geral e dois examinadores 
nomeados pelo governo. o exame avaliava o candidato não somente no 
conhecimento das disciplinas, mas também no método de ensino. 

Uma das inovações do decreto de 1854 foi a criação de uma classe 
de adjuntos que era formada pelos próprios alunos das escolas, com inte-
resse pelo magistério desde que tivessem mais de 12 anos, fossem apro-
vados em exames periódicos e dessem mostra de bom procedimento. 
estes professores eram ajudantes dos mestres efetivos e ficavam na es-
cola para se aperfeiçoarem nas matérias e na prática de ensino. ao fim de 
cada ano, e durante três anos, passavam por exames para que se avaliasse 
o seu grau de aproveitamento. se o resultado dos exames de qualquer um 
dos anos fosse dado como insuficiente, o aluno era desligado da classe 
dos adjuntos. se aprovado, após o exame do 3o ano era concedido um 
título de capacidade profissional. os que recebessem o título podiam ser 
nomeados professores públicos das cadeiras que vagassem, sem necessi-
dade de outra prova.

no ano seguinte, as Instruções para a verificação das capacidades para 
o magistério, e provimento das cadeiras públicas de Instrucção Primária e 
Secundária12 forneceram normas mais específicas para os concursos aos 
candidatos a professores.

a partir dessas instruções tem-se uma ideia dos saberes exigidos dos 
candidatos a professor por meio das disciplinas que faziam parte do con-
curso. com exceção do exame de métodos de ensino os conteúdos co-
brados coincidiam com os conteúdos que o professor ensinava em cada 
nível de ensino.

12  aviso de 5 de janeiro de 1855, assinado pelo inspetor geral da instrução primária e secundária 
do município da corte, o Visconde de itaborahy. 
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no caso do professor das escolas primárias de 1o grau, o candidato 
prestava exames das seguintes disciplinas: doutrina cristã, história sagrada, 
leitura e escrita, gramática portuguesa, aritmética, sistema de pesos e me-
didas do império, sistema prático e métodos de ensino (art. 2, §1).

para as escolas primárias de 2o grau, o candidato realizava ainda um 
exame “das doutrinas que [...] fizerem objecto da cadeira que pretender” 
(art. 2, §2). os candidatos que prestavam exame às cadeiras de “sciencias 
exactas”, passavam somente pela prova escrita que consistiria na “expo-
sição methodica de alguma parte da sciencia” (art. 2, §8). 

todas as provas eram no tempo máximo de 4 horas. a prova escrita 
precedia a oral e o assunto das provas era determinado por meio de sorteio. 
o assunto para as provas dos exames era selecionado dentre os pontos de 
um programa formulado pelo conselho diretor e compreendia as matérias 
de que se compunha o ensino da respectiva cadeira. a referência para a for-
mulação desses pontos era o colégio pedro ii. 

as medidas que faziam parte do regulamento de 1854 revelam a busca 
de uma maior normatização da instrução pública e particular de nível pri-
mário e secundário, que impunha regras para ingresso dos alunos na es-
cola, redefinia saberes escolares e criava um sistema de vigilância sobre a 
organização escolar e todos nela envolvidos. o regulamento estabeleceu 
condições rigorosas para o exercício do magistério e direção das escolas, 
condicionando os professores à apresentação de provas de moralidade e 
capacidade. esta última era estabelecida por meio dos concursos públicos.

a criação da classe dos adjuntos, ou seja, alunos que se destacam e ser-
viam de auxiliares ao professor, que efetivavam sua formação na prática 
submetendo-se a exames periódicos, refreou o impulso das escolas nor-
mais, já existentes desde 1835, com a criação da escola normal de niterói. 
o incentivo dado por couto ferraz a esta forma de prover o magistério e 
aumentar o quadro de docentes desestimulou a formação institucional e 
valorizou assim a formação “em serviço”. 

as escolas normais acabaram por serem desprestigiadas pelos alunos, 
visto que os mesmos chegavam ao magistério em menos tempo e sem a 
necessidade de frequentar aulas. os concursos orais e escritos assumiram 
o papel definidor das capacidades profissionais, o que reforçou a ideia de 
que apenas o conhecimento do conteúdo era suficiente para a seleção de 
bons mestres. 

