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RESUMO 
 

 

No começo do século XIX, com a chegada da família Real ao Brasil, D. João VI viu-se na 

necessidade de estimular o surgimento de um ambiente propício à formação de uma elite 

capaz de prover os quadros administrativos da nova sede do governo imperial e formar 

profissionais liberais. Para isso, foram criadas diferentes instituições voltadas à administração 

pública, como o Banco do Brasil, e ao ensino superior. Ao lado da instrução primária que 

funcionava em aulas de “ler, escrever e contar” e das aulas de instrução secundária, também 

existiram no Brasil outras aulas destinadas ao ensino profissional como cursos de artes e 

ofícios e as aulas destinadas a homens que sabiam ler, escrever e calcular, com o objetivo de 

qualificar os comerciantes das principais praças comerciais do País. Criada a semelhança da 

aula congênere de Lisboa, a Aula de Comércio começou a funcionar no Brasil a partir de 1809 

sob a jurisdição da Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. Foram criadas 

Aulas de Comércio no Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Em relação aos conteúdos estudados 

estavam presentes tópicos de Matemática, geografia, escrituração mercantil e economia 

política. A principal referência para o ensino da Matemática foi o livro Elementos de 

Arithmetica, de Bezout, usado em Portugal e no Brasil. Entretanto, outros livros começaram a 

ser escritos, especialmente a partir da reforma de 1846. Este trabalho tem como objetivo 

discutir sobre os conteúdos de Aritmética presentes em manuais didáticos para a instrução de 

comerciantes que circularam no Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX. Tem como 

fontes dois livros de Aritmética comercial que circularam na época a saber, o Novo Tratado 

de Arithmetica Commercial de Paulo Perestrello da Câmara e a Arithmetica Elementar 

Commercial de João Guilherme Kottinger, publicados respectivamente em 1846 e 1847, após 

a reforma da Aula de Comércio no Rio de Janeiro. O conhecimento dos conteúdos propostos 

nas obras didáticas destacadas neste trabalho, ajuda a compreender o papel da Aritmética no 

escopo de formação do profissional do comércio no começo do século XIX e o uso desses 

conhecimentos na prática dos comerciantes. Constatamos que muitos dos conteúdos expostos 

nas obras de Artitmética guardam semelhanças com as Aritméticas comerciais publicadas 

desde a Idade Média. O que se percebe é que os conteúdos dessas obras se aproximam mais 

dos conteúdos práticos necessários ao comércio do que com o ensino a partir do livro de 

Bezout. Exemplos desses conteúdos são os juros simples e compostos; descontos e 

abatimentos; regras de companhia e de liga; cálculo de anuidades e amortização; pesos e 

medidas nacionais e estrangeiras; câmbios entre outros. As regras apresentadas buscam cobrir 

todo o sistema que envolve uma negociação: a organização da empresa e como são 

administrados os lucros e dividendos em uma sociedade; em que moeda a mercadoria é 

negociada; os juros ou descontos em produtos; quais as condições para a negociação dar mais 

lucro e menos prejuízo; as formas de garantia para que a mercadoria chegue ao destino, o 

preço a ser cobrado para o transporte, entre outros aspectos. Assim, espera-se que, a partir do 

estudo dos manuais escolares, tenha-se uma maior aproximação do ponto de vista histórico 

acerca dos conhecimentos de Aritmética e da cultura escolar presente nas Aulas de Comércio, 

durante as primeiras décadas do século XIX. 

 

Palavras-chave: Aula de Comércio. Aritmética Comercial. Rio de Janeiro. Manuais 

escolares.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

At the beginning of the 19th century, with the arrival of the Royal family in Brazil, D. João 

VI saw the need to encourage the emergence of an environment conducive to the formation of 

an elite capable of providing the administrative staff of the new seat of the imperial 

government and train professionals. To this end, different institutions were created for public 

administration, such as Banco do Brasil and for education such as military academies, aimed 

at higher education. In addition to the primary education that worked in “reading, writing and 

counting” classes and secondary education classes, there were also other classes in Brazil for 

professional education, such as arts and crafts courses and classes for men who knew how to 

read, write and calculate, in order to qualify traders in the main commercial plazas in the 

country. Created in the similarity of the Lisbon class, the Aula de Comercio began to operate 

in Brazil from 1809 under the jurisdiction of the Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e 

Navegação. Commerce classes were created in Rio de Janeiro, Salvador and Recife. 

Regarding the contents studied, topics of Mathematics, geography, bookkeeping and political 

economy were present. The main reference for the teaching of mathematics was Bezout's 

book Elementos de Arithmetica, used in Portugal and Brazil. However, other books began to 

be written, especially after the 1846 reform. This paper aims to discuss the contents of 

Arithmetic present in didactic manuals for the instruction of traders who circulated in Rio de 

Janeiro in the first half of the 19th century. There are two commercial Arithmetic books that 

circulated at the time, namely Tratado de Arithmetica Commercial by Paulo Perestrello da 

Câmara and Arithmetica Elementar Commercial de João Guilherme Kottinger by João 

Guilherme Kottinger, published respectively in 1846 and 1847, after the reforms in Aula de 

Comercio in Rio de Janeiro. The knowledge of the contents proposed in the didactic works 

highlighted in this work, helped to understand the role of Arithmetic in the scope of training 

of trade professionals in the early 19th century and the use of this knowledge in the practice of 

traders. We found that many of the contents exposed in the works of Artithmetic have 

similarities with the commercial Arithmetics published since the Middle Ages. What is 

perceived is that the contents of these works are closer to the practical contents necessary for 

commerce than to teaching from Bezout's book. Examples of these contents are simple and 

compound interest; discounts and rebates; company and league rules; calculation of annuities 

and amortization; national and foreign weights and measures; exchange rates among others. 

The rules presented seek to cover the entire system that involves a negotiation: the 

organization of the company and how profits and dividends are managed in a company; in 

which currency the commodity is traded; interest or discounts on products; what are the 

conditions for trading to yield more profit and less loss; the forms of guarantee for the goods 

to reach their destination, the price to be charged for transportation, among other aspects. 

Thus, it is expected that, from the study of school manuals, there will be a greater 

approximation from the historical point of view about the knowledge of Arithmetic and the 

school culture present in the Commercial Classes, during the first decades of the 19th century. 

 

Keywords: Aula de Comercio. Commercial Arithmetic. Rio de Janeiro. School manuals. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

1.1 Objeto de estudo, justificativa do tema, questões da pesquisa 

 

Pensar a Educação no Brasil do século XIX implica refletir a respeito dos diversos 

tipos de sistemas de instrução implementados pelo governo imperial considerando as 

demandas existentes à época.  

No século XIX, ao lado do ensino primário, da educação doméstica e do secundário 

ainda em configuração, outros espaços de aprendizado foram se constituindo com alternativas 

para responder a demandas diversas da sociedade oitocentista brasileira. Dentre essas 

demandas, podemos destacar o ensino direcionado às práticas comerciais e mercantis que se 

iniciaram no Brasil com a chegada de D. João VI, mas já presentes em outros países da 

Europa há mais tempo. 

Ao lado da instrução primária que funcionava em aulas de “ler, escrever e contar” e 

das “aulas régias”, de instrução secundária, também foram instituídas outras aulas destinadas 

ao ensino profissional como os cursos de artes e ofícios e as aulas destinadas a homens que já 

sabiam ler, escrever e calcular, com o objetivo de qualificar os comerciantes das principais 

praças do país.  

As Aulas de Comércio propagam-se na Inglaterra, Holanda e França, em meados do 

século XVII com a preocupação de organizar e divulgar conhecimentos mercantis.  Inspirado 

pela tendência europeia e pelas ideias reformistas de Marquês de Pombal, D. José I 

implementa as Aulas de Comércio em 1759, em Portugal como tentativa de profissionalizar 

os mercadores e comerciantes.  

Esse sistema ganhou mais força quando o Rei D. José I, em 1770, por meio de uma 

Carta de Lei que impõe a obrigatoriedade de todo “homem de negócio” se registrar na Junta 

do Comércio garantindo assim a matrícula e a aprendizagem das “ciências” mercantis a todos 

os mercadores (CHAVES, 2009).  
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Esse novo processo de instrução comercial possibilitou ainda aos comerciantes e 

mercadores aumentar seu status social, pois os mesmos eram marcados pelo “defeito”
1
 dos 

ofícios mecânicos (CHAVES, 2009). 

Implantadas com os mesmos moldes da aula de Lisboa, as aulas de Comércio iniciara-

se no Brasil, em particular nos estados de Recife, Bahia e Rio de Janeiro, em 1809 sob a 

jurisdição da Junta de Comércio, Agrícola, Fabricas e Navegações. Conforme Chaves 

(2008), era fundamental que o aluno apresentasse habilidades tais como saber ler, escrever e 

conhecimentos de cálculo aritméticos. Por sua vez dos lentes
2
 era exigido o domínio sobre as 

matérias que iriam ensinar. 

No que se refere aos conteúdos era oferecido, entre outros, o ensino de aritmética, 

álgebra, regra conjunta, geometria, geografia e comércio. O livro adotado nas aulas de 

Matemática era Elementos de Arithmetica, de M. Bézout. Os livros de Bézout chegaram ao 

Brasil trazidos pela Corte Portuguesa e seu uso não se restringiu à Aula de Comércio da 

Corte, sendo também adotados pela Academia Real dos Guardas-Marinha no Rio de Janeiro e 

na Aula Militar do Regimento da Artilharia do Rio de Janeiro.  

Ao longo do século XIX, as aulas passaram por algumas reformas que, ao longo do 

tempo, deram outro formato ao curso. Essas reformas, segundo Gouveia Neto (2015), deram 

origem aos cursos profissionalizantes de contabilidade, economia e administração no Brasil.  

Gouveia Neto (2015), em sua tese, teve como objetivo analisar o percurso da 

matemática contábil, das lides comerciais para os cursos técnicos escolares e desses para o 

ensino superior, no período de 1808 a 1970. O autor relata que, ao realizar uma vasta 

investigação em dissertações, teses e outros, percebeu a inexistência de trabalhos que 

abordassem a questão da Matemática nos cursos de Ciências Contábeis, sob um viés histórico.  

Dessa forma, sentiu a necessidade de ampliar a sua busca para o ensino comercial e ao 

fazer isso ele encontrou dois trabalhos que abordavam o assunto. O trabalho de Juliano 

Espezim Soares Farias, “O ensino de Matemática da Academia de Comércio de Santa 

Catarina na década de 1930 e 1940”, e a dissertação de Zildenice de Souza Martins, intitulada 

“O ensino de Matemática no século XIX: as Aulas de Comércio no Brasil”, defendida na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2015, que traz uma análise detalhada e 

                                                           
1
 A ideia de “defeito” estava associada a desqualificação das atividades e trabalhos manuais que eram 

socialmente desvalorizadas, o que prejudicava a ascenção social do sujeito e sua insersão nos meios mais 

nobres.  
2
 Antiga denominação para professor, mestre, docente.  
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muito interessante do ensino proposto pela bibliografia utilizada nas aulas de Matemática, 

notadamente o livro de Aritmética de Bézout. 

Zildenice de Souza Martins, em seu trabalho, fez um diálogo entre artigos, decretos, 

estatutos e outras fontes bibliográficas referentes aos Cursos Comerciais desenvolvidos em 

Portugal e no Brasil entre os séculos XVIII e XIX, e apresentou informações sobre o ensino 

da matemática na Aula de Comércio implantada a partir de 1759, em Portugal, identificando 

assim as origens da Aula implantada também no Brasil em 1809.  

Em seus capítulos, a autora fez inicialmente um retrospecto da Aula de Comércio 

instituída em Portugal, tentando entender em que contexto histórico essas aulas ocorreram e 

quais foram as motivações sociais, políticas e econômicas que impulsionaram sua criação. Em 

um segundo momento a autora analisou a implantação da Aula de Comércio no Rio de 

Janeiro, no ano de 1809, retratou a estrutura desse curso e o ensino da matemática nele 

compreendido. Na parte final do trabalho, a autora examinou a bibliografia utilizada nas aulas 

de Aritmética, notadamente o livro de Bézout.  

Voltando ao trabalho de Gouveia Neto (2015), o autor acompanhou os debates e 

propostas para mudanças na Aula do Comércio nas décadas seguintes à sua implantação no 

Brasil que culminaram na primeira reforma do curso ocorrida em 1846, e mais adiante em sua 

conversão em Instituto Comercial, dez anos depois. Nesse contexto de reforma, um dos 

pontos de interesse do autor foram as obras didáticas utilizadas para o ensino comercial.  

Embora o livro de Bezout não contivesse tópicos de aritmética comercial, além dele 

pouco se sabe sobre outros manuais que foram utilizados no Brasil direcionados à Aula de 

Comércio, antes de sua conversão para o Instituto Comercial, em 1856, ou mesmo a qualquer 

cidadão que buscasse por esses conhecimentos.   

Em sua busca, Gouveia Neto (2015) identificou os títulos de duas obras de Aritmética 

Comercial publicadas à época. 
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Figura 1 – Livros de Aritmética Comercial que foram publicados no período  

da Primeira Reforma da Aula de Comércio
3 

Fonte: Gouveia Neto (2015) 

 

Apesar de não termos localizado referências de vinculação explícita entre essas obras e 

seu uso na Aula do Comércio oferecida pela Junta Comercial, acreditamos que um estudo 

desses livros pode ajudar a caracterizar o ensino comercial existente na época, por trazer os 

conteúdos de Matemática considerados importantes para os que trabalhavam no comércio, 

frequentando ou não uma aula formal. 

Assim, avançando temporalmente no trabalho de Martins (2015) e utilizando as 

referências localizadas por Gouveia Neto (2015), buscamos nesta dissertação saber mais sobre 

essas duas obras de Aritmética a fim de entender as exigências em relação a conteúdos de 

Matemática para comerciantes do século XIX.  

Assim, esta pesquisa de Mestrado que tem como foco as práticas da Aritmética no 

contexto das propostas curriculares para o comercial existentes no Brasil na primeira metade 

do século XIX. 

Tem-se as seguintes questões de pesquisa: 

 O que motivou a criação das aulas de Comércio no Brasil, e no Rio de Janeiro?  

 De que forma as aulas de comércio foram implantadas no Brasil, e em particular, no 

Rio de Janeiro? Com quais objetivos?  

 Qual o papel da Matemática no programa de ensino das aulas de Comércio? Qual a 

Matemática ensinada nas aulas do comércio e quais as propostas para o seu ensino ao longo 

das primeiras décadas de funcionamento do curso? 

 Quais as obras didáticas foram utilizadas no Brasil para o ensino comercial após a 

Reforma de 1846?  

                                                           
3
 Ambos os livros foram publicados pela Editora E. Laemert, fundada no Rio de Janeiro em 1833 pelo alemão 

Eduardo Laemert. Durante o século XIX foi ao lado da Garnier, uma das livrarias mais importantes do País.  
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A partir das questões levantadas tem-se como objetivo geral investigar os conteúdos 

de Matemática voltadas ao ensino comercial em obras didáticas da primeira metade do século 

XIX, especialmente após a Reforma de 1846.  

Tem-se como objetivo específico caracterizar qual a Matemática exposta em dois 

livros de Aritmética Comercial que circularam na época, a saber, o Novo Tratado de 

Arithmetica Commercial de Paulo Perestrello da Câmara e a Arithmetica Elementar 

Commercial de João Guilherme Kottinger, publicados respectivamente em 1846 e 1847, após 

a Regulamentação da Aula de Comércio da Corte.  

Entendemos que conhecer os conteúdos propostos nas obras didáticas destacadas neste 

trabalho, ajuda a compreender o papel da Aritmética no escopo de formação do profissional 

do comércio no começo do século XIX e o uso desses conhecimentos na prática dos 

comerciantes. Um estudo sobre as obras didáticas que foram usadas nas Aulas de Comércio 

no Brasil nos permite caracterizar melhor a cultura mercantil existente e conhecer uma 

experiência singular de um curso pós primário e profissionalizante, com características bem 

distintas dos cursos secundários que viriam a se constituir ao longo dos Oitocentos.  