em relação aos conteúdos exigidos para o professor de 1o grau, nota-
se, ao passar do tempo, um aumento das exigências para a ocupação do 
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cargo. além dos conhecimentos de leitura, escrita e aritmética, conside-
rados suficientes em exames do início do século XiX (soares, 2007a), co-
meçaram a ser exigidos conhecimentos de história da religião, gramática, 
método de ensino e sistema de pesos e medidas. 

encontram-se no arquivo Geral da cidade do rio de Janeiro (aGcrJ) 
referências aos exames para o magistério primário e secundário, público e 
particular, na corte do rio de Janeiro dos anos de 1855 à 1879, período em 
que vigoraram as normas das reformas de couto ferraz. 

Vamos comentar aqui a respeito das provas de Aritmética e Pesos e 
Medidas realizadas para o magistério primário.13 os conteúdos das provas 
e os pareceres emitidos nas atas dos concursos mostram que tipo de saber 
era exigido nos exames orais e escritos o que evidencia assim o que se espe-
rava do professor do ensino elementar.

a documentação localizada revela que as provas se constituíam em 
bases dissertativas, ou seja, um tema era sorteado e o candidato discorria 
sobre o assunto. os candidatos copiavam o ponto que lhes era ditado e es-
creviam a seu respeito.

Uma característica valorizada nas provas eram as “aplicações” ou o 
“conhecimento prático” do assunto, ou seja, se o candidato citava exem-
plos. em uma prova realizada em 27 de outubro de 1855, a candidata 
elisa tanner em sua dissertação sobre o ponto “Redução dos quebrados ao 
mesmo denominador”, mostra seu domínio das “aplicações” do conteúdo 
assim se expressando:

reduzem-se os quebrados ao mesmo denominador multiplicando 
o numerador de uma pelos denominadores de todos os outros. ex. 

74

46

74

73

7

6

4

3
+=+=+

x

x

x

x 21

28 28

24

além das provas escritas o candidato fazia provas orais em que era ar-
guido sobre algum outro ponto ou sobre o mesmo ponto da prova escrita. 
assim, o candidato podia “corrigir” os erros cometidos na prova escrita 
e era considerado habilitado pelo seu desempenho na prova oral. dessas 

13 Uma análise das provas para o ensino secundário, particularmente os exames para o colégio pe-
dro ii, das décadas de 1850, 1860 e 1870 pode ser encontrada no artigo Analisando provas de 
concursos para professores de Matemática no Colégio Pedro II no século XIX. (soares, 2010)
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provas não se têm informações precisas a menos das referências a elas nas 
atas feitas pelos examinadores. alguns comentários revelam que as provas 
orais por vezes se sobrepunham às escritas e eram consideradas como um 
recurso para decidir a classificação dos candidatos. 

em exame realizado em 1867, tem-se uma amostra da comparação que 
os examinadores faziam entre o desempenho dos candidatos nas provas 
escritas e orais, detalhando quais os erros cometidos. o ponto sorteado 
para a prova de aritmética foi “reducção da fracção ordinária em fracção 
decimal”. os pareceres emitidos pelos examinadores Joaquim fernandes 
da silva e cândido matheus de faria pardal estão no quadro a seguir:

Quadro 2 – Pareceres de Provas escritas e orais de Aritmética do ano 
              de 1867

Candidato Prova escrita Prova oral

Antônio José 
Marques

Soube fazer a reducção como 
provou com o exemplo; porém 
não tem methodo nem clareza na 
exposição.

Não soube igualar 
as casas decimais 
para fazer a divisão.

Antônio Pinto 
Netto Caldeira

Mostra saber fazer a operação, mas 
não satisfez na exposição da regra.

Não soube dizer 
quando é que a 
dízima é finita.

João Carlos 
Thompson Junior

Sabe fazer a operação, como prova 
pelo exemplo mas não tem methodo 
em expor a regra.

Não soube 
demonstrar como 
a ordem dos 
factores não altera 
o producto. Disse 
que a quantidade 
descontínua é a que 
faz crescer o todo. 
(grifo da banca)

João Correa dos 
Santos

Conquanto mostre saber reduzir 
uma fracção ordinária em decimal, 
não soube expor com methodo a 
regra e sua demonstração.

Disse que não 
concordava que 
uma fracção 
ordinária possa ter 
por denominador 
um número 
decimal.



39ensino de matemática e docência nos oitocentos

José Antônio 
d’Espinheiro

Não é completa a regra que dá para 
a reducção de uma fracção ordinária 
em decimal. Na demonstração nos 
apresenta um verdadeiro chaos 
de idéias, que nem mesmo elle as 
poderá entender.

Não soube achar 
o maior commum 
divisor. Disse 
que se redusiam 
fracções ao mesmo 
denominador, para 
ter um resultado 
igual; e que, quando 
se multiplica o 
numerador da 
fracção ella se 
torna menor. Não 
soube demonstrar 
como a ordem dos 
factores não altera o 
producto.

Júlio Correa de 
Carvalho

Não deu a regra para se fazer a 
reducção da fracção ordinária em 
decimal.

Na prova oral 
este candidato 
não soube fazer a 
multiplicação de um 
número complexo 
por incomplexo. 

Fonte: adaptado dos documentos do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.

Um fato levado em consideração e que “relaxava” de certa forma o grau 
de exigência da avaliação dos examinadores era quando o concurso era 
para o cargo de professor adjunto. muitos examinadores admitiam que o 
candidato ou candidata passasse para adjunto do ano seguinte valendo-se 
de que aquela não era a única ocasião em que eles seriam testados em suas 
habilidades.

na ata do exame realizado para o lugar de professora adjunta das es-
colas públicas de primeiras letras e para o magistério particular no muni-
cípio da corte, realizado em outubro de 1855, têm-se um exemplo desta 
tolerância em relação aos adjuntos. em ata a banca se pronuncia em re-
lação à prova de aritmética de duas candidatas, que versou sobre o ponto 
Diminuição e divisão dos quebrados, com o seguinte comentário:

as alumnas [...] d. anna evangelista pereira e d. deolinda maria 
da cruz e almeida forão julgadas habilitadas não obstante terem 
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declarado que em arithmetica apenas sabião as quatro opera-
ções, porque parecerão à comissão de exame que tratando-se de 
professoras adjuntas a respeito das quaes se fossem necessários 
exames annuaes, poderão no primeiro completar inteirinamente 
estas provas de habilitação.

deve-se lembrar que os professores adjuntos eram alunos que se des-
tacavam e que deveriam ajudar o professor em suas atividades. assim, 
esses professores eram jovens de 12, 13 ou 14 anos, o que justifica certa 
tolerância da banca. 

convém lembrar que a habilitação ou não do candidato ao magistério 
primário era fornecida após o exame em todas as disciplinas de que se com-
punha o concurso e não somente na avaliação das disciplinas de conteúdo 
matemático, ou seja, nas provas de Aritmética e de Pesos e Medidas. isto 
quer dizer que podiam ser considerados como habilitados os candidatos 
que tivessem realizado provas consideradas ruins em aritmética ou que 
tivessem feito provas razoáveis de aritmética, mas não tão boas em outras 
disciplinas. Uma análise mais rigorosa das provas aliada a outros critérios 
pode fornecer informações sobre qual o peso e importância de cada prova 
e se isso dependia dos examinadores de cada concurso.

observando as provas do período de 1855 a 1878, pode-se elaborar o 
quadro a seguir que fornece um resumo das principais questões, agrupadas 
em assuntos, exigidas no exame de aritmética:

Quadro 3 – Resumo dos pontos de Aritmética 1855-1878

Problemas

Um professor tinha 20 discípulos em janeiro, 12 em abril, 17 em julho, e 30 em 
outubro. Cada discípulo lhe pagava os trimestres adiantados, a rasão de 25$233 
reis por trimestre. Pergunta-se quanto teve elle de renda no fim do ano. 
Soma de frações. Somar

4

1

7

3

9

4

3

2
+++

Calcular 

7

2

4

3

5

4
×− 16
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Operações com quebrados

Como se reduzem os quebrados a expressão mais exemplos?
Diminuição e divisão dos quebrados
Redução dos quebrados ao mesmo denominador
Dos números inteiros considerados em forma de quebrados
Regra da multiplicação dos quebrados
Regras da divisão dos quebrados