 

1.2 Metodologia e Fontes de Pesquisa 

 

Ao tratar da história do ensino, um dos domínios mais tradicionais da história da 

Educação, Galvão e Lopes (2010) entendem o estudo das disciplinas e dos saberes escolares 

como primordiais na compreensão do papel dos contextos culturais na delimitação do que 

deve ser ensinado na escola e ao mesmo tempo, na atribuição da mesma ao gerar e reelaborar 

o conhecimento. Assim, ao tratar os conteúdos de ensino, programas, provas, exercícios e 

manuais escolares, essas pesquisas permitem a compreensão dos procedimentos de seleção e 

transmissão dos saberes e contribuem para conhecer melhor o que ocorria dentro da escola.  

Garnica e Souza (2012), citando Marc Bloch, observam que:  

 

[...] a História não é, propriamente, o estudo do passado (como usualmente 

ouvimos dizer), mas uma ciência nutrida pelo diálogo entre o presente e o 

passado, um diálogo no qual o presente sempre toma a frente, pois é no 

presente que nos surgem questões cujas respostas podem ter mais significado 

se as entendermos em seu processo de constituição, que se dá no tempo (p. 

21). 
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Concordamos ainda com Carr (2002) quando diz que a história se constitui num 

“processo contínuo de interação entre o historiador e seus fatos, num diálogo interminável 

entre o presente e o passado” (p. 65). Para que esse diálogo aconteça, o historiador deve se 

apropriar dos “vestígios” deixados pelo passado, embora entendamos que “o passado nunca 

será plenamente conhecido e compreendido [...] podemos apenas entender seus fragmentos, 

suas incertezas” (GALVÃO; LOPES, 2010, p. 65). 

Neste trabalho a pesquisa realizada é do tipo qualitativa do tipo documental e as fontes 

utilizadas serão os livros didáticos e a legislação que regulava as Aulas de Comercio 

existentes no recorte temporal adotado. 

Entretanto,  

 

As fontes estão na origem, constitui o ponto de partida, a base, o ponto de 

apoio da construção historiográfica que é a reconstrução, no plano do 

conhecimento, do objeto histórico estudado. Assim, as fontes históricas não 

são a fonte da história, ou seja, não é delas que brota e flui a história. Elas, 

enquanto registros, enquanto testemunhos dos atos históricos, são a fonte do 

nosso conhecimento histórico, isto é, é delas que brota, e nelas que se apóia 

o conhecimento que produzimos a respeito da história (SAVIANI, 2004, p. 

5-6).    

 

Como já foi dito, esta pesquisa tem como fonte principal os livros Novo Tratado de 

Arithmetica Commercial de Paulo Perestrello da Câmara e a Arithmetica Elementar 

Commercial de João Guilherme Kottinger, publicados respectivamente em 1846 e 1847, 

provavelmente adotados após a Regulamentação da Aula de Comércio da Corte. Assim sendo, 

é interessante falarmos a respeito da importância dos livros didáticos enquanto fonte de 

pesquisa. 

Tomando o livro didático como uma parte integrante da cultura escolar, revela-se 

oportuno apresentarmos a nossa compreensão sobre este conceito. Adotamos o entendimento 

formulado por Dominique Julia (2001), segundo o qual a cultura escolar seria “[...] um 

conjunto de normas que define conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto 

de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos” (JULIA, 2001, p. 10). 

Para Corrêa (2000), os livros didáticos não podem ser tomados arbitrariamente, visto 

que eles são parte integrante da cultura escolar. O livro didático é “organizado, veiculado e 
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utilizado como uma intencionalidade, já que é portador de uma dimensão da cultura social 

mais ampla” (CORRÊA, 2000, p. 19). 

Os livros didáticos, enquanto parte componente da cultura escolar, traduzem certa 

mentalidade (certa forma de pensar). Sendo assim, constituem uma fonte de significativa 

contribuição para a história do pensamento e das práticas educativas. Além disso, são eles 

portadores de conteúdos reveladores de representações e valores predominantes em um certo 

período de uma sociedade que permitem rediscutir intenções e projetos de construção e 

formação social (CORRÊA, 2000, p. 12). 

Ainda no dizer de Corrêa (2000), os livros didáticos configuram-se como um “[...] tipo 

de material de significativa contribuição para a história do pensamento e das práticas 

educativas (p. 10)” e ainda por “[...] ser portador de conteúdos reveladores de representações 

e valores predominantes num certo período de uma sociedade que, [...] permitem rediscutir 

intenções e projetos de construção e de formação social” (p. 12).  

Além disso, corroboramos o pensamento da autora na percepção de que, junto a outras 

fontes, o livro possibilita entender a instituição escolar por dentro, já que esse tipo de material 

é portador de parte dos conteúdos do currículo no que diz respeito ao conhecimento e, ainda, 

elemento da cultura escolar, no sentido atribuído por Julia (2001), “[...] uma vez que os 

elementos contidos no livro dão vida e, ao mesmo tempo, significado às práticas escolares 

(CORREA, 2000, p. 17). 

Além dos livros de Aritmética para o ensino comercial nos será imprescindível, além 

de artigos já escritos sobre o assunto, a leitura da legislação que normatizou o ensino 

comercial, desde a implantação da Aula de Comercio, criada em 1809 e ao longo da primeira 

metade do século XIX.  

Como lembram Andrade e Carvalho (2009) em seus estudos sobre aspectos da política 

educacional mineira durante o século XIX, no período em questão: 

 

a legislação era o mecanismo que dava organicidade aos diversos níveis de 

ensino, mas era, sobretudo, capaz de regulamentar e normatizar questões 

ligadas a conteúdos, métodos e material didático, chegando até mesmo a 

regulamentar o cotidiano escolar, os horários e a divisão do tempo (p. 109). 

 

Entendemos ainda que “compreender o contexto de produção da legislação é algo 

indispensável para captar os objetivos das leis” (CASTANHA, 2011, p. 320).  



20 
 

Além disso,  

 

articular a legislação com as fontes mais gerais da educação e as fontes 

específicas de um determinado processo educativo ou do interior das 

instituições com as questões mais gerais da sociedade é um fator necessário 

para se chegar a um conhecimento mais acertado sobre o passado. Ou seja, 

quanto mais conhecermos do contexto, quanto mais clareza tivermos do que 

queremos investigar, mais adequadas serão nossas interrogações e 

questionamentos às fontes e, consequentemente, melhores serão nossas 

interpretações (p. 324). 

 

Assim, a partir do estudo dos manuais escolares confrontado à legislação espera-se 

uma aproximação maior do ponto de vista histórico acerca da circulação de ideias e da cultura 

escolar, na acepção de Dominique Julia, especialmente no que tange ao ensino da Aritmética 

comercial presente nas Aulas de Comercio, durante as primeiras décadas do século XIX. 

Os manuais didáticos consultados fazem parte do acervo do grupo História e Educação 

Matemática (HEDUMAT), da UFF, e a legislação sobre o período encontra-se disponível 

online, na Coleção das Leis do Brasil, no Portal da Câmara dos Deputados.  

 

1.3 Estrutura e organização da Dissertação 

 

O capítulo 1 tem como principal propósito apresentar ao leitor as intenções da 

pesquisa, quais foram os caminhos utilizados para a realização da mesma, quais os objetivos 

que se desejou alcançar, quais as fontes utilizadas e ainda quais metodologias utilizadas no 

trabalho. São citados brevemente os estudos anteriores com a mesma temática a partir dos 

quais este trabalho se orientou. 

O capítulo 2 faz um retrospecto da criação da Aula de Comércio em Portugal, quais 

foram as motivações e a estrutura do curso. Neste capítulo descreveremos um pouco do 

contexto histórico no qual se implementou a Aula de Comércio da Corte. Conta também o 

lugar da Aula de Comércio na estrutura de ensino entre primário, secundário e profissional e 

revela ainda outras aulas de Aritmética comercial no Brasil além daquela estabelecida pela 

Junta Comercial.  
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O capítulo 3 faz um breve retrospecto das principais Aritméticas na história desde a 

Idade Média. Além disso, o capítulo trata do livro Elementos de Aritmética de Bezout 

utilizado na Aula de Comércio tanto em Portugal como no Brasil.  

O capítulo 4 traz uma leitura de duas obras didáticas para o ensino da aritmética 

comercial e financeira, Novo Tratado de Arithmetica Commercial de Paulo Perestrello da 

Câmara e a Arithmetica Elementar Commercial de João Guilherme Kottinger.  

O Capítulo 5 traz as considerações finais do trabalho, incluindo algumas conclusões 

sobre a pesquisa e, a seguir, no Capítulo 6, as referências utilizadas. 
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2  AS AULAS DE COMÉRCIO E O ENSINO COMERCIAL NO BRASIL E NO 

RIO DE JANEIRO 

 

 O objetivo deste capítulo é retomar alguns pontos principais sobre a instalação das 

Aulas de Comércio em Portugal e no Brasil, explicitando algumas das motivações para a 

criação das Aulas nos dois países, como foi sua implantação e seu funcionamento.  

  

2.1  As origens da Aula de Comércio em Portugal  

 

Segundo Chaves (2008), em 1759, como parte do projeto de reformas político-

econômicas pensada por Marques de Pombal são criadas Aulas de Comércio em Portugal, 

com o objetivo de profissionalizar comerciantes e mercadores e de valorizar a formação 

formal e intelectual de cidadãos socialmente comprometidos.  

Portugal havia garantido por meio da expansão marítima durante os séculos XV e XVI 

uma boa situação econômica em comparação a outros países europeus, porém, no decorrer do 

tempo, problemas internos e a dificuldade de modernização fizeram com que Portugal 

perdesse sua notoriedade na Europa.  

 

Por volta de 1750, Portugal passava por diversos problemas de ordem 

econômica e financeira. A riqueza em ouro, diamantes e outras pedras 

preciosas, extraídos na capitania de Minas, era transferida diretamente para a 

Inglaterra, como forma de pagamentos das dívidas portuguesas, resultantes 

do Tratado de Methuen. Além disso, a indústria portuguesa estava estagnada 

e, ao mesmo tempo, o comércio apresentava um quadro de decadência, em 

parte pela concentração dessa atividade nas mãos de estrangeiros (LIRA
4
 

apud GOUVEA NETO, 2015, p. 38). 

 

E, para não ficarem em desvantagem, os portugueses entenderam que era de suma 

importância modernizar o comércio com o objetivo de manter a riqueza que ainda lhe restava.  

 

[...] o comércio exterior, o comércio mundial, conduzem e pressionam a 

economia interna [de Portugal], num momento em que há, cada vez menos, 

                                                           
4
 LIRA, Miguel Maria Carvalho. A importância da aula do comércio na história da contabilidade portuguesa. 

Revista Universo Contábil, Blumenau, v. 7, n. 2, p. 97-113, abr./jun. 2011.  
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nações isoladas. Quem dita o ritmo é a economia mundial, forçando a ela se 

adaptarem, expressando, com o ajuste, modernização e processo (FAORO
5
 

apud MARTINS; SOARES; PITOMBEIRA, 2018, p. 27). 

 

Na tentativa de transformar o comércio português, Marquês de Pombal e D. José I, em 

1756, começaram a ter preocupações com a instrução comercial, pois estavam convencidos 

que essa seria a única via para equiparar Portugal com outras nações desenvolvidas. Durante 

sua administração, o Marquês de Pombal foi responsável por uma série de reformas nas áreas 

econômica, educacional e religiosa. Incentivou as indústrias nacionais, combatendo a 

concorrência estrangeira e aumentando a produção de manufaturas, além de desenvolver o 

comércio colonial, segundo Chaves (2009). 

 

Pombal achava necessário construir imponentes casas comerciais para 

substituir aquelas que se encontravam em poder de comerciantes 

estrangeiros, atrair a burguesia portuguesa à prática do comércio, tornando 

essa atividade profissional de homens nobres e qualificar os comerciantes 

portugueses, no que ele considerava “a arte do comércio” (MARTINS; 

SOARES; PITOMBEIRA, 2018, p. 29). 

 

Como aponta Martins (2015), Pombal defendeu, em muitos de seus escritos, que a 

ineficiência do comércio português estava diretamente relacionada à falta de instrução 

sistemática direcionada aos comerciantes que atuavam no Império, o que o motivou a criar a 

Aula de Comércio que foi regulamentada em Portugal no capítulo dezesseis dos estatutos da 

Junta do Comércio, de 19 de Abril de 1759 e aprovados por alvará de mesma data.  

Após assumir a coroa portuguesa, em 1750, D. José I “[...] nomeou para a Secretaria 

de Negócios Estrangeiros e Guerra, o Conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo 

(1699-1782), futuro Marquês de Pombal. Formado em Direito, Carvalho e Melo foi 

embaixador de Portugal na Inglaterra, no Sacro Império Romano-Germânico e na Áustria, 

onde teria tido contato com as ideias mercantilistas e iluministas” (GOUVEA NETO, 2015, p. 

38). 

Para Chaves (2009) essas ideias trazidas pela política reformista e proposta pelo 

Marquês de Pombal foram de grande importância para incluir negociantes e mercadores no 

                                                           
5
 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Globo, 2001.  
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seio da sociedade setecentista e retirou deles a mácula de pertencerem aos extratos sociais 

inferiores.   

Sendo considerado por alguns historiadores (RODRIGUES, GOMES, CRAIG, 2003) 

como o primeiro curso técnico da Europa, a instrução comercial também trazia a ideia da 

educação para o trabalho. Queiroz (apud RIBEIRO; TERRA, 2017) assinala que: 

 

[...] ao povo devia-se ensinar apenas o suficiente para habilitá-lo ao exercício 

de uma ocupação modesta, compatível com a simplicidade da vida, pois o 

interesse do Estado era formar súditos leais e submissos (p. 197). 

 

A Aula de Comércio foi instituída em Lisboa no ano de 1759, regulamentada pela 

Junta do Comércio, criada em 1755, com o objetivo de controlar as atividades da Mesa do 

Bem dos Mercadores
6
. Por meio de um alvará, em 1770, D. José I tornou obrigatório a 

matrícula na Junta do Comércio para todos os negociantes (CHAVES, 2008, p. 267). Nesse 

alvará, também ficava determinada a proibição de contratação de guarda-livros, caixeiros, 

praticantes e quaisquer pessoas envolvidas no comércio que não tivessem concluído os seus 

estudos na Aula de Comércio.  

 

  

                                                           
6
 Uma espécie de corporação dos homens de negócios.  
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Figura 2 – Estatutos da Junta do Commercio 

 

Fonte: PORTUGAL (1756) 

 

Nos Estatutos da Junta do Comércio, Marquês de Pombal deixou clara a intenção de 

qualificar pessoas para o comércio por meio de um curso que ensinasse pesos, medidas, 

câmbios e outros conteúdos inerentes a um bom comerciante. No documento também ficava 

detalhado como deveria proceder a organização do curso, desde sua duração até os conteúdos 

a serem ensinados.  

Segundo Chaves (2008), o curso era direcionado principalmente aos filhos dos 

comerciantes, pois o foco era capacitar as novas gerações e, por essa razão, a preferência da 

matrícula deveria ser dada aos mais jovens.  

Para entrar na Aula de Comércio era necessário ter no mínimo quatorze anos, não 

havendo limite máximo de idade, e ser aprovado em uma avaliação que verificava se o 

candidato sabia ler, escrever e contar. 
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Analisando a estrutura escolar existente no período em que a Aula de 

Comércio foi criada podemos posicioná-la como um curso pós-primário, 

pois, apesar de os Estatutos não preverem a necessidade de um comprovante 

de escolaridade para que o aluno ingressasse no curso, a prova de seleção 

exigia conhecimentos preliminares que eram oferecidas no curso primário 

(MARTINS, 2015, p. 27). 

 

Os conteúdos eram organizados tendo como herança as aritméticas comerciais, desde 

a Idade Média, o método dialógico, isto é, lições mais simples para as mais complexas 

(CHAVES, 2008). 

Os Estatutos da Junta do Comércio falam também quais deveriam ser as atribuições 

dos professores. 

 

As primeiras páginas dos Estatutos foram dedicadas à contratação dos 

professores encarregados de ministrar o curso e aos alunos que dele fariam 

parte. Foi estipulada a contratação de um ou dois docentes, que pudessem 

dedicar uma grande atenção da qual dependia o bom andamento do curso. 

O suprimento financeiro seria de responsabilidade da Junta de Comércio 

(MARTINS, 2015, p. 21). 
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Figura 3 – Capítulo XVI dos Estatutos da Junta do Commercio 

 

Fonte: PORTUGAL (1756) 

 

 O professor indicado para lecionar na Aula de Comércio era também o responsável 

pela elaboração da prova de seleção e por considerar os candidatos aptos ou não a frequentar 

as aulas (MARTINS, 2015, p. 38). 