Números inteiros e decimais

Das diversas operações sobre os números inteiros
Divisibilidade dos números
Multiplicação dos números inteiros. Multiplicação e suas propriedades
Addição e subtracção dos números inteiros
Applicação da divisão dos números inteiros e suas propriedades
Números primos e máximo comum divisor
Sommar e diminuir decimais
Divisão dos números inteiros e decimais

Frações

Reducção de fracções ao mesmo denominador
Reducção de uma fracção à sua mais simples expressão
Reducção da fracção ordinária em fracção decimal
Fracções ordinárias. Alterações que experimentam quando se alterão os 
termos
Fracções Decimaes. Operações sobre as fracções decimaes
Fracções decimaes periódicas simples e mixtas. Converter uma dízima 
periódica em fracção ordinária
Addição e subtracção das fracções decimais

Números complexos

Números complexos. Operações sobre os números complexos

Fonte: adaptado dos documentos do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.

a partir do quadro é possível notar alguns pontos interessantes que evi-
denciam a diferença de nomenclatura utilizada em relação aos dias atuais. 
por exemplo, o tópico Números complexos não se refere ao conjunto dos 
números da forma a+bi com a e b pertencentes ao conjunto dos reais e 
i = 1− . segundo um compêndio de aritmética da época, analisado por 
costa (2000), número complexo é o numero que consta de partes que ex-
primem unidades diversas, restante da subdivisão de uma unidade principal 
e o número incomplexo se refere a uma única unidade. outra diferença é a 
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referência ao máximo comum divisor e não ao máximo divisor comum entre 
dois números, expressão usada nos dias de hoje, ou aos quebrados, para 
tratar das frações.

além das provas de aritmética, também era objeto de avaliação do 
professor durante o período da reforma de couto ferraz os conteúdos re-
lacionados aos pesos e medidas vigentes. Vale lembrar que o sistema mé-
trico decimal só foi estabelecido no Brasil oficialmente pela lei nº 1157 
de 26 de junho de 1862. a lei determinou a adoção do novo sistema de 
unidades e prescrevia o prazo de dez anos para a transição completa entre 
o antigo e o novo sistema. assim, a regulamentação definitiva a respeito 
da adoção do sistema métrico decimal no Brasil passou a valer somente 
em dezembro de 1872, quando o governo “já se encontrava em condições 
de despachar para as municipalidades os padrões oficiais do novo sistema”. 
(sarmento, 1997, p. 12)

nas provas para o magistério primário nota-se a transição de um sis-
tema para o outro inclusive no nome da matéria. foram encontradas 
provas com questões que cobram conhecimentos dos dois tipos de pesos 
e medidas adotados, o anterior à lei e o novo, o sistema métrico decimal. 
antes da adoção do novo sistema pelo Brasil, as provas registravam o nome 
de “Pesos e Medidas”. outras provas, da década de 1870, já registravam 
a adoção do novo sistema e muitas provas se referem à matéria como 
Metrologia ou Prova de Systema Métrico.

a prova de pesos e medidas tinha, em geral, uma forma interrogativa, 
com um ou mais itens, os quais o candidato deveria responder em forma de 
texto. as perguntas cobravam o conhecimento das moedas brasileiras, das 
medidas de tempo e de extensão. o quadro a seguir resume os pontos co-
brados nas provas que se repetiram entre os anos de 1855 e 1878:
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Quadro 4 – Questões dissertativas das provas de Pesos e Medidas

Questões dissertativas

Como se divide a braça e quais são as suas subdivisões?
Como se divide o tempo? (Isto é, o século, os annos)?
Como se divide o quintal?

Qual é a divisão das moedas de ouro do Brasil e seus valores?
Qual é a divisão das moedas de prata e seus valores?
Como se explicará aos alunos a diferença que há entre conto e milhão nos seus 
valores em réis?
Divisão da toesa e suas subdivisões.

Quais são as unidades que servem a medida de extensão?
Principie a subdivisão da légua.

Qual é a unidade para medir-se o tempo e sua subdivisão? 
Quais são as medidas de extensão e sua subdivisão.

Unidades lineares do systema métrico decimal e seus múltiplos e 
submúltiplos, suas relações com o systema antigo de pesos e medidas.