Segundo Rodrigues & Craig (apud MARTINS, 2015), o primeiro lente a assumir o 

ensino de Matemática na Aula de Comércio foi João Henrique de Souza, nomeado pelo 

Marquês de Pombal por Decreto de 01 de fevereiro de 1757. João de Souza escreveu dois 

livros que serviram de referência nas Aulas de Comércio em Portugal, “A Arte da Escritura 

Dobrada Que Ditou na Aula do Commercio João Henrique de Souza e Copeada Para 

Instrucção de Joze Feliz Venanzio Coutinho No Anno de 1765”, que tratava de Contabilidade, 

Aritmética e Geometria, e “Discurso Político Sobre o Juro do Dinheiro”, defendendo a prática 

da cobrança de juros sobre os empréstimos, como uma prática legítima. 
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O sucessor de João de Souza, Albert Jaquéri de Sales, lecionou de 1762 a 1784 e sua 

maior contribuição para a Aula de Comércio de Portugal foi a tradução do livro “Dictionnaire 

Universel de Commerce”, de Jacques Savary des Brûlons. Sales não apenas traduziu o livro, 

mas acrescentou exemplos relacionados com a prática do comércio português. 

  

2.2  Instituição e desenvolvimento do ensino comercial no Brasil 

 

Durante o período de colonização, a Coroa portuguesa percebeu a necessidade de 

assegurar a posse do território brasileiro, pois se sentia constantemente ameaçada pela 

presença dos franceses e pelos conflitos com habitantes nativos. Uma das medidas tomadas 

pela corte portuguesa para manter a colônia foi facilitar a presença de ordens
 
religiosas no 

Brasil (SILVA; AMORIM, 2017). 

 A ordem religiosa mais contundente encarregada dessa tarefa foi, segundo Oliveira 

(2004), a Companhia de Jesus (Ordem Jesuíta), criada pelo padre espanhol Inácio de Loyola 

em 1534. A ordem pregava uma educação que tinha como principal característica o 

aprisionamento do homem ao dogma da tradição escolástica, a sua submissão à autoridade e à 

rígida ordenação social, avessa à experimentação e ao livre exercício do pensamento. 

Em 1549, chegaram ao Brasil os jesuítas, com o objetivo e a responsabilidade de 

promover a catequização indígena e a educação dos colonos. Com a intenção de difundir a fé 

e a educação da elite religiosa, os jesuítas criaram um sistema, métodos, que fornecia 

educação clássica e humanista de acordo com os princípios do ideal europeu da época 

(OLIVEIRA, 2004). 

 

Porque a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do 

Brasil foi para que a gente delas se convertesse a nossa santa fé católica 

(DOM JOÃO III apud SAVIANI, 2013, p. 25). 

 

Assim, são criadas as primeiras escolas, colégios e seminários em diversos pontos do 

território brasileiro, com um projeto de difundir a educação e o processo catequético dos 

índios e dos filhos dos colonos portugueses. 

 Saviani (2013) descreve que os jesuítas também tinham como proposta articular um 

processo de transmissão de hábitos, costumes e normas ditas civilizadas para os índios, com a 
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intenção de levar a eles os elementos básicos e necessários ao conceito de civilidade.  

 

O processo de colonização abarca, de forma articulada mas não homogênea 

ou harmônica, antes dialeticamente, esses três movimentos representados 

pela colonização propriamente dita, ou seja, a posse e exploração da terra 

subjugando os seus habitantes (os íncolas); a educação enquanto aculturação, 

isto é, a inculcação nos colonizadores das práticas, técnicas, símbolos e 

valores próprios dos colonizadores; e a catequese entendida como a difusão e 

conversão dos colonizados à religião dos colonizadores (SAVIANI, 2013, p. 

29). 

 

Para Saviani (2013) há um marco importante no período jesuítico com a divulgação, 

em 1599, do Ratio Studiorum, um plano de estudo que tinha como objetivo instruir 

rapidamente todos os jesuítas sobre a extensão, a natureza e as obrigações no desempenho de 

suas atividades pedagógicas. Esse documento de ajustamento de condutas surge em meio à 

necessidade de unificar os procedimentos pedagógicos dos jesuítas diante do alto número de 

colégios confiados à Companhia de Jesus. O Ratio passou a ser adotado por todos os colégios, 

independente dos locais em que se situavam (SAVIANI, 2013). 
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Figura 4 – Ratio Studiorum 

 

Fonte:  https://archive.org/search.php?query=Ratio%20Studiorum 

 

Entretanto, uma ruptura na educação dos jesuítas ocorreu em 1759 com a expulsão da 

Companhia de Jesus de Portugal e de todos os seus domínios. Portugal, convencido pela ideia 

de investir em instituições escolares formais, permitiu que Sebastião José de Carvalho e 

Melo, intitulado como Marquês de Pombal, tomasse a frente do ensino em Portugal e suas 

colônias, realizando assim reformas no ensino, conhecidas como as Reformas Pombalinas.  

 

A reforma pombalina consistiu numa tentativa de criar um sistema de ensino 

capaz de unir portugueses e europeus sob paradigmas da Ilustração, 

reinterpretados e apropriados conforme o modelo de Estado absolutista, 

estamental e hierárquico, como o Império Português (GONDRA;  

SCHUELER, 2008, p. 22). 

 

No dizer de Oliveira (2004), após a expulsão dos jesuítas, as transformações 

educacionais não foram imediatas e nem fáceis, mas exigiram, sim, uma demanda de esforço 

pertinente ao novo foco de conhecimento iluminista. 

 

https://archive.org/search.php?query=Ratio%20Studiorum
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Do Brasil, entretanto, o Iluminismo permanecia distante. Da expulsão até as 

primeiras providências para substituição dos educadores jesuítas decorreram 

13 anos. Neste período, desmantelou-se parte da estrutura administrativa do 

ensino jesuítico: substituiu-se a uniformidade de sua ação pedagógica pela 

diversificação das disciplinas isoladas. O Estado tentou assumir, pela 

primeira vez, os encargos da educação, mas os mestres leigos das aulas e 

escolas régias, recém-criadas, se revelaram incapazes de assimilar toda 

modernidade que norteava a iniciativa pombalina (OLIVEIRA, 2004, p. 

947). 

 

Como lembra Soares (2007), as reformas propostas por Pombal se deram em duas 

etapas.  

 

A primeira ocorreu em 1759, com a expulsão dos jesuítas dos domínios 

portugueses. Nessa primeira etapa foram reformulados os Estudos Menores, 

constituídos dos estudos das primeiras letras e das cadeiras de Humanidades, 

que formavam o análogo ao atual ensino médio. Mais tarde, em 1772, foram 

reformulados os Estudos Maiores, análogo ao ensino superior. As reformas 

deste nível corresponderam a uma série de mudanças nos cursos da 

Universidade de Coimbra (p. 38). 

 

A partir de 1759, ficou determinado o fechamento dos colégios jesuítas e definida a 

implantação de aulas de disciplinas isoladas, as aulas régias, que abrangiam o ensino 

primário e o secundário de caráter centralizador e excludente, uma vez que todo esse processo 

ficava restrito a uma determinada parcela da população (CARDOSO, 1999).  

Com o ideal de eliminar definitivamente o modelo implantado pelos jesuítas, as aulas 

régias foram propostas por D. José I por meio do Alvará de 28 de junho de 1759
7
 na “reforma 

dos estudos menores”, que correspondiam aos ensinos primário e secundário. O Alvará 

reforma o ensino das Humanidades e dispõe sobre as cadeiras de gramática latina, grego e 

hebraico que os alunos podiam frequentar após serem aprovados nas aulas de “ler, escrever e 

contar”.  

Como ressalta Soares (2007), o alvará também determinava que:  

 

Os professores régios e os professores particulares de instituições religiosas 

ou não deveriam, a partir desta norma, seguir uma nova linha pedagógica 

eliminando qualquer vestígio referente ao método antes adotado pelos 

                                                           
7
 O Alvará encontra-se como anexo no livro de Cardoso (2002).  
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jesuítas (SOARES, 2007, p. 39). 

 

Segundo Cardoso (1999), o Marquês de Pombal, ministro da coroa portuguesa, 

implantou o ensino público em todo reino português incluindo seus domínios ultramarinos. 

Era dever do Estado garantir um ensino gratuito, laico, com professores concursados e com 

diretrizes para a população da colônia. Essas medidas foram também difundidas para o Brasil 

nos anos finais do século XVIII e só começaram a se modificar com a mudança de D. João VI 

de Portugal para a sua maior e principal colônia.  

A chegada da Família Real, em 1808, marcou o início de uma série de modificações e 

inovações em diversos campos, sobretudo no Rio de Janeiro, onde a Corte se instalou.  

Ao longo dos primeiros anos da presença da Corte no Brasil, muitas transformações 

foram percebidas no cenário cultural com a criação de teatros, bibliotecas, academias 

literárias e científicas. A partir de sua instalação no Brasil, D. João VI viu-se também com a 

necessidade de estimular o surgimento de um ambiente propício à formação de uma elite 

capaz de prover os quadros administrativos da nova sede do governo imperial e formar 

profissionais liberais. D. João VI criou instituições para formar oficiais e engenheiros 

militares e civis com o objetivo de proteger os domínios portugueses de novos ataques e 

defender o território, e a Imprensa Régia, responsável pela impressão do primeiro jornal do 

Brasil. 

 

Foram criadas Academias Militares e Escolas de Medicina, além de outras 

instituições de incentivo a cultura e ao saber como a Biblioteca Pública, 

atendendo as necessidades de um edifício próprio para a colocação da Real 

Biblioteca e instrumentos de Física e Matemática vindos de Lisboa; o Museu 

Nacional; o Jardim Botânico; o Observatório Astronômico e, sua iniciativa 

mais marcante em termos de mudança, a Imprensa Régia, responsável pela 

impressão do primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro 

(SOARES, 2007, p. 40).  

 

No que diz respeito ao campo do ensino vale ressaltar algumas mudanças realizadas 

por D. João VI. Segundo Soares (2007), D. João VI não estava totalmente a par da estrutura 

dos ensinos menores e por isso manteve as condições estabelecidas pela Carta Régia de 1799
8
, 

com o Decreto de 17 de janeiro de 1809. Neste decreto D. João VI mencionou a decisão de se 

                                                           
8
 A Carta Régia de 19 de agosto de 1799 encontra-se como anexo no livro de Cardoso (2002). 
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criar no Rio de Janeiro uma cadeira de Aritmética, Álgebra e Trigonometria, salientando a 

importância do estudo da Matemática, como “[...] o mais necessário a todas as classes de 

pessoas que desejarem distinguir-se nas diferentes ocupações e empregos da sociedade, ou 

científico ou mecânico” sendo que “[...] pelo menos que os seus elementos ou primeiros 

ramos, como são a aritmética, a álgebra, a geometria teórica e prática, se tornem vulgares” 

(BRASIL, 1809). 

Dentro desse processo de muitas mudanças, e ao longo do século XIX, percebe-se que 

houve dificuldade por parte da Corte em conseguir lugares apropriados para o funcionamento 

de novas escolas. 

 

[...] essas escolas funcionavam em espaços improvisados, como igrejas, 

sacristias, dependências das Câmaras Municipais, salas de entrada de lojas 

maçônicas, prédios comerciais, ou na própria residência dos mestres[...]. Os 

alunos ou alunas dirigiam-se para esses locais, e lá permaneciam por 

algumas horas. Não raramente o período escolar de 4 horas era dividido em 

duas sessões: uma das 10 às 12 horas e outra das 14 às 16 horas (FARIA 

FILHO; VIDAL, 2000, p. 21). 

 

 Vale salientar que segundo Veiga (2008), havia um impedimento legal de frequência 

dos escravos às aulas públicas em várias províncias do Império.  

Segundo Faria Filho e Vidal (2000), existiam ainda outros tipos de escolas que davam 

acesso aos alunos às primeiras letras, com características de uma rede de escolarização 

doméstica
9
, que atendia um número de pessoas bem superior ao sistema da rede pública. Esta 

rede funcionava em espaços cedidos, organizados e financiados por pais dos alunos de uma 

mesma localidade.  

Faria Filho e Vidal (2000) afirmam que, neste período, a escola pública tinha um 

método de ensino individual em que o professor ensinava a cada aluno individualmente. 

Alguns políticos e intelectuais da época começaram a discutir a possibilidade de se adotar um 

novo método de ensino, um método que pudesse generalizar um grande número de 

indivíduos, tornando a escola mais barata e eficiente. Esta é uma das ideias por trás da 

proposta do ensino mútuo.  

 

                                                           
9
 Sobre o assunto consultar o trabalho de Vasconcelos (2005).  

 



34 
 

Uma escola mais rápida, mais barata e com um professor mais bem formado 

era o que clamavam nossos políticos e intelectuais. O método preconizado, 

utilizado largamente na Europa, possibilitava, segundo seus defensores, que 

um único professor desse aula para até 1.000 alunos. Bastava, para isso, que 

ele contasse com espaço e materiais adequados e, sobretudo, com a ajuda 

dos alunos-monitores. Todos reconheciam que para abrigar dezenas ou, 

mesmo, centenas de aprendizes fazia-se necessária a construção de novos 

espaços escolares. Mais que isso: tais espaços eram considerados uma 

condição imprescindível para o bom êxito da empresa escolar que se 

defendia. Esse espaço deveria levar em conta não apenas a quantidade de 

alunos mas também a mobilidade dos monitores por entre as turmas, a 

mobilidade das turmas dentro da classe, a necessidade de pendurar 

“cartazes” e outras peças na parede, dentre outras inovações propostas 

(FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 22). 

 

A ideia de que o ensino mútuo tinha uma qualidade altamente superior ao ensino 

individual foi suficientemente forte para que o imperador D. Pedro I determinasse a 

obrigatoriedade do uso do método em todas as escolas públicas do império a partir de 1827 

(FARIA FILHO; VIDAL, 2000).  

A primeira lei de instrução pública do Brasil, promulgada por D. Pedro I determinava 

que:  

 

em cada capital de província haverá uma Escola de Ensino Mútuo; e 

naquelas cidades, vilas e lugares mais populosos, em que haja edifício 

público que se possa aplicar a este método, a escola será de ensino mútuo, 

ficando o seu professor obrigado a instruir-se na capital respectiva, dentro de 

certo prazo, e à custa do seu ordenado, quando não tenha necessária 

instrução desse método (VILLELA
10

, 1999 apud FARIA FILHO; VIDAL, 

2000, p. 22). 

 

Entre as muitas decisões políticas tomada por Dom João VI, antes mesmo do 

estabelecimento de uma rede organizada para a instrução primária, estava a criação da Aula de 

Comércio.  

No Brasil, vários órgãos da administração pública criados após a chegada da Família 

Real exigiam funcionários preparados para lidar com transações financeiras e ter 

conhecimentos contábeis. O Erário Régio e o Conselho da Fazenda, criados por meio do 

Alvará de 28 de junho de 1808
11

 (BRASIL, 1891), foram instituições responsáveis pela 

                                                           
10

 VILLELA, Heloisa. O ensino mútuo na origem da primeira escola normal do Brasil. In: BASTOS, Maria H. 

Câmara; FARIA FILHO, Luciano M. de. A escola elementar no século XIX: o método monitorial/mútuo. 

Passo Fundo: EdUPF. 1999.  
11

 O Erário Régio, também chamado de Real Erário, Real Fazenda, Tesouro Público ou Tesouro Geral, foi 

criado pelo Decreto de 11 de março de 1808, quando foi nomeado seu presidente, D. Fernando José de 
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arrecadação, distribuição e administração da Real Fazenda do Brasil e dos domínios 

ultramarinos de Portugal.  

A exemplo do que ocorreu em Portugal, em 1808 D. João VI implantou no Rio de 

Janeiro, Salvador e Recife uma das instituições mais importantes, a Junta do Comércio, 

Agricultura, Fábricas e Navegação, por meio do Alvará de 23 de agosto de 1808. No ano 

seguinte, o Alvará de 15 de julho de 1809 estabeleceu as contribuições para as despesas desse 

órgão, já prevendo os gastos com a Aula de Comércio.  

Segundo o Alvará
12

:  

 

[...] era de absoluta necessidade, que elle [a Junta] tivesse rendimentos 

proprios e bastantes, não só para o pagamento dos Deputados e Officiaes 

empregados no seu expediente, mas também e principalmente para as 

despezas que for necessario e conveniente fazer-se, já para a construção de 

uma Praça de Commercio, onde se ajuntem os Commerciantes a tratar das 

suas transacções e emprezas mercantins, já para o estabelecimento de Aulas 

de Commercio [...] (BRASIL, 1891). 

 

Assim, assumindo características muito semelhantes a aula que já acontecia em 

Portugal, foi instituída uma Aula de Comércio no Brasil em 1810, no Rio de Janeiro, 

ministrada por José Antônio Lisboa (CHAVES, 2009), que lecionou no curso de 1809 a 1820. 

A partir de 1818, a Decisão n. 9 de 6 de maio ordenou que nenhum oficial do Erário Régio 

fosse admitido sem que houvesse frequentado a Aula do Comércio (BRASIL, 1889).  

 

  

                                                                                                                                                                                     
Portugal, que exerceu o cargo juntamente com o de ministro e secretário de Estado dos Negócios do Brasil e o 

de ministro assistente do despacho do Real Gabinete. O Alvará de 28 de junho determinou novamente a 

criação do órgão, estabelecendo maiores detalhes sobre seu funcionamento e decretando que, juntamente com 

o Conselho da Fazenda, fossem expedidos todos os negócios pertencentes à arrecadação, distribuição e 

administração da Fazenda Real do continente e domínios ultramarinos (CABRAL, 2011). O Alvará dispôs 

sobre a organização do Erário Régio e seus procedimentos administrativos, assim como o regime de 

administração da economia da Casa Real, do Exército e da Marinha. 
12

 Em todo este trabalho será utilizada a grafia original, como constam nas fontes citadas.  
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Figura 5 – Decisão de 6 de maio de 1818 

 

Fonte: BRASIL (1889) 

 

A Aula de Comércio tinha como público alvo homens que sabiam ler, escrever e 

calcular e, como objetivo, qualificar os comerciantes do Rio de Janeiro, Salvador e Recife. O 

curso, tinha como meta estabelecer um perfil de formação técnica que, ao passar do tempo, foi 

se modificando e originou, mais tarde, os cursos de Ciências Contábeis. 

 

A ampliação do conhecimento sobre as relações comerciais se impunha 

sobretudo após a abertura dos portos ao comércio internacional e as Aulas de 

Comércio começaram a funcionar em 1810, seguindo o modelo existente em 

Lisboa. Além da necessidade de se difundirem os conhecimentos da 

escrituração mercantil e das operações cambiais também se ensinava aos 

guardas-livros e caixeiros as línguas estrangeiras (CARDOSO, 2002, p. 

182). 

 

Essas aulas tiveram como inspiração os cursos com as mesmas características que já 

aconteciam em Portugal, também implantadas por Marquês de Pombal em 1759. Entretanto, 

ainda que as aulas devessem seguir os estatutos aprovados em Portugal, houve necessidade de 

revisão do seu currículo, realizada na Junta de Comércio por José Antônio Lisboa no Rio de 

Janeiro. Tal revisão tinha como objetivo atualizar e adaptar o programa às circunstâncias 

particulares vividas pelo Brasil, surgidas a partir do Tratado de Comércio e Navegação entre 

Brasil e Inglaterra, assinado em 1810. Nesse sentido, tornou-se necessário aprimorar os 

conhecimentos sobre a língua, as leis e os costumes mercantis dos ingleses. Conforme Chaves 
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(2009), talvez por essa razão os planos de aula tenham seguido uma forma semelhante ao do 

método de ensino mútuo, de Lancaster. Este, na opinião de Antônio Lisboa seria mais 

adequado a índole dos comerciantes e mercadores.    

Assim como acontecia em Portugal, os alunos eram submetidos a uma avaliação 

elaborada pelos próprios professores do curso que tinha como objetivo verificar se o aluno 

dominava a leitura, a escrita e alguns conhecimentos básicos de Matemática. As turmas 

deveriam ser compostas por aproximadamente cinquenta alunos, dos quais vinte recebiam 

ajuda financeira da Junta Comercial (MARTINS; SOARES; CARVALHO, 2018). 

 

As aulas eram ministradas de oito horas da manhã ao meio dia, no inverno, e 

de sete às onze horas da manhã no verão.  Após cada ano letivo, os alunos 

eram submetidos a exames para determinar se poderiam prosseguir para a 

série seguinte do curso ou se havia necessidade de refazer. Esses exames 

eram organizados pelo professor do curso (MARTINS; SOARES; 

CARVALHO, 2018, p. 71). 

 

As disciplinas estudadas durante o período de três anos eram aritmética, álgebra, regra 

conjunta, geometria, geografia, entre outras.  

 Chaves (2011) ressalta o fato de que as aulas de comércio eram cursos 

profissionalizantes e, em sua maioria, formavam os guarda-livros, mas eventualmente 

administradores de carreira e mesmo os quadros do magistério do próprio curso. Sendo assim, 

a Aula “[...] destacava-se por seu aspecto mais pragmático e não exatamente teórico 

formativo” (p. 232).   

Outra colocação trazida por Chaves (2008) é a respeito do método adotado nas Aulas 

de Comércio no Rio de Janeiro. Segundo a autora, a prática adotada tinha ênfase no ensino 

mútuo em que “[...] o mestre era auxiliado por seus discípulos mais adiantados, facilitando o 

trabalho com turmas maiores e divididas de acordo com o grau de conhecimentos adquiridos 

[...]” (p. 275) e no uso de uma produção literária específica. José Antônio Lisboa, um dos 

primeiros lentes do curso, ao elaborar o Plano da Escola Central de Comércio, considerou o 

método mútuo de ensino, o mais adequado à índole do comerciante. Além da adoção do 

método mútuo, Lisboa implementou um modelo experimental, em que simulava uma casa de 

comércio, pois este acreditava que o exercício da prática iria auxiliar o aluno a aprender mais 

com o seu mestre. 

As Aulas do Comércio no Rio de Janeiro sofreram transformações, algumas 
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sugeridas por José Antônio Lisboa, professor da Aula de Comércio até o ano de 1820.  

Segundo consta, 

 

ao estudo d‟Artithmetica, Algebra, Commercio, Escripturação de Livros, que 

tão somente era do seu dever ensinar na forma dos Estatutos, o Lente 

representa ter acrescentado mais o ensino dos princípios da Geometria plana, 

da Geografia, e da Economia Política tanto quanto pudesse estar ao alcance 

dos seus alunos” (LISBOA, 1950, p. 173). 

 

José Antônio Lisboa foi “[...] jubilado por mercê de D. João VI para que pudesse 

ocupar novos cargos públicos, isto é, como deputado da Junta de Comércio e Inspetor Geral 

das fábricas nacionais” (CHAVES, 2008, p. 268).   

Em 1841, pela Lei n. 368 de 18 de setembro de 1845, o governo autorizou a reforma 

da Aula do Comércio, “dando-lhe o mais conveniente plano de estudos, e conservando o 

número de dous professores e hum Substituto” que teriam os mesmos vencimentos que os 

professores da Academia das Bellas Artes (BRASIL, 1845, Art. 41).  

Em 1842, o Decreto n. 121 de 31 de Janeiro regulou a forma de prover as vagas a 

professor da Aula de Comércio que, segundo consta, “conserva huma maneira arbitraria, e 

irregular de prover as Cadeiras della [...] dispensado o concurso, e exame necessário para 

verificar, e estabelecer a idoneidade, e preferencia dos pretendentes” (BRASIL, 1843). Dessa 

forma, o Decreto estabeleceu que quando vagasse alguma cadeira fosse admitido um 

substituto, se houvesse, e caso contrário a vaga seja posta em concurso para o qual sejam 

admitidos “cidadãos brasileiros de bons costumes, que estiverem no gozo de seus direitos 

civis, e políticos”. O exame dos candidatos deveria ser feito publicamente perante a Junta.   

Mesmo não sendo mais professor da Aula de Comércio, José Antônio Lisboa 

apresentou uma carta à Junta do Comércio da Corte em dezembro de 1845 sugerindo 

modificações no curso. Segundo Martins (2015), o ex-professor sugeria, entre outras 

mudanças, a alteração na duração do curso de três para dois anos, mudança da idade mínima 

para o ingresso no curso de 14 para 16 anos, aumento do ensino direcionado ao conhecimento 

mercantil, inclusão de legislação e direito mercantil, e a existência de turmas do primeiro e 

segundo ano simultaneamente. José Antônio Lisboa sugeriu também o conhecimento de uma 

das línguas vivas de mais uso no mundo, o que lhe pareceu conveniente para tratar com os 

estrangeiros (LISBOA, 1950).  
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Na carta enviada por José Antônio Lisboa ele descreveu a grande relevância e 

importância do curso para a classe comercial e o papel do curso na formação de homens aptos 

para “importantes funções de Magistrados, Arbitros, e Louvados” (LISBOA, 1950, p. 175), 

entre outros, e que somente nas Aulas de Comércio eles poderiam ser preparados para isso. 

Em síntese para Chaves (2011), José Antônio Lisboa inovou muito na forma e nos conteúdos, 

direcionando bastante seu programa dos Estatutos (p. 236). 

 Considerações a respeito do que ensinar nas aulas só foram previstas mais tarde com a 

reforma das aulas estabelecida por meio do Decreto n. 456 de 6 de julho de 1846 que, ao que 

parece, seguiu muitas das sugestões dadas por José Antonio Lisboa. 

Outra questão a ser apontada é que, no Brasil, a instrução voltada para o comércio 

parece não ter acontecido somente nas Aulas de Comércio organizadas pela Junta Comercial. 

Segundo Silva (2017), em vários números da Gazeta do Rio de Janeiro há anúncios de 

pessoas oferecendo aulas particulares para ensinar conteúdos básicos de português, aritmética, 

práticas de contabilidade, línguas estrangeiras, entre outros. 

A Gazeta do Rio de Janeiro teve seu primeiro exemplar publicado no dia 10 de 

setembro de 1808 e nele havia uma seção direcionada a notícias, anúncios e avisos. Silva 

(2017) fez um estudo dos exemplares da época que revelam inúmeras ofertas de prestação de 

serviços no setor educacional como, por exemplo, o ensino de língua estrangeira, aulas 

específicas de costura e bordado para meninas, aulas de ler e escrever, dança e cursos de 

formação específica, como as Escolas de Medicina da Corte. 

Além dessas, Silva (2017), destacou as aulas do comércio como uma alternativa de 

ascensão social. O comércio era um dos setores que oferecia uma boa oportunidade de 

acumulação de capital. E para isso era importante adquirir conhecimentos básicos de 

português, aritmética, práticas de contabilidade, línguas estrangeiras, e até conhecimentos 

sobre marés e ventos devido a imensa circulação de navios chegados ao porto.  

Um exemplo é o anúncio que traz a disponibilidade do professor de matemática para 

explicar esses conteúdos.  
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Figura 6 – Aviso da Gazeta do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Gazeta do Rio de Janeiro, n. 25, 28 de março de 1810
13

 

 

Outro aviso interessante é o que descreve o trabalho de um professor que ensina 

conhecimentos fundamentais de português e matemática, além de outros, ressaltando que as 

aulas mesmas poderiam ser oferecidas no horário noturno direcionado a caixeiros, que já 

atuavam no comércio e que buscavam ainda os conhecimentos fundamentais para o exercício 

de sua profissão. 

 

Figura 7 – Aviso da Gazeta do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Gazeta do Rio de Janeiro, n. 81, 21 de junho de 1809
14

 

 

Um último anúncio relevante é do professor que propõe o ensino de línguas 

estrangeiras, importante conteúdo para os comerciantes que negociavam em diferentes praças, 

por conta da intensidade e variedade de entradas e saídas marítimas em diferentes regiões 

                                                           
13

 Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1810/gazeta_rj_1810_025.pdf. Acesso 

em: 05 set. 2018. 
14
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http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1809/gazeta_rj_1809_081.pdf  Acesso 

em: 05 set. 2018 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1810/gazeta_rj_1810_025.pdf
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1809/gazeta_rj_1809_081.pdf
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demonstrando assim um mercado aberto e diverso. 

 

Figura 8 – Aviso da Gazeta do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Gazeta do Rio de Janeiro, n. 35, 2 de maio de 1810
15

 

 

                                                           
15

 Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1810/gazeta_rj_1810_035.pdf   

Acesso em: 05 set. 2018. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/gazeta_rj/gazeta_rj_1810/gazeta_rj_1810_035.pdf
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3  A ARITMÉTICA COMO UM SABER PARA COMERCIANTES 

No capítulo anterior nos detivemos brevemente sobre o contexto geral e 

funcionamento da Aula de Comércio em Portugal e como se deu sua implantação no Brasil, 

tomando como referência os estudos de Martins (2015), entre outros autores.  

Neste capítulo nosso objetivo é fazer um pequeno histórico do ensino de aritmética e 

de obras voltadas para comerciantes. 

 

3.1  Aritméticas comerciais  

 

Jean Hébrard (1990), historiador da educação, em seu artigo “A Escolarização dos 

Saberes Elementares na Época Moderna”, questionou sobre o lugar dos sabres elementares na 

história das disciplinas escolares. Segundo o autor, esses saberes que se transmitiram nas e 

pelas instituições dedicadas às primeiras aprendizagens, eram savoir-faire
16

 eruditos, 

provenientes de meios profissionais específicos.  

 Em seu texto, Hébrard descreveu a educação no Antigo Regime
17

, em que os saberes 

ensinados na França moderna pareciam ser, não disciplinas, mas “diferentes facetas das 

práticas ordinárias da cultura escrita, indistintamente concebida como suporte da doutrina 

religiosa ou como instrumento necessário a gestão de sua vida e de suas ocupações, por mais 

comuns que fossem” (p. 65).   

Assim, Hébrard (1990) afirma que, embora tenham elevado precocemente suas 

técnicas a um alto grau de sofisticação, os clérigos, os escribas, os juristas, os médicos ou os 

sacerdotes, não eram os únicos profissionais da escrita.  

Segundo o autor, esses saberes elementares (o ler, o escrever e o contar) foram 

difundidos de maneira informal entre as classes de mercadores, artesãos, comerciantes, 

artistas, contadores, operários, entre outros. Como descrito: 

 

Sabe-se com efeito que o grande comércio medieval se dota cedo de uma 

cultura profissional específica na qual a escrita e a aritmética têm um lugar 

importante. O volume considerável de negócios tratados, assim como a 

extensão geográfica da zona de troca, implicam numerosas transmissões de 

                                                           
16

 “Saber-fazer”. 
17

 Antigo Regime é a denominação do sistema político e social da França anterior à Revolução Francesa ocorrida 

em 1789. 
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informações e um registro preciso das transações de informações e um 

registro preciso das transações: uma abundante correspondência 

internacional, a manutenção de numerosos registros e livros contábeis são de 

uma necessidade absoluta. A formação dos mercadores faz-se em serviço, 

parece que cada família tem disponível para esse fim uma compilação de 

modelos e de instruções que se transmitem de geração em geração, sem 

deixar de enriquecer-se. Alguns desses livros de mercadores foram 

impressos no século XVIII, após uma longa carreira manuscrita 

(HÉBRARD, 1990, p. 75). 

 

Para Almeida (1994), o crescimento dos mercados, o aparecimento de inovações 

tecnológicas, a abertura de novas vias comerciais, a quantidade crescente de produtos 

lançados na circulação comercial e o afastamento cada vez maior entre os locais de produção 

e o consumo, modificaram a forma de viver.  

Na Europa, as relações comerciais ganharam uma complexidade crescente a partir do 

século XIII (p. 53).  

 

No alvorecer do século XIV o processo histórico da formação do capitalismo 

vai avançado. [...] A abertura de novas vias comerciais, a quantidade 

crescente de produtos lançados na circulação comercial, a separação entre o 

produtor e o consumidor e o consequente recorte dos mescados econômicos 

tinham-se acelerado de maneira progressiva (p. 54).  

 

Almeida (1994) também afirma que a Aritmética do mundo cristão aconteceu nas 

grandes cidades italianas “onde a expansão rápida da burguesia tinha quebrado os velhos 

quadros sociais e afrouxado, de uma maneira progressiva, os laços de dependência 

tradicional” (p. 55). 