Unidades de peso, seus múltiplos e suas relações com o systema antigo do 
Brasil.

Origem do systema métrico decimal. Nomenclatura de suas unidades. Seus 
múltiplos e submúltiplos. 

Fonte: adaptado dos documentos do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.

os três últimos itens do quadro evidenciam a mudança de enfoque no 
tema com a adoção do sistema métrico decimal. É importante notar que 
na década de 1870, com o novo sistema em vigor nas escolas, o novo con-
teúdo também passou a ser exigido pelos futuros professores da instrução 
elementar. ou seja, o conteúdo atualizou o rol dos conhecimentos dos pro-
fessores candidatos ao magistério. 

outras questões cobradas nos exames solicitavam que o candidato re-
solvesse pequenos problemas que exigiam algum cálculo, ou a conversão 
de medidas. 
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Quadro 5 – Problemas das provas de Pesos e Medidas

Problemas

Querendo avaliar-se o vácuo de uma sala, três pessoas encarregaram-se da 
medição dela. Uma achou que o comprimento era três braças. Outra que a 
largura era 25 palmos. Outra que a altura era 2 toesas. Pergunta-se quantos 
palmos contem o vácuo da sala? 
Tendo a casa da Moeda preparado 400 marcos de prata para cunhar moedas 
de 2$000; pergunta-se quantas destas moedas precisa [sic] aquela quantidade 
de prata? 

Se 
4

3 de um côvado de chita custam 40 000, 
5

2
de um côvado da mesma 

fazenda, quanto custará?

Quantos minutos contem 3
4

3
annos?

Quantos quilates tem
3

2
de um quintal?

Havendo a casa da moeda preparado 234 marcos e 3 onças de ouro com 1/12 
de liga, para cunhar quantias iguais em moedas brasileiras de 20, 10 e 5 mil 
reis; pergunta-se quantas moedas produzirá esta quantidade de ouro, em cada 
uma das ditas espécies, e qual o peso e toque de cada moeda? 
Quantas linhas terá uma toeza?
Qual o pezo das moedas brasileiras de vinte, dez e cinco mil reis? 
Quantos martellinhos tem 1 pipa?
Quantos palmos cúbicos terá uma sala que contiver quatro braços de 
comprimento, doze pés de largura e vinte e dois palmos de altura?
Quantas arrobas se contem em 73860 quilates?
Quantos palmos quadrados tem um terreno das seguintes dimensões:36 
braças de comprimento e 12 côvados de largura?
Quantos minutos tem um decennio, incluída a differença dos annosbissestos?
Quaes as nossas medidas para cereaes?
Tendo uma casa 3 braças de frente 12 covados de comprimento, 18 jardas de 
altura, quantos palmos cúbicos tem?
Um objeto que pesa tanto quanto 10 moedas de prata de 1$000, custa 16$000 
reis, quanto custará uma oitava do mesmo objecto?
A fanga quantos selamins tem?

Fonte: adaptado dos documentos do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.
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a última reforma do império para o ensino foi promovida por leôncio 
de carvalho por meio do decreto de 19 de abril de 1879. a reforma pro-
posta por carlos leôncio de carvalho declarou a liberdade do ensino pri-
mário e secundário no município da corte e do ensino superior em todo o 
império, salvo a inspeção necessária de moralidade e higiene (art. 1). 

para o ensino primário, as escolas primárias eram as de primeiro grau 
e as de segundo grau e previam para as primeiras os princípios elementares 
de aritmética e o sistema legal de pesos e medidas. para as escolas primárias 
de segundo grau, o ensino consistia na continuação e desenvolvimento das 
disciplinas ensinadas nas escolas do primeiro grau e dos princípios elemen-
tares de álgebra e geometria. 

o decreto de 1879 gerou discussões e polêmicas, mas pouca coisa re-
almente foi posta em prática. Quanto ao magistério, ao contrário da legis-
lação de 1854, o texto da reforma de 1879 não fornece maiores detalhes. 

em relação aos conteúdos não há diferenças significativas entre as 
provas de aritmética e pesos e medidas (metrologia) realizadas pouco 
antes da reforma de 1879 e as provas aplicadas em 1881 e 1883, por 
exemplo, poucos anos após a reforma de leôncio de carvalho.