Hébrard (1990) chama atenção para a formação desses mercadores, que se fazia em 

serviço, tendo disponível para esse fim uma compilação de modelos e de instruções que se 

transmitiam de geração em geração. Alguns aritméticos profissionais propuseram seus 

serviços, tanto na qualidade de ensinantes quanto na qualidade de especialistas. Eles deixaram 

uma quantidade significativa de produção de tratados especializados, alguns para seu próprio 

uso, outros mais simples, para uso de seus clientes. Diferentes das obras escritas em latim e 

produzidas em espaços universitários, essas aritméticas práticas eram redigidas em língua 

vulgar e com base na numeração escrita indo-arábica “contra a tradição do cálculo com base 

no ábaco latino” (p. 76).  



44 
 

Eves (2011) lembra que, como consequência do interesse pela educação e com o 

crescimento enorme da atividade comercial no 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 aquelas 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 (p. 299).  

 

Segundo Hébrard (1990), desde o século XIV, já circulavam, em francês ou em 

provençal
18

, vários manuscritos pertencentes a tradição dos mercadores. Hébrard destacou 

alguns autores que redigiram textos durante o século XV. Entre eles está Luca Pacioli (1445-

1509) que na Summa de aritmética, geometria, proportioni e proportionalita escrita em 1494, 

destinou um capítulo a aritmética dos negócios, intitulado “Da aritmética aplicada negócios”. 

A “Summa” é o primeiro grande trabalho geral impresso em matemática, que inclui 

estudos em aritmética, álgebra e geometria, dedicado à prática do cálculo escrito. Composto 

por “[...] 300 fólios numerados em algarismos atuais: em uma primeira parte há 224 fólios e a 

numeração recomeça em uma outra parte, atingindo mais 76 fólios; além disso, há 8 fólios 

não numerados. Apesar do título em latim, a obra está escrita em italiano arcaico” (SOUZA, 

2004, p. 136).  

A Summa de aritmética, geometria, proportioni e proportionalita é muito semelhante 

a uma obra que já havia sido impressa anos antes, sem nome do autor, em Treviso.  

De acordo com Eves (2011) a Aritmética de Treviso, publicada em 1478 na cidade de 

Treviso, é a mais antiga aritmética impressa e o primeiro livro de Matemática a ser impresso 

no mundo ocidental. Trata-se de “uma aritmética amplamente comercial, dedicada a explicar 

a escrita dos números, a efetuar cálculos com eles e que contém aplicações 

envolvendo sociedades e escambo” (p. 299).  

Como comenta Gomes (2002), 

 

A Aritmética de Treviso é escrita no dialeto veneziano, o que caracteriza 

uma intenção de comunicar conhecimentos a um público amplo, evento 

possibilitado pela invenção da imprensa. É, portanto, um texto importante 

por integrar o movimento da eliminação do monopólio do conhecimento por 

                                                           
18

 Língua proveniente do Sul da França. 
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parte das classes mais elevadas socialmente (que tinham acesso aos estudos 

nas universidades, onde a língua usada era o latim) e da consequente 

ascensão de uma classe média a partir da aceleração das atividades de 

comércio (p. 178-179). 

 

Para  Gomes (2002), embora a autoria da Aritmética de Treviso não seja conhecida, as 

palavras iniciais do texto revelam que “seu autor é um desses mestres de cálculo, que se 

dedica, a pedido de estudantes que desejam aprender a aritmética para seguir a carreira 

comercial” (p. 179).  

A abordagem da Aritmética de Treviso, “não era somente adequada, mas desejável 

para as necessidades do século XV, em que um jovem frequentador das escolas de cálculo [...] 

entrava como aprendiz na profissão comercial e continuava a aprender a Aritmética de que 

precisava” (GOMES, 2002, p. 186).  

Souza (2004), afirma que outros autores tiveram suas obras inspiradas no trabalho de 

Luca Paccioli, tanto no que diz respeito a forma de exposição, quanto no estilo e em seus 

processos de apropriação da prática social do cálculo. Para Almeida (1994), a influência de 

Paccioli nas aritméticas portuguesas é claramente visível em quase todos os autores, ainda que 

pouco explícita, tendo sido citado e copiado, mesmo que nem sempre referenciado, como era 

prática corrente.  

Um atento conhecedor da obra de Paccioli foi Gaspar Nicolás, “autor importante no 

panorama das aritméticas portuguesas do século XVI” (ALMEIDA, 1994, p. 77) a qual deve-

se o primeiro esforço para introduzir em Portugal o sistema de notação árabe. Clain (2019), 

em artigo sobre os 500 anos de publicação da obra de Gaspar Nicolas, diz que o tratado estava 

inserido em uma “época de grande desenvolvimento comercial, com necessidades de 

modelos, para programar os grandes negócios associados à expansão marítima e comercial, 

utilizando algoritmos apoiados na vulgarização do cálculo com os números indo-árabes” (p. 

105). Segundo a autora, o tratado
19

 de Gaspar Nicolas trata de problemas ligados ao “Novo 

Mundo”, considerando como exemplo disso os enunciados sobre o negócio de especiarias 

com as respetivas quebras na mercadoria devido às más condições das viagens, uma realidade 

sentida por navegantes e mercadores.  

 

                                                           
19

 A obra é considerada o primeiro livro de Matemática impresso em Portugal.  
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A sua Prática d’Arismétyca
20

 é supreendentemente moderna e o autor revela 

uma preparação e uma familiarização notável com os aritméticos de seu 

tempo. Cabe-lhe o papel histórico de ser o sistematizador dos instrumentos 

aritméticos aplicados ao mundo vivíssimo dos negócios do primeiro quartel 

do século XVI. De resto, Gaspar Nicólas conhecia por dentro esse mundo e 

foi este conhecimento, real e objetivo, que lhe permitiu, com toda a certeza, 

a elaboração fecunda da sua Arismétyca (ALMEIDA, 1994, p. 81).  

 

Desde o fim do século XVII, “os mestre-escribas-aritméticos [...] contribuem 

certamente a entender o ensino de aritmética para além dos limites do espaço urbano” 

(HÉBRARD, 1990, p. 83). Mas apenas no século XVIII, as aprendizagens derivadas da 

cultura mercantil foram escolarizadas, tanto no mundo protestante quanto no mundo católico, 

quer seja da arte caligráfica, da arte epistolar ou da aritmética prática e da manutenção dos 

livros. Esses saberes não apareciam nos programas oficiais dos colégios.  

De acordo com Hérbrad (1990), 

 

[...] as entradas na cultura da escrita resultam de mediadores e de mediações 

pertencentes a instituições heterogêneas, com competências profissionais 

múltiplas e objetivos divergentes, senão contraditórios. Em suma, a obra da 

escola não está apenas ao lado da difusão maciça do ler-escrever-contar 

como base necessária das aprendizagens para todos, isto é, ao lado do 

aumento quantitativo da alfabetização, mas também ao lado da constituição 

dessas aprendizagens como saberes elementares escolarizáveis (p. 70). 

 

 Dentre essas aprendizagens,  

 

Ler-escrever-contar são certamente os preâmbulos de uma instrução baseada 

na pratica regular dos manuais escolares, na utilização diária do caderno e 

numa bateria de exercícios (cópia, ditado, analise gramatical, problema de 

aritmética, redação) que, ao longo de toda a duração de um curso metódico, 

se repetem com maior regularidade (HÉBRARD, 1990, p. 66). 

 

Para Hérbrad (1990), é preciso dar toda importância a essa ligação que se institui no 

domínio da cultura mercantil entre as técnicas de registro escrito e as técnicas aritméticas. No 

sentido escrito, “a aritmética algorísmica dos mercadores depende da escrita; ela é uma de 

suas especificações, da mesma forma que a correspondência, a redução dos formulários e a 

manutenção de livros” (p. 77).  

                                                           
20

 Uma digitalização da obra de Gaspar Nicolas foi feita pelo Google e está disponível em 

https://books.google.com.br/books?id=MTe0vXrq_rMC&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.  

https://books.google.com.br/books?id=MTe0vXrq_rMC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=MTe0vXrq_rMC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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A dificuldade de se pensar os saberes elementares se estendeu até o século XIX 

quando esses saberes não eram vistos como parte da educação formal. Nos discursos 

pedagógicos contemporâneos o saber elementar foi “disciplinarizado” e tem sido identificado 

pela trilogia ler-escrever-contar.  

Normalmente pensada como uma simples aprendizagem instrumental e pré-requisito 

técnico, o ler-escrever-contar é uma “figura histórica complexa e que contribui no 

entrecruzamento instável de heranças heterogêneas ou conflituosas” (p. 101) e que tiveram 

como origem duas culturas profissionais antigas, uma “centrada na pratica de uma escrita 

tendo a vocação de modelar uma língua erudita” (p. 101) e a outra “apoiada numa prática da 

pena mais prioritariamente dedicada ao registro e à transmissão de informações verbais ou 

cifradas” (p. 101) dispondo assim seus próprios modos de transmissão, propiciando assim, 

entre o fim da Idade Média e o Renascimento, uma transformação no papel da escola e de sua 

utilização e uma transformação profunda da herança clerical. 
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4  OBRAS DIDÁTICAS PARA AS AULAS DE COMÉRCIO E PARA O ENSINO 

DA ARITMÉTICA COMERCIAL E FINANCEIRA 

 

Este capítulo retoma as informações sobre o ensino de Matemática na Aula de 

Comércio em Portugal e no Brasil, com dados sobre a obra de Bezout.  

Além disso, fazemos um estudo sobre duas obras de Aritmética Comercial que 

circularam no Brasil, publicadas na década de 1840.  

 

4.1  O ensino de Matemática e compêndios nas primeiras Aulas de Comércio do 

Brasil 

  

Nos Estatutos da Aula de Comércio criados em Portugal, fica claro, para Martins 

(2015), por meio da declaração de Pombal, a importância dada ao ensino da Aritmética para 

os alunos das Aulas de Comércio. Havia um grande cuidado no que diz respeito à qualidade 

de como os conteúdos de aritmética deveriam ser apresentados ao estudante.  

 

A arithmetica, como fundamento, e princípio 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 repartição, e se deve passar ao ensino da conta de quebrados, 

regra de tres, e todas as outras, que saõ indispensaveis a hum Commerciante, 

ou Guarda livros completo [...] (POMBAL
21

 apud MARTINS, 2015, p. 26). 

 

 Segundo Martins (2015), como já citado, o primeiro livro usado nas Aulas de 

Comércio em Portugal foi A Arte da Escritura Dobrada Que Ditou na Aula do Commercio 

João Henrique de Souza E Copeada Para Instrucção de Joze Feliz Venanzio Coutinho No 

Anno de 1765, de João Henrique de Souza.  

 

Os ensinamentos da Aritmética ocupam as primeiras cinquenta folhas do 

manuscrito, seguidas por conteúdos referentes à Geometria. As folhas 51 a 

                                                           
21

 POMBAL, Sebastião José de Carvalho e Mello, Marquês de, 1699-1782. Aula de Commercio. 

Transcrição e reprodução fac-similar de documentos do Arquivo do Cosme Velho, anotações e 

comentários de Marcos Carneiro de Mendonça. Rio de Janeiro: Xerox do Brasil, 1982. 
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61 expõem a definição de Geometria, noções de extensão, linhas, ângulos, 

áreas, figuras planas e medidas dessas figuras. As folhas 61 e 62 são 

destinadas ao estudo do cálculo de frete para o Brasil, usando volume e 

capacidade. Entre as folhas 62 e 83 existem 88 exercícios resolvidos com 

aplicações práticas das Aritmética e da Geometria, exigindo o conhecimento 

das disciplinas e também de juros, câmbios, pesos e medidas (MARTINS, 

2015, p. 45). 

 

Figura 9 – Folha  de  Rosto  do  Texto  de  João Henriques de  Souza 

 

Fonte: SANTANA (1986
22

, apud MARTINS 2015, p. 25) 

 

Em 1783 a Junta de Comércio de Portugal decidiu adotar a tradução impressa da obra 

de Aritmética de Bezout como livro texto para o ensino da aritmética. Étienne  Bézout (1730-

1783) foi um dos membros  da  academia  de  Ciências  de  Portugal  e  atuou como professor  

na  escola  do  regimento  de  artilharia de  La  Fère,  em  1765. Em 1763 foi responsável por 

preparar um curso de matemática para os alunos da Marinha, no intuito de substituir o manual 

usado até então. O manual de Bézout foi amplamente utilizado em diferentes cursos de 

                                                           
22

 SANTANA, Francisco. A Aula do Comércio de Lisboa: III – Dos Programas aos Exames. Lisboa-Revista 

Municipal, Lisboa: Câmara Municipal, Ano XLVII, 2ª Série, n.18, p.24-39, 4º Trimestre, 1986. Disponível em: 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/LisboaRevM/N18/N18_master/N18.pdf 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/LisboaRevM/N18/N18_master/N18.pdf
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Portugal e sua obra assumiu importância na América, produzindo uma grande quantidade de 

traduções (MARTINS, 2015). 

O livro Elementos de Arithmetica de Bézout também foi utilizado na Aula de 

Comércio ministrada no Rio de Janeiro por José Antônio Lisboa.  

 

Figura 10 – Folha de Rosto dos Elementos de Arithmetica de Bézout 

 

Fonte: BEZOUT (1791) 

 

Como aponta Gouveia Neto (2015), embora a obra de Bézout não apresentasse pontos 

da cultura mercantil, seu texto estava muito próximo ao do manuscrito de João Henrique de 

Souza, adotado na Aula de Comércio em Portugal. Valente (2007, apud MARTINS 2015) 

descreveu a obra de Bézout como uma autoria que tem preocupação de apresentar ao aluno 

um livro com exemplos mais próximos ao cotidiano.  

 

Bézout tem como preocupação dar aos alunos o conhecimento da prática do 
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cálculo: Como fazer contas e de modo mais seguro e prático possível. É 

assim que, logo no início de seu manual, Bézout, quando se pronuncia sobre 

o significado da aritmética diz: “A aritmética é a ciência dos números, 

considero-os em sua natureza e propriedades, e seu objetivo é fornecer aos 

meios mais fáceis, tanto para representá-los como para compô-los ou 

decompô-los. E isto é que chamamos de calcular” (VALENTE, 2007, apud 

MARTINS 2015, p. 60). 

 

A obra do matemático francês Bézout foi referência no Brasil. O texto não só fez parte 

do material utilizado na Aulas do Comércio com também foi adotado na Academia Real 

Militar da Corte
23

, na Academia Real dos Guardas-Marinhas
24

 e na Faculdade de 

Matemática de Coimbra (MARTINS; SOARES; PITOMBEIRA, 2018).  

 

Um dos motivos para a Aritmética de Bézout ter sido tão divulgada durante 

o século XIX é que o livro utiliza linguagem acessível ao público em geral e 

não apenas aos especialistas em Matemática. Também o recurso de fixar o 

conteúdo por meio de exemplos práticos fez com que o livro permanecesse 

como livro-texto na Aula de Comércio por muitos anos, tanto em Portugal, 

como no Brasil. Essas características são facilmente confirmadas por meio 

da análise da Aritmética de Bézout (VALENTE, 2007 apud MARTINS, 

2015, p. 95). 

 

Segundo Valente (2006) somente as reimpressões do texto de Bézout, editadas a partir 

de 1836, continham um apêndice intitulado “Applicação das Regras d´Arithmetica às 

operações de commercio e de banco, etc.” escrito por José da Silva Tavares. Neste apêndice, 

constam cálculo de juros, de câmbio, de seguro, de conversão de pesos e medidas, moedas, 

tabela de câmbios entre o Brasil e a Inglaterra, dentre vários outros itens para uso do 

comércio. 

Ainda segundo o autor, 

 

a existência de seguidas reimpressões da Aritmética de Bézout, com o 

                                                           
23 A Academia Real Militar foi criada pela Carta de Lei de 4 de dezembro de 1810 “[...] um curso regular das 

Scienclas exactas e do observação, assim como de todas aquellas que são applicações das mesmas aos estudos 

militares e praticos que formam a scíencia militar em todos os seus difficeis e interessantes ramos, de maneira 

que dos mesmos cursos ele estudos se formem habeis Officiaes de Artilharia, Engenharia, e ainda mesmo 

Officiaes da classe do Engenheiros goographos e topographos, que possam também ter o util emprego de 

dirigir objetos administrativos de minas, de caminhos, portos, canaes, pontes, fontes, e calçadas [...]” 

(BRASIL, 1810). 
24

 A Real Academia dos Guardas-Marinhas foi criada no convento de São Bento, no Rio de Janeiro, pela Decisão 

n. 9, de 5 de maio de 1808, e “tinha por finalidade formar oficiais hábeis e instruídos nas práticas do mar para 

servir à Coroa portuguesa” (CABRAL, ALMEIDA, 2014). 
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apêndice de Tavares, reforça a ideia de que os primeiros textos matemáticos 

destinados ao comércio no Brasil, reutilizaram o manual de Étienne Bézout, 

clássica obra que circulou pela Europa e Estados Unidos desde o século 

XVIII. A exposição do conteúdo aritmético manteve-se, seguindo o trabalho 

do autor francês. A utilização prática-comercial da aritmética ficou 

referenciada pelo acréscimo feito por José Tavares (VALENTE, 2006, p. 

75). 

 

Gouveia Neto (2015) lembra ainda que, mesmo com diferenças entre as sequências 

dos conteúdos, tanto o manuscrito de João Henrique quanto o livro de Bézout apresentam 

elementos típicos das aritméticas comerciais, tais como as proporções e regra de três (simples 

e composta).  

Em seu trabalho, Martins (2015) descreveu detalhadamente os conteúdos do livro de 

Bézout. Na obra analisada pela autora os conteúdos estão organizados da seguinte forma: 

Números, As quatro operações fundamentais da aritmética, Frações, Números Complexos, 

Raiz Quadrada, Raiz cúbica, Razões e Proporções e Logaritmos.  

Valente (2007, apud MARTINS, 2015) diz que:  

 

 [...] a Aritmética de Bézout tem por objetivo apresentar ao leitor o mundo 

do cálculo numérico, recorrendo sempre a exemplos do cotidiano e 

descartando um ensino mais sofisticado que inclua uma linguagem 

matemática teórica, como a demonstração de teoremas e proposições (p. 59). 

 

Martins (2015) faz recortes de partes do livro de Bézout ilustrando como ele 

apresentava esses conteúdos.  

Inicialmente o livro propõe trabalhar noções preliminares, que estão divididas em duas 

partes. A primeira parte se concentra na definição de alguns conceitos básicos, como 

quantidade, aritmética, unidade, número, número inteiro e fração, número abstrato e número 

concreto. Após essas primeiras definições são iniciados os estudos sobre as quatro operações 

fundamentais da aritmética, a saber, nos termos usados por Bézout, “somar”, “diminuir”, 

“multiplicar” e “repartir”. 

Em seguida o livro apresenta o estudo dos quebrados. Os primeiros ensinamentos 

desse trecho têm por objetivo explicar o que são os quebrados, ou frações que são definidos 

como os números que representam quantidades menores do que a unidade. Antes de chegar às 

operações com frações, Bézout faz algumas considerações sobre as frações. Ele disserta sobre 
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“inteiros com quebrados”, que são as frações cujo numerador é maior do que o denominador e 

explica como transformar uma representação na outra. Na sequência é apresentado o conceito 

de frações que representam a mesma quantidade e, logo depois, a redução dos quebrados ao 

mesmo denominador. Antes de apresentar as operações com frações, Bézout ensina, usando 

exemplos, como representar frações por meio de números decimais. 

Depois de contemplar as operações com quebrados, Bézout insere os estudos de razões 

e proporções e trata sobre regra de três, regra de companhia, regra da falsa posição e regra dos 

juros. A regra de três está dividida em regra de três direta e simples, regra de três inversa e 

simples e regra de três composta. 

A regra de companhia tem como objetivo repartir ganhos ou perdas entre os 

investidores, dependendo da parcela empregada por cada um. Na prática, devemos dividir um 

número dado em partes de modo a obedecer às razões dadas. No que se refere à regra da falsa 

posição, consiste em substituir o resultado encontrado por um número qualquer e seguir as 

instruções do problema com esse número genérico e, para chegar a um resultado de um 

problema qualquer, basta usar regra de três, na qual um dos termos será o número usado na 

hipótese da falsa posição. Ao final do capítulo das proporções é apresentada a regra de juros 

com o objetivo de resolver problemas que envolvam a regra para encontrar uma quantidade 

em determinado tempo, à razão dada por 100 a cada ano. Nota-se que o autor expõe 

detalhadamente a solução de um problema, oferendo ao estudante um padrão de solução. 

 

4.2  Aritméticas Comerciais no Rio de Janeiro na década de 1840  

 

Na década de 1840 o Decreto n. 456 de 6 de julho de 1846 mandou executar o 

Regulamento da Aula do Commercio da Cidade do Rio de Janeiro. Segundo este 

Regulamento, os alunos aprenderiam, em dois anos de curso, os seguintes conteúdos: 

 

Art. 24. No primeiro anno lerá o respectivo Lente - Arithmetica, Algebra até 

ás equações do segundo gráo inclusive, e as duas primeiras Secções de 

Geometria, Geographia geral, Geographia Commercial, e Geographia do 

Brasil, Juros simples, e compostos, Descontos, e Abatimentos, Regras de 

Companhia, e de Liga, Falsa posição, Calculo de annuidades, Amortisação, 

Regra conjuncta, Moedas, Pesos, e Medidas Nacionaes, e Estrangeiras, 

Cambios, e Arbitrios de Cambio. 

 



54 
 

Art. 25. No segundo anno lerá o Lente respectivo - Historia geral do 

Commercio, de seus elementos, e objectos, que tem com elle relação, e 

dependencia; Commercio terrestre, e maritimo; Pratica de Letras da terra, de 

cambio, de risco, Seguros, suspensão de pagamentos, Fallencias, 

Concordatas, e Banca-rotas; Bancos, suas differentes especies, e operações; 

Arrumação de livros, e mormente a sua pratica; devendo ser os livros 

escripturados pelos proprios Alumnos, e apresentados, quando tiverem de ser 

julgados os actos, que fizerem (BRASIL, 1846).  

 

O Regulamento ainda mencionava que, se necessário, o Tesouro Público faria a 

impressão dos compêndios aprovados e, sendo assim, nenhum aluno poderia ser matriculado 

sem possuir os livros (Art. 27). O texto não indicava, entretanto, quais os compêndios que 

deveriam ser adotados. 

Como já citamos, Gouveia Neto (2015) levantou os títulos de duas obras publicadas 

ainda na primeira metade do século XIX para o ensino comercial: o Novo Tratado de 

Arithmetica Commercial de Paulo Perestrello da Câmara e a Arithmetica Elementar 

Commercial de João Guilherme Kottinger, editadas respectivamente em 1846 e 1847.  

Esse item se dedica a uma exposição desses dois manuais com atenção aos conteúdos 

de aritmética comercial de cada um deles, dados sobre os seus autores e sobre informações da 

circulação das obras no Brasil que nos foi possível levantar.  

O que se percebe na leitura das obras, é que seus conteúdos se aproximam mais dos 

conteúdos práticos necessários ao comércio do que com o ensino a partir do livro de Bezout. 

Exemplos desses conteúdos são os juros simples e compostos; descontos e abatimentos; 

regras de companhia e de Liga; cálculo de anuidades e amortização; pesos e medidas 

nacionais e estrangeiras; câmbios entre outros, como veremos nos próximos itens. 

 

4.2.1  “Novo Tratado de Arithmetica Commercial” de Paulo Perestrello da Câmara 

 

O exemplar ora analisado
25

 possui 322 páginas, sendo uma das páginas iniciais a folha 

de rosto contendo o nome da obra: Novo tratado de Arthmetica Commercial ou 

Desenvolvimento Simplificado de todas as Regras da Arithmetica Relativas ao Commercio 

                                                           
25

 Neste trabalho, com exceção da imagem da capa, utilizaremos a digitalização realizada pelo Google disponível 

em 

https://books.google.com.br/books/about/Novo_tratado_de_arithmetica_commercial.html?id=8nBKAAAAYA

AJ&redir_esc=y. Acesso em 20 mar. 2019. Um exemplar físico da obra pertence ao grupo HEDUMAT.  

https://books.google.com.br/books/about/Novo_tratado_de_arithmetica_commercial.html?id=8nBKAAAAYAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.br/books/about/Novo_tratado_de_arithmetica_commercial.html?id=8nBKAAAAYAAJ&redir_esc=y
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Acompanhadas de CM Grande Numero de Exemplos e Exercicios os Quaes Facilitão o 

Methodo de Resolver Qualquer Calculo Que Tenha Relação com o Trafico Mercantil.  

O livro (Figura 11) foi “redigido de modo a estar ao alcance das pessoas que se 

dedicarem com alguma attenção ao estudo d'esta Sciencia”. O nome do autor, Paulo 

Perestrello da Camara, vem em seguida indicando que o mesmo escreveu ainda Theoria de 

Fracções, Complexos e Proporções, Descrípção geral de Lisboa e seus arredores, Resumo 

Biographico d'alguns Classicos Portuguezes, Memorias sobre a Ilha da Madeira, entre 

outras.  

 

Figura 11 – Capa do livro Novo Tratado de Arithmetica Commercial  

 

Fonte: CAMARA (1846) 

Nas páginas iniciais, há um Prólogo, em que o autor reconhece Bezout como sendo um 

matemático e geômetra renomado e muito reconhecido no Brasil e em Portugal por seu 

trabalho no ensino de aritmética e, sendo assim, não tem a pretensão de lhe ofuscar o brilho. 

Entretanto, julga que Bezout tratou da Aritmética “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 ininteligível”. O autor ainda cita que ao escrever sua obra se inspirou, além de 

Bezout, em outros autores como Hessier, Carvalho e Bourdon.  
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Perestrello menciona ainda que abriu mão de alguns conteúdos tais como 

“logarithmos, raizes quadradas, cubicas, extracção d‟ellas” entre outros, com o objetivo de 

destinar sua obra a principalmente a classe do Comércio e que seu Tratado seria capaz de 

habilitar “qualquer pessoa por pouco inteligente que seja a decifrar qualquer problema 

relativo a esta sciencia”. Embora o autor mencione “qualquer pessoa” devemos lembrar que 

que para ingressar nas Aulas de Comércio o aluno deveria ser aprovado em uma avaliação que 

comprovasse seus conhecimentos em leitura, escrita e domínio das quatro operações. 

Gouveia Neto (2015) diz que não encontrou muito sobre Paulo Perestrello, a não ser a 

informação de que nasceu em Funchal, Ilha da Madeira, no ano de 1810. Por volta de 1841 

viajou para o Brasil e em 1846 publicou seu livro de Aritmética. Faleceu no Rio de Janeiro 

em 1854.  

A obra aparece noticiada em jornais da época como mostra a Figura 12.  

 

Figura 12 – Anúncio do livro de Paulo Perestrello da Camara 

 

Fonte: O CORREIO
26

 (1857, p. 4) 

Publicado em 1846, o livro de Perestrello se inicia com a discriminação dos sinais 

usados ao longo do livro. Somente ao final do livro, na página 323, há o índice da matéria. 

Embora não haja no índice uma divisão clara dos conteúdos, nota-se que o autor inicia seu 

tratado com assuntos mais básicos tais como as operações elementares da Aritmética (adição, 

subtração, multiplicação e divisão) e trata ainda das frações; decimais; números complexos; 

proporções; regra de três, de sociedade e de companhia. Depois trabalha com assuntos mais 

voltados para a aritmética comercial como regras de juros e descontos; agiotagem; seguros; 

                                                           
26

 O Correio da Tarde, 30 de setembro de 1857. Disponível na Hemeroteca Digital Brasileira.  
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câmbios; e conversão de pesos e medidas envolvendo medidas portuguesas, brasileiras, 

francesas e de outras praças.  

 

Figura 13 – Índice das Matérias do livro de Paulo Perestrello da Camara 

 
 

Fonte: CAMARA (1846, p. 323, 324) 

 

Gouveia Neto (2015) ressalta que os tópicos abordados no livro seguem 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. 

Os primeiros assuntos tratados por Perestrello são tópicos de Matemática elementar, 

comuns até hoje em nossos livros didáticos de Matemática, tais como as quatro operações 

aritméticas com números inteiros e “quebrados” (frações).  

No capítulo I, são definidos termos como: aritmética; unidade; valor posicional; 

número abstracto, “ao que expressa unidades sem determinar a especie” (p. 2); número 

concreto, “ao que declara a especie da unidade” (p. 2); números homogeneos, “aos que 
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exprimem parcellas da mesma natureza” (p. 2) e números heterogeneos, “não sendo da mesma 

natureza ou especie” (p. 2).  

Os capítulos seguintes foram reservados para as quatros operações: o capítulo II para a 

addição simples, o capítulo III para diminuição simples, o capítulo IV para à multiplicação 

simples e o capítulo V para a divisão simples. Assim como enuncia o autor, “todo o calculo se 

reduz a quatro operações, por meio das quaes se obtem todos os resultados possíveis” (p. 3).  

No início de cada um desses capítulos o autor definiu o conceito da operação que iria 

tratar ao longo do mesmo. Notou-se que esses primeiros capítulos do livro são mais curtos.  

No capítulo II são apresentados exemplos de soma com várias parcelas que é “a 

operação pela qual se juntão números” (p. 3) e methodo de tirar a prova da addição, que tem 

como objetivo confirmar se o resultado após a realização da conta encontra-se correto. 

 

Figura 14 – Exemplo numérico de soma com reserva e a prova real 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 5) 

Além dos problemas numéricos iniciais com somas com reserva, propõe-se situações 

em que se menciona algum “contexto”, como o ilustrado a seguir.  
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Figura 15 – Exemplo para a soma 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 4) 

 

Após as explicações seguem-se exercícios numéricos e outros que também buscando 

relacionar a soma a alguma situação “concreta”.  

 

Figura 16 – Exemplo de exercício proposto para a soma 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 6) 

 

 Interessante perceber que esse exercício, e outros ao longo dos capítulos, apresentam 

resposta.  

          Na página 7 se inicia o capítulo Da Diminuição Simples. Além de dizer que a operação 

“serve para de um número maior tirar um menor”, o autor também define o que é minuendo, 

subtrahendo e differença ou resto. É descrito o que se deve fazer quando no minuendo houver 

algarismos menores que o subtrahendo, o que sugere o recurso para a ordem superior ou o 

“tomar emprestado”.  
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Figura 17 – Exemplo de exercício proposto para a subtração 

  

Fonte: CAMARA (1846, p. 8) 

 

           Há também para a subtração a proposição de situações com algum “contexto” em cinco 

dos sete exercícios propostos e que também apresentam a resposta no final de um. 

No capítulo destinado a multiplicação o autor diz que é importante conhecer 

rigorosamente a Taboada de Pytagoras, na qual se encontra “o produto da multiplicação de 

dois números simples” (p. 11).  
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Figura 18 – Taboada de Pytagoras 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 11) 

 

Após explicar como se realiza a operação da multiplicação o autor apresenta exemplos 

com números de vários dígitos e relata que há diversas maneiras de se tirar a prova da 

multiplicação, mas que irá apresentar a mais simples que consiste em “dobrar um dos termos, 

o que dá uma nova multiplicação, a qual, se a primeira operação estiver certa, deve ter 

dobrado o produto” (p. 14).  

 

Figura 19 – Exemplo da prova real para a multiplicação 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 14) 

 

Ao final do capítulo, Perestrello apresenta quatro exercícios diretos com resposta e 

cinco problemas com algum “contexto”, também com respostas. Os exercícios 6 e 7 trazem 

referências a medidas antigas como “côvado” e “patacas”
27

. 

                                                           
27

 Uma pataca era equivalente a 320 réis (SIMONSEN, 2005).  
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Figura 20 – Exemplos de exercícios de multiplicação 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 15) 

 

No capítulo V, dedicado a divisão simples, o autor define a conta de repartir ou dividir 

como sendo o ato de procurar saber “quantas vezes um número entra n‟outro” (p. 16), e 

descreve como resolver uma divisão dando alguns exemplos e situações práticas. O algoritmo 

apresentado inicialmente é o atualmente utilizado e conhecido como “método longo” em que 

as subtrações feitas no dividendo ficam explicitadas na conta. Mais adiante o autor menciona 

que a divisão “pode ser executada de uma maneira muito mais breve, evitando todas essas 

subtracções parciais” (p. 20). É sugerido que o leitor quando houver dúvidas ou incertezas de 

se usar multiplicação ou divisão aplique a seguinte regra:  

 

Figura 21 – Observação sobre o uso da divisão e da multiplicação 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 22) 
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O autor propõe ao término do capítulo VI também exercícios diretos e três situações 

com algum contexto, todos com resposta. Por fim, apresenta-se como tirar a prova real da 

divisão que se faz “multiplicando o quociente pelo divisor, e o produto (acrescentando-lhe o 

resto se o houver), se fôr igual ao dividendo, a operação estará certa” (p. 23).  