as provas localizadas de aritmética dos anos de 1881 e 1883 tiveram 
os mesmos pontos de concursos anteriores: Adição e subtração dos nú-
meros inteiros; Multiplicação dos números inteiros; Frações decimais perió-
dicas, simples e mixtas; Converter uma dízima em fração ordinária.

na prova de metrologia, os anos de 1881 e de 1883 tiveram como 
pontos respectivamente: Unidades lineares no systema métrico: seus múlti-
plos e submúltiplos, Suas relações com o systema usual no Brasil; e Unidades 
das medidas agrárias no systema métrico: seus múltiplos e submúltiplos, suas 
relações com o systema usual no Brasil. 

***

ao longo do século XiX o poder público foi elaborando regras que nor-
matizavam os mecanismos de criação, organização, funcionamento e pro-
visão de professores para as escolas, que mantinham um ensino coletivo, 
mesmo quando particular, e funcionando, como já dito, em espaços pri-
vados, como as casas dos próprios professores.

assim, como já visto, Julia (2001) reconhece que uma etapa impor-
tante da profissionalização docente é marcada pela influência do estado 
nas decisões educacionais. dessa forma podemos verificar que, no caso 
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do Brasil, essa influência se manifestou de diversas formas interferindo 
mesmo na própria concepção que se tem a respeito da expressão escola 
pública.

em comum, as escolas públicas existentes, salvo a instrução do tempo 
dos jesuítas, necessitavam de professores que deveriam ser habilitados 
pelo estado para lecionar e abrir novas aulas. e, em vista dos diferentes 
alunos para os quais se destinam as aulas impuseram-se novos conteúdos e 
diferentes formas de seleção dos mestres.

as provas realizadas para a seleção do magistério primário do muni-
cípio da corte, no período analisado, possibilitam a compreensão de al-
guns fatos relacionados com a dinâmica dos concursos que permitem a 
constatação do tipo de saber exigido do professor no que tange à área de 
matemática. 

sendo a disciplina de matemática nos séculos XViii e XiX ensinada 
com suas matérias em separado, e assim se mantendo até o século XX, 
consideramos aqui, como parte do rol dos saberes matemáticos do fu-
turo professor, o conteúdo das provas de aritmética e pesos e medidas (ou 
metrologia), para a seleção do professor que iria atuar no ensino elementar 
das primeiras letras.

fazendo uma análise em primeiro lugar das provas realizadas para a se-
leção dos professores do ensino primário, nota-se uma característica im-
portante já na escolha das matérias a que este candidato a professor deveria 
se submeter a fim de obter sua devida habilitação. 

Uma “lista” dos saberes que constavam do ensino das primeiras letras 
só foi estabelecida com a lei de 1827. a lei se referia às quatro operações 
de aritmética, à prática de quebrados (frações), decimais e proporções, e às 
noções mais gerais de geometria prática. as mulheres, deveriam se limitar à 
aprendizagem das quatro operações. 

mais tarde, a reforma promovida por couto ferraz também delimitou 
o corpo dos saberes da escola primária que eram os mesmos exigidos para 
os professores. no texto da lei, o exame oral e escrito para os cargos do ma-
gistério público versavam sobre as matérias do ensino, além de exame sobre 
o método. mais especificamente quanto aos conhecimentos matemáticos, 
o ensino primário nas escolas públicas compreendia, para as escolas do pri-
meiro grau, os princípios elementares da aritmética e o sistema de pesos e 
medidas do município. para as de escolas do segundo grau o conteúdo era 
a aritmética e suas aplicações práticas, a geometria elementar e um estudo 
mais desenvolvido do sistema de pesos e medidas, do município da corte, 
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das províncias do império e das nações com que o Brasil mantinha relações 
comerciais.

nota-se, entretanto durante o período de vigência da reforma, as 
provas analisadas retratam a presença exclusivamente de conteúdos de 
aritmética e de pesos e medidas, com total ausência da geometria.

as provas escritas, constituídas em forma dissertativa, indicam em um 
primeiro momento que o instrumento utilizado para selecionar os profes-
sores voltava-se mais para a ação reflexiva e o entendimento do que para 
a memorização. entretanto isso não se confirma devido ao fato de haver 
pontos que eram sorteados, semelhante aos exames que eram aplicados aos 
alunos e que serviam de base para que o candidato executasse a sua prova.