O capítulo VI (p. 25) é destinado as frações decimais e a adição de frações. As 

primeiras linhas são dedicadas a definir as frações decimais, como sendo frações com 

denominador formado de “dezenas da unidade, em parte de dez em dez vezes menores” (p. 

25). É dito ainda que é possível representar uma fração decimal exprimindo o denominador e 

escrevendo somente o numerador precedido de uma vírgula. A seguir são apresentadas 

algumas frações decimais escritas também na forma decimal.  

Perestrello afirma que a primeira operação que se deve conhecer é como se reduz 

Fracções vulgares
28

 em decimais, e que adicionar decimais se faz da mesma forma que na 

adição simples, bastando colocar a vírgula no “competente lugar” (p. 28). Finaliza o capítulo 

apresentando um exemplo de soma de frações vulgares escritas na forma decimal e propõe 

seis exercícios de “reducção de facções vulgares em decimais e addição d‟estas” (p. 29) com 

suas respostas. 

Percebe-se que foram reservadas somente duas páginas para os capítulos de 

diminuição de números decimais (capítulo VII) e duas páginas para multiplicações de 

decimais (capítulo VIII). Em ambos capítulos o autor inicia dando uma explicação de como se 

opera, em seguida apresenta alguns exemplos e termina propondo alguns exercícios de 

cálculos diretos contendo resposta.   

O capítulo IX é destinado à divisão de decimais. Perestrello inicia o capítulo 

explicando como se deve realizar uma divisão entre dois números decimais e um número 

decimal por um inteiro apresentando um exemplo para cada situação e três exercícios 

contendo a resposta. Perestrello finaliza o capítulo fazendo uma observação, na qual ele 

menciona as medidas antigas (francesas) e apresenta quadros com as diferentes relações que 

existem entre essas e as medidas modernas (sistema métrico decimal). Os quadros trazem as 

“Relações de medidas de comprimento em toesas, pés, polegadas e linhas”; “Medidas de 

capacidade em toesas, pés, polegadas e linhas cúbicas”; “Medidas de peso” e por último, 

“Medidas agrarias, próprias para medir qualquer extensão de terreno”.  

                                                           
28

 Entende-se aqui que o autor chama de frações vulgares as frações ordinárias, ou seja, uma fração que não é 

decimal.  
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No capítulo X Perestrello define “Quebrados ou Fracções” como um “numero pelo 

qual se expressa uma ou mais partes da unidade, supposta esta dividida em partes iguaes” (p. 

37), explica como se deve representar um quebrado, como se lê uma fração e exibe alguns 

exemplos de como se reduzir uma fração a sua menor expressão.  

Os capítulos XI, XII, XIII e XIV tratam das operações, “Addição de Fracções ou 

Quebrados”, “Diminuir Quebrados”, “Multiplicação de Fracções e de Numeros Mixtos” e 

“Divisão de Fracções e de Numeros Mistos”. Nota-se que nesses capítulos há exemplos 

diversos, diretos e com algum contexto, exemplos contendo prova real, exemplos de soma 

com mais de duas frações e exemplos com elementos geométricos como superfície e reta. No 

término de cada capítulo há exercícios variados com respostas. 

 

Figura 22 – Exemplo de multiplicação de fração com elemento geométrico 

 
 

Fonte: CAMARA (1846, p. 53,54) 

 

O capítulo XV trata das “Quantidades Complexas” em que o autor inicia dizendo que 

tem como intenção de ocupar-se de diferentes divisões relativas as medidas e estabelecer uma 

diferença entre as quantidades concretas e abstrata. As quantidades concretas são “aquellas 

que indicão o número e a espécie” e quantidades abstratas aquelas que “só tratão de números 

sem lhe importar com a espécie” (p. 69). Explica que uma quantidade qualquer pode se 

subdividir tanto em fracções como em complexos. Perestrelo apresenta a conversão de 

unidades de medidas que irá trabalhar ao longo dos próximos capítulos e que são utilizadas 

nas transações comerciais.  

É interessante notar que algumas unidades utilizadas pelo autor caíram em desuso ou 

tiveram o seu significado modificado. 
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Figura 23 – Tabela Dos Pezos, Medidas e Moedas, sobre cujas subdivisões se baseão as 

operações d’este Tratado 

 

 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 70, 71) 

 

Do capítulo XVI até o XIX, Perestrelo vai lidar com as operações que envolvem 

quantidades complexas, isto é, como fazer soma (capítulo XVI), subtração (capítulo XVII), 

multiplicação (capítulo XVIII), divisão (capítulo XIX) com grandezas que envolvem várias 

subdivisões.  

O autor afirma, no início do capítulo XVI, que para adicionar parcelas complexas é 

necessário escrever todas as parcelas uma embaixo da outra, de forma que as unidades de 

mesma espécie fiquem colocadas numa coluna vertical e tendo passado um traço geral por 

baixo, deve-se somar da direita para a esquerda. É explicado ainda que, “Se a somma d'ellas 

não chegar a prefazer uma unidade da especie proxima da esquerda, es-crever-se-há a mesma 

de baixo da sua parcella; mas se chegar a fazer uma ou mais das unidades precedentes, 

escrever-se-há unicamente o resto dareducção, ou cifra, não o havendo, e as unidades se levão 

para a columna seguinte, na qual se praticará o mesmo, e assim por diante, como na somma 

de Numeros simples” (p. 72) . E conclui apresentando dois exemplos diretos que ilustram a 

explicação dada.  
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Figura 24 – Exemplo de Sommar Complexos 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 72) 

 

O autor também diz que a adição e subtração de complexos são de facílima 

compreensão para quem já sabe somar e subtrair números simples e que basta entender as 

poucas regras apresentadas. O capítulo finaliza com dez exercícios, nos quais oito são de 

conversão direta e dois com algum contexto, todos com respostas.  

O capítulo XVII, Diminuir Complexos, se inicia com uma breve explicação de como 

deve ser feita a subtração de números complexos quando o minuendo é maior que o 

subtraendo. Após apresentar alguns exemplos e explorar um pouco mais o assunto o autor diz 

que os cálculos de interesse, juros e descontos exigem o conhecimento desta operação. 

 

Figura 25 – Exemplo de Diminuir Complexos 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 79) 
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No início do capítulo Multiplicação de Complexos o autor alerta que para 

compreender a operação é indispensável que se conheça a tabela de subdivisão das espécies, 

apresentada na página 70. Diz ainda que, reduzir um número complexo a uma menor divisão, 

é o mesmo que multiplicá-lo pela parte que o subdivide. Perestrello explica que “A theoria 

das subdivisões complexas leva-nos naturalmente a essas quantidades chamadas partes 

aliquotas de outras, ou partes de uma especie que tem maior valor” (p. 83) e que “o numero 

que se contém n'outro exactamente chama-se parte aliquota d‟elle; e o que se não contém 

exatamente, parte aliquanta” (p. 84) 

Após a explicação são apresentadas três tabelas que, segundo o autor, melhor explicam 

o conceito de alíquota. Para Perestrello estas três tabelas bastam para mostrar de que maneira 

se opera com partes aliquotas, desde que se conheça bem as subdivisões.  

 

Figura 26 – Partes alíquotas de 1 soldo de franco
29

  

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 85) 

 

Figura 27 – Partes alíquotas de 1 soldo de franco em centésimos 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 86) 

                                                           
29

 Segundo Perestrelo, os dinheiros são subdividos nos soldos e estes em florins.  
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Figura 28 – Partes alíquotas de 1 Florin Suisso 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 86) 

 

Nota-se que há uma preocupação em apresentar vários exemplos com explicações bem 

detalhadas e com unidades de medidas comuns aos comerciantes. Os exercícios dão ideia das 

situações que ele ensina a resolver no texto e supostamente das situações que um comerciante 

poderia enfrentar em seu trabalho no dia a dia. Perestrello afirma que os numerosos exemplos 

são mais que suficientes para habilitar qualquer pessoa a resolver sem dificuldade qualquer 

multiplicação complexa. 

 

Figura 29 – Exemplo de Multiplicar Complexos 

 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 90, 91) 
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No capítulo Divisão de Complexos, Perestrello inicia dizendo que “esta operação pode 

ter lugar de cinco modos: 1.° quando o Divisor é simples e o Dividendo complexo; 2.° vice 

versa; 3.° ambos complexos; 4.° o Divisor misto e o Dividendo complexo (chama-se número 

mixto áquelle que é formado de Inteiro se Fracção); e o 5.° vice versa” (p. 110). 

O autor apresenta uma situação para cada caso seguida de uma explicação detalhada 

de como deve ser a resolução. Os exemplos usam unidades de medida como libra, franco, 

dinheiros, soldos, floris suissos, grãos, onças, entre outros. Perestrelo menciona que alguns 

casos da divisão podem exigir “muita atenção” e pede ao leitor que resolva alguns exemplos 

que irão auxiliar na resolução dos exercícios que serão propostos ao final do capítulo. O autor 

finaliza o capítulo dizendo que a prova da divisão complexa se tira como na divisão simples 

apresentada na página 28 e em seguida apresenta dez exercícios com algum contexto, todos 

com resposta. 

O capítulo XX trata de Proporções Arithmeticas e Geometricas e suas propriedades. 

Diferente dos capítulos anteriores, esse capítulo é mais teórico e com exemplos numéricos 

simples, mas sem propostas de exercícios ou problemas. O autor define razão, razão 

geometrica, razão arithmetica, termos de uma progressão, proporção geometrica, proporção 

arithmetica, progressão aritmetica, progressão geometrica, proporção crescente ou ascendente, 

proporção aritmetica contínua, proporção geometrica contínua, propriedade fundamental das 

proporções aritimeticas e geometricas e razão composta.  

Perestrello conclui o capítulo dizendo que:  

 

todo expendido n‟este capitulo sobre as Proporções que são de bastante uso 

e consequencia para diversas operações comerciais; e como n‟este 

Compendio haja de ocupar-nos principalmente o que é relativo ao 

Commercio, traremos de applicar-las as operações que se seguem, 

começando pela Aurea Regra, que modernamente denominamos Regra de 

Três (p. 139). 

 

Segundo Almeida (1994), a regra de três teve grande importância na história da 

Aritmética e seu domínio “abria caminho para um amplo espectro de situações da vida 

quotidiana, que o mesmo é dizer para a complexidade do real” (p. 135).  

Algumas técnicas da aritmética, como a regra de três tiveram origem na cultura árabe.  
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[...] Ibn-Musa al-Krwarizmi, no século nono, explica na sua Algebra, a regra 

de três simples. A escola de Bagdade havia desenvolvido estudos sobre a 

proporcionalidade directa e indirecta e o matemático Al-Biruni consagrou uma 

obra ao estudo da regra de três e mostrou como os matemáticos Indinos já a 

conheciam e utilizavam. O incremento da prática económia e a aceleração das 

trocas, sobretudo do século XVI em diante, fizeram da regra de três um 

utensílio usado até à exaustão (p. 135). 

 

Almeida (1994) ainda lembra que “o instrumento da prática econômica e a aceleração 

das trocas, sobretudo no século XVI em diante, fizeram da regra de três um utensílio usado 

até a exaustão. E com enorme êxito, convém observar” (p. 135). 

Perestrello abre o capítulo XXI dizendo que a “Regra de Tres, a qual também pela sua 

grande ultilidade se chama aurea, é a operação pela qual se procura o quarto termo de uma 

Proporção geométrica, por meio de outros três” (p. 139). Explica em seguida que a regra de 

três pode ser simples ou composta, direta ou indireta. São apresentados exemplos e 

explicações detalhadas de alguns deles, exemplos bastante comuns nos livros atuais. 

 

Figura 30 – Exemplo Regra de Três Simples 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 142) 

 

Na página 146, Perestrelo define o que é Regra de Três Composta e traz exemplos e 

explicações detalhadas. O mesmo é feito para a Regra de Três Inversa e Dobrada ou Mixta. 

Ao final do capítulo, há 14 exercícios propostos, todos com contexto e respostas. 
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O capítulo XXII trata da Regra de Sociedade ou de Companhia
30

.  

Almeida (1994) lembra que os mercadores colocaram alguns problemas que tiveram 

como suporte aritmético as regras de companhia: 

 

Estas regras revelaram-se instrumentos ajustados à repartição dos lucros e à 

remuneração dos capitais investidos na ação comercial e, pela sua grande 

flexibilidade, eram aplicáveis a todas as associações de negócios desde o 

pequeno comércio regional até o de longa distância. Fazer companhia 

tornara-se uma forma muito corrente de negociar nos séculos XVI e XVII (p. 

261).  

 

Perestrelo define Regra de Sociedade ou de Companhia da seguinte forma: 

 

quando dous ou mais negociantes emprehendem uma expeculação ou giro 

mercantil, diz se que elles compõe uma Sociedade ou Companhia. Ora, cada 

um participa aos lucros ou perdas della a proporção do capital com que 

entrou; mas como aconteça muitas vezes que estas entradas ou capitais sejão 

desiguais, necessariamente o lucro ou perda devem ser proporcional (p. 159).  

 

Para achar a parte competente a cada sócio se faz uso da Regra de Sociedade. Assim, a 

regra de companhia tem por objetivo “dividir entre duas ou mais pessoas associadas em um 

mesmo negócio, o ganho ou perda que resultar de uma negociação qualquer” (p. 169).  

Em seu livro, Perestrelo apresenta exemplos de quando as entradas dos sócios são 

iguais e quando as entradas são diferentes. Ele fala ainda que a Regra da Sociedade se 

complica quando se não pode se aplicar a regra de três imediatamente e apresenta um caso em 

que isso ocorre: 

 

Figura 31 – Exemplo de problema com Regra de Sociedade 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 162) 

                                                           
30

 Almeida (1994, p. 147) citando Bento Fernandes escreve que “a regra de companhia chama-se assim por causa 

dos contratos e companhias que tratantes e mercadores fazem uns com os outros, de mercadorias, ou dinheiro 

que metem em alguns contratos e parcerias.  



72 
 

Após este exemplo Perestrelo explica que a Regra de Companhia composta ou com 

tempo se resolve pelo mesmo método que a simples ou sem tempo com a diferença, porém é 

necessário primeiramente multiplicar a entrada de cada sócio pelo tempo respectivo. Há 

alguns exemplos com algum contexto comercial e com explicações bem detalhadas e o 

capítulo se encerra com exercícios e gabarito.  

O capítulo XXIII trata da Regra da Falsa Posição, que pode ser simples e Composta. 

Segundo Almeida (1994), a técnica da falsa posição é de origem indiana e parece ter 

sido inventada depois do século VII.   

 

O responsável pela sua passagem ao Ocidente foi al-khwarizmi. Conhecida 

na Europa desde o século XV é uma das técnicas aritméticas mais em voga 

nos séculos XVI e XVIII para desaparecer no seguinte. Os livros de 

aritmética italianos, franceses e espanhóis utilizaram a regra da falsa posição 

exaustivamente mas, sem dúvida, tratava-se de um procedimento eficiente na 

procura de solução para certo tipo, aliás muito comum, de problemas. 

Pressupunha uma extraordinária imaginação, numa época em que a 

simbologia da álgebra era ainda desconhecida (p. 142).  

 

Perestrello diz o seguinte sobre a Regra da Falsa Posição Simples: 

 

Dá-se semelhante denominação a esta regra, por ser necessário, para se achar 

um número que se busca, substituir outro qualquer, e com elle operando 

conforme o theor da questão, comparar o resultado com o que deveria sahir, 

para d‟ahi entrar no conhecimento do verdadeiro número que se busca (p. 

181).  

  

Sobre a Regra da Falsa Posição Composta diz que:  

 

Chama-se-lhe Composta como sendo quando em vez de um, é necessário 

substituir dous números, para duas hypotheses (p. 181).  

 

 Após apresentar alguns exemplos o autor cita na página 189 a teoria de Bezout. 
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Figura 32 – Regra da Falsa Posição segundo Bezout 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 189) 

 

Antes de finalizar o capítulo, Perestrelo apresenta alguns problemas com contexto 

comercial. 

O capítulo XXIV trata da Regra de Juros. Juros ou interesse é definido como sendo: 

 

o legitimo lucro que se dá pelo dinheiro a quem empresta qualquer quantia: 

diz-se legitimo, porque quando esse juro é opposto a honestidade e superior 

ao que a lei permitte, então se classifica usura (p. 195).  

 

O autor diz que na maior parte dos países “a lei só permitte 5 por 100 nas transacções 

ordinarias, e até 6 ou pouco mais por 100 nas mercantis” (p. 195). Explica ainda que se chama 

Principal ou Capital a quantia emprestada, e Capitalista o que a empresta (p. 195). 

Perestrello apresenta os exemplos em grupos: 
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Figura 33 – Regras de juros 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 195) 

 

Ressalta-se ainda que o juro de qualquer capital depende da quantidade e do tempo 

que permaneceu empregado e da taxa utilizada.  

Os exemplos referem-se sempre a algum contexto e apresentam uma explicação bem 

detalhada. Ao final do capítulo são propostos 19 exercícios para resolução do leitor.  

 

Figura 34 – Regra de juros simples 

 

Figura 35 – Regra de juros composto

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 197) Fonte: CAMARA (1846, p. 203) 
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 Perestrelo chama atenção para o fato de que as questões relativas aos juros compostos 

dependem do uso da teoria das progressões geométricas, algébricas e de logaritmos. 

Entretanto, para ser possível resolver os problemas com a falta desses conhecimentos, são 

oferecidas tabelas (que o autor anexa ao fim do capítulo). Nas tabelas encontram-se o Capital 

primitivo, a Taxa do juro, a Duração do contracto e o Capital accumulado. Assim, “as regras 

tem por fim, dados 3, achar o 4º” (p. 204).    

O Capítulo XXV trata da Regra de Desconto ou Rebate, e de Agiotagem sobre 

Compra e Venda de Papeis de Credito. O autor expõe tais conceitos no capítulo de forma 

separada. Primeiro explica o conceito de Regra de Desconto ou Rebate, apresenta exemplos e 

depois expõe o conceito de Agiotagem.  

O autor define Regra de Desconto ou Rebate da seguinte forma:  

 

Rebater ou descontar qualquer quantia, é reduzi-la a um valor do qual se 

deduzio premio ou juros convencionado; Desconto ou Rebate é o valor 

deduzido, ou diminuido. A anticipação dos pagamentos aos prazos dos seus 

vencimentos é o que occasiona a necessidade d‟esta operação, a qual 

consiste n‟uma Regra de Três cujo 1° termo é 100 aumentado do juros de um 

anno conforme a taxa convencionada; o 2° o mesmo número 100 

augmentado do juro vencido até a época em que se pretende fazer o 

pagamento (o qual será 0 se o pagamento for a vista, isto é, antes de ter 

decorrido tempo algum); e 3° o Capital nominal ou quantia que se pretende 

descontar. Este gênero de operações se resolve por meio da Regra de Juros, 

baseado na Regra de Três [...] (p. 215). 

 

Figura 36 – Exemplo de Desconto ou rebate 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 215) 
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Na página 222 o autor trata de Agiotagem. Perestrello inicia explicando que Papeis de 

Credito são “todos aquelles que, transfiridos, conferem ao novo possuidor os mesmos direitos 

e valores” (p. 222). Diz ainda que: 

 

As Apolices e Padrões de fundos consolidados com differentes taxas que os 

governos pagão, provindos, a maior parte, de empréstimos; os Titulos de 

liquidações e remissão com vencimento de juro; os Titulos de divida publica 

reconhecida, de qualquer paiz, são em todos elles objectos de especulações 

para banqueiros e agiotas, que os comprão para empregarem capitaes comum 

rendimento certo, ou os venderem com lucro, quando acontecimentos 

políticos ou combinações financeiras fazem prezumir alta ou baixa de preços 

no mercado (p. 222). 

 

Perestrello continua explicando detalhadamente como funciona a valorização ou 

desvalorização de tais papéis de crédito e como se deve calcular tal perda ou ganho e que 

 

Como toda a transacção sobre papeis de credito se reduz sempre ao que 

vulgarmente se chama Agiotagem, Desconto ou Rebate, convém 

primeiramente, entender bem a technologia dos quo se empregão n'este ramo 

de indústria, para se comprehender depois o methodo e andamento de suas 

operações (p. 223) 

 

 Para este capítulo não são propostos exercícios.  

O capítulo XXVI trata da Regra de Liga. Perestrello diz que se pode classificar a 

Regra de Liga em duas espécies,  

 

a mais simples, é aquella na qual, depois de ter misturado certa quantidade 

de artigos de differentes preços, se busca um valor médio; daremos a esta a 

subdivisão de Mistura e Lotação; a outra, muito mais complicada, é aquella 

na qual se busca em que proporção se deve operar a Alliagem, para obter um 

resultado de valor determinado (p. 226). 

 

 Para o primeiro caso deve-se “Multiplicar cada uma das quantidades pelo seu valor; 

dividir a somma dos procuctos pelo número das quantidades, e o Quociente será o valor que 

se busca” (p. 226). São apresentados exemplos mais simples e outros mais complexos para 

cada situação como o que segue:  
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Figura 37 – Exemplo de Regra de Liga 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 215) 

 

Para o segundo caso, é apresentado o exemplo em que: “hajão duas qualidades 

simples, isto é agoardente de 24 e de 18 gráus, a qual se quer reduzir a 20 gráus, qual será a 

proporção de medidas da sua mistura, para reduzir o composto pedido?” (p. 230). No decorrer 

do capítulo o autor apresenta mais exemplos de outras situações e alguns exercícios com 

contextos diversos.  

O capítulo XXVII trata da Regra da Afinação do Ouro. O autor inicia explicando que: 

 

Esta regra, de lotação como todas as precedentes, dirige-se ao mesmo fim e 

se pratica de dous modos: directa, quando se dão as quantidades que se hão 

deligar como valor de cada uma para conhecer o valor do mixto que resulta; 

e inversa, quando se dão os valores das cousas que se hão de misturar, e se 

pergunta a porção que de cada uma se deve tomar, para que o composto seja 

de um preço dado, como bem expendido fica na precedente Regra de Liga 

(p. 241). 

 

 Um dos exemplos apresentados é o seguinte: 
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Figura 38 – Exemplo de Regra de Afinação do Ouro 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 242) 

 

Nota-se que este capítulo não é tão grande comparado aos demais. São apresentados 

cinco exemplos com algum contexto e Perestrello o finaliza sem deixar exercícios propostos 

para o leitor.  

Perestrello inicia o capítulo XXVIII, Regra de Vencimento Commum, de Perda e 

Ganho, e de Troca ou Permutação dizendo que tal regra é usual no comércio e na escrituração 

mercantil. A regra consiste em 

  

realisar ou pagar em uma mesma época quantias a vencer em differentes 

prazos, de modo que não cauze prejuízo a nenhuma das partes, isto é ao 

devedor ou ao credor, que o pagamento se faça n'uma só época ou nos prazos 

marcados (p. 245). 

 

Segundo o autor ela consiste em procurar o número de dias, cujo desconto sobre o 

total das quantias dadas seja igual ao total dos rebates parciais de cada uma delas. O exemplo 

seguinte ilustra a situação em questão:  
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Figura 39 – Exemplo de Regra de Vencimento Commum 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 246) 

 

Todas as questões desse tipo, ressalta Perestrelo, dependem da regra de liga, já 

apresentada.  

Após explicar com alguns exemplos a Regra de Vencimento Commum, Perestrello 

define a Regra de Perda e Ganho como sendo a regra que serve para mostrar exatamente 

quanto o negociante ganha ou perde nas suas transações mercantis.  
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Figura 40 – Exemplo de Regra de Perda ou Ganho 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 251) 

 

Com o uso da regra, conhecendo-se a porcentagem de ganho ou perda, facilmente se 

saberá a porcentagem que renderá o capital, “que é de grande importância para regular o 

arbítrio das differentes operações que se podem offerecer no commercio para o emprego dos 

capitaes” (p. 252) 

A linguagem utilizada por Perestrelo é em certos casos bastante próxima ao leitor e o 

autor recorre a exemplos do comércio para ilustrar uma situação que está por trás da regra a 

ser proposta. Ainda tratando de perdas e ganhos em uma transação comercial, Perestrelo diz: 

“Á primeira vista parecerá estranho que hajão casos em que se deseje vender objecto algum 

com prejuízo, no emtanto eis aqui como ás vezes póde isso ter lugar”. O autor ilustra assim a 

situação de um negociante que tendo comprado um bem por determinado valor, vendo o seu 

preço baixar ao longo do tempo, o vende para evitar prejuízo maior.    

No caso da Regra de Troca ou de Permutação,  

 

Quando se troca um objecto por outro qualquer, não se carece de calculo; 

acontece porém ás vezes que a quantidade e a natureza das cousas que se 

devem trocar, differem entre si, e exigem uma operação chamada Regra de 

Troca ou de Permutação, a qual se reduza o seguinte: Se o objecto pelo qual 

se quer trocar for expresso por qualquer denominação, v.g.: libras, onças, 

toesas, almudes, alqueires, covados, &c., accompanhado do preço de cada 

uma d'estas medidas, multiplicar-se-há a quantidade d'ellas pelo preço de 

cada uma, e o producto se dividirá pelo preço estipulado da cousa que se 

tema receber (p. 253).  
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 No caso em que os bens em questão estão expressos em moedas diferentes, a situação 

pode ser mais complicada, mas Perestrelo explica: “primeiramente se reduzirão ellas em uma 

só, e o resto da operação se reduz á precedente” (p. 254). É o caso do exemplo apresentado:  

 

Figura 41 – Exemplo de Regra de Troca ou de Permutação 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 254) 

 

O capítulo XXIX trata da Regra de Seguro, Tara, Avaria, Corretagem, Carreto ou 

Transporte, e Grossa Aventura. Seguro segundo Perestrello,  

 

Chama-se Seguro, o contracto pelo qual um segurador, ou associação que 

n'isso negoceia, garante ao proprietário de qualquer objecto todos os riscos 

adventicios de mar e terra até o lugar de seu destino, com as condições 

relativas aos differentes casos em questão, mediante um premio de tantos 

por 100, tomados sobre os valores das cousas seguradas e declaradas no 

mesmo contracto (p. 255). 

 

Perestrelo observa que, nesses casos, estão em questão: o valor do bem segurado 

(como a carga de um navio, uma casa ou até a vida); o valor a receber no caso da perda e a 

porcentagem ou o prêmio do seguro. Para esses casos, a solução se obtém com uma regra de 

três simples.   



82 
 

Figura 42 – Exemplo de Regra de Seguro  

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 255) 

 

Perestrelo alerta que falsos cálculos induzem algumas pessoas a estimar para menos o 

valor dos bens julgando pagar menos pelo seguro. Entretanto, as vezes “tem acontecido que o 

segurador ou seguradores se aproveitão d‟este voluntario erro, e o fazem reverter em seu 

proveito [...] e a pagão pelo dinheiro diminuto valor segurado, podendo-a depois vender com 

vantagem” (p. 257).  

A seguir a Regra da Tara, que é  

 

o abatimento ou diminuição que se faz sobre o peso bruto de fazendas, para 

compensar o dos fardos, caixas, pacotes, barricas, &c., onde vem 

acondicionadas. O seu regulamento" tanto nas alfandegas como nos 

contratos de compra e venda, costuma ser a tantos por cento, o que dá lugar 

a duas differentes operações, porque no primeiro caso o cento é bruto, e no 

segundo é liquido, isto é, no primeiro a tara está comprehendida no cento, e 

no segundo está excluida do mesmo cento. Chama-se peso bruto quando as 

fazendas se pesão enfardadas ou encaixotadas, e liquido quando se pesão 

desenfardadas; e isto é que constitue a Tara, palavra Arabe, que de per-si 

significa abatimento (p. 237). 
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Figura 43 – Exemplo de Regra de Tara 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 258) 

 

Outras regras e exemplos apresentados no capítulo são:  

 Regra de Avaria considerada como “toda a damnificação, estrago ou prejuizo 

casualmente acontecido a um navio ou às fazendas de que se compõe sua carregação desde o 

momento de seu embarque, até o porto de seu destino” (p. 259). Nesse caso, a aritmética deve 

“versar sobre o quanto de prejuizo que deve tocar a cada um dos interessados nos objectos a 

variados; esta indubitavelmente resolverá a Regra de Companhia” (p. 259). 

 Regra de Corretagem e de Commissão que é “o prêmio concedido a agentes de 

commercio que effectuão qualquer negociação ou n'ella são medianeiros, quer por compra ou 

venda” e nesses casos “as quantidades que se buscão são: preço da corretagem ou commissão, 

taxa por 100 e capital empregado” (p. 260).  

 Regra de Carreto ou Transporte para “o Transporte de fazendas tanto por mar 

como por terra” em que “contrata-se ordinariamente com aquelle ou aquelles que d'isso se 

encarregão, a tanto por cada tonelada, quintal, arroba, &c, que pezar a fazenda; sendo grão, o 

que elle alqueirar, &c., [...] com attenção às distancias, difficuldades e riscos (p. 261).  

 Regra de Grossa Aventura, que segundo Perestrello, só costuma ter lugar no 

comércio marítimo e ocorre “quando a pessoa que empresta qualquer quantia, o faz com a 
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condição de que se se perderem as fazendas com ella compradas, por qualquer acidente de 

mar ou de força maior, se perderá também a quantia para elle” (p. 262). Por outro lado, “se 

chegar em a salvamento, tornará a receber os seus fundos augmentados de certo lucro a tantos 

por 100, o qual, sendo sempre proporcional aos riscos, nunca deixa de ser superior ao prêmio 

ordinário”. Nesse caso, a regra para calcular estes lucros, é exactamente a mesma que a dos 

Juros.  

O autor finaliza o capítulo sem lista de exercícios ao leitor.  

O capítulo XXX fala sobre Regra Conjuncta. Segundo Perestrello essa regra é 

principalmente útil nos câmbios e aplica-se nos pesos, moedas e medidas estrangeiras. Para o 

autor, as simples combinações de câmbios que dizem respeito a só uma praça, resolvem-se 

por regra de três. Porém, para aquelas em que haja diversas combinações e que só se 

poderiam resolver por muitas regras de três,  

 

é de grande auxílio a Regra Conjuncta, tanto pela brevidade de proceder, e 

como pela fácil comprehensão do seu mecanismo, e d‟ella se servem os 

negociantes para seberem prontamente a praça d‟onde tirarão maior lucro na 

remessa ou saque de Letras de Cambio, assim como para conhecerem a 

reciproca correlação dos pesos e medidas (p. 268). 

 

Um tipo de situação que ilustra seu uso é a seguinte: 

 

 Figura 44 – Exemplo de Regra de Conjuncta 

  

Fonte: CAMARA (1846, p. 268) 
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O capítulo XXXI trata da Regra de Cambio e suas Diversas Operações. Perestrello 

inicia o capítulo dizendo que a palavra cambio significa a maneira com que dois países trocam 

reciprocamente o seu dinheiro. Ele explica com exemplos práticos como se dá a troca de 

moedas entre países e portos. Define Letra de Cambio como sendo 

 

um escripto feito com certas formalidades reguladas por lei, no qual um 

negociante ou qualquer outra pessoa de uma praça transmitte ao seu 

correspondente, de outra praça, ordem de pagará pessoa designada na Letra, 

ou à sua ordem, a quantia que n'ella se menciona, e da qual declara ter 

recebido, ou estar para receber o valor (p. 272). 

 

Em termos de comércio “sacar Letras de Cambio e remette-las, quer dizer, vender e 

comprar valores representados em papel (p. 275). Após exemplos e explicações o autor expõe 

duas tabelas que indicam o valor aproximado do cambio de Lisboa e Rio de Janeiro e suas 

principais praças com quem “cambião”.   

 

O negócio do câmbio é complexo. Envolve a troca, compra ou venda de ouro 

ou prata, amoedado ou em barra. Significa igualmente o mesmo mecanismo 

com quaisquer moedas. O câmbio de moedas tinha no século XVII um valor 

de transacção com qualificação de mercadoria (ALMEIDA, 1994, p. 196-

197).  

 

Para o cálculo do Cambio, Perestrelo explica que é necessário conhecer as moedas em 

questão e saber o câmbio entre as mesmas, consultando o boletim monetário e cambial, a 

menos que o câmbio já tenha sido pré estabelecido entre as partes.  
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Figura 45 – Exemplo de Regra de Câmbio 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 281) 

 

Dentro do capítulo também há um subtítulo que trata da Regras sobre os Arbitrios de 

Cambio, nome que se dá  

 

às combinações que se obtem pela Regra Conjuncta de diversos