além das provas escritas o candidato realizava também provas orais 
que, por certo, deixavam transparecer parte da didática do candidato, algo 
que não era avaliada nas provas das matérias específicas. 

o conteúdo exigido nas provas tanto para o ensino primário quanto 
para o secundário, repetido de concurso para concurso, era o ditado pelo 
estabelecimento oficial de ensino do império: o colégio pedro ii. assim, 
se o colégio, como afirma Haidar (1972), não atuou como padrão real, e 
sim ideal, perdendo espaço para os “exames preparatórios” ao qual se ajus-
taram os estabelecimentos provinciais e particulares do ensino secun-
dário, pode-se dizer que, no que se refere à corte e à área de matemática, 
o colégio funcionou como um padrão para moldar os conhecimentos e o 
perfil daqueles que desejavam concorrer aos cargos do magistério primário 
e secundário, público e particular. além disso, muitos dos professores do 
colégio, ao escrever obras usadas para o ensino primário, ao avaliar novas 
obras e ao participar de bancas de todos os tipos de concursos, quer de 
alunos, quer de professores, demonstram a influência do colégio em todas 
as instâncias do ensino.

entretanto, se havia um conjunto de normas definindo e controlando a 
seleção e a profissionalização dos docentes, essas mesmas regras eram por 
vezes burladas por pedidos de nomeação e da dispensa de exames. além 
disso, em todo o período analisado notou-se a existência de documentação 
diversificada lamentando a falta de professores e constatando o despres-
tígio dos mesmos. alguns candidatos eram favorecidos mesmo quando 
suas provas apresentavam deficiências, conseguindo-se assim “diminuir” 
as exigências para o exercício da profissão. 

lembrando que cada tipo de ensino – primário ou secundário – se ca-
racteriza também por sua função específica, ou seja, de acordo com as 
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necessidades sociais que visa atender e com o público a qual se destina, o 
seu currículo, os valores transmitidos e os professores que ministram cada 
tipo de ensino também são diferenciados. em relação ao foco deste estudo, 
pode-se notar que as exigências em relação ao professor também estão  
explícitas nas normas e na dinâmica dos concursos de forma diferenciada. 

assim, com o passar do tempo, as exigências quanto aos saberes do 
professor se modificam e se diferenciam conforme o nível de ensino, per-
manecendo ainda a distinção entre o ensino primário, destinado as classes 
trabalhadoras e o ensino secundário para as elites dando acesso aos en-
sinos superiores.

mesmo com deficiências os sistemas de concursos prevaleceram 
mesmo com a existência de instituições específicas de formação de profes-
sores, as escolas normais, e mesmo depois de declarada a liberdade de en-
sino, como o fez leôncio de carvalho em 1879. o modelo dos concursos 
estimulou a formação “em serviço”, e fez com que os exames adquirissem 
a função não só de selecionar, mas também qualificar e titular o profissional 
docente.

somente nos anos finais do império esse quadro se inverteu em parte, 
com o fortalecimento e revitalização das escolas normais e mais tarde, na 
década de 1930 do século XX, com os cursos de licenciatura fornecidos 
pelas instituições de nível superior. 

embora com características e funções diferentes daquelas do império, 
os concursos para os cargos ao magistério público prevalecem até os 
dias atuais. esse elemento constitutivo da profissão acabou se impondo e 
revelou-se como um instrumento de acesso importante aos cargos de pro-
fessor em diversos níveis de ensino. atualmente, muitos concursos condi-
cionam a aprovação do candidato a outros fatores além do exame escrito.  
a prova didática, a experiência no magistério, a formação específica e a 
comprovação de títulos tornaram-se elementos importantes que visam 
eleger um professor mais apto, de forma a valorizar tanto a formação insti-
tucional quanto a formação prática.

de qualquer forma a formação dos professores e outras questões rela-
cionadas à profissionalização docente continuam em pleno debate nos dias 
atuais exigindo dos profissionais da educação constante aperfeiçoamento 
e busca por meios que possibilitem melhorar a qualidade dos professores e 
de suas condições de trabalho, as formas de seleção para os cargos do ma-
gistério e em última instância o ensino no país. 
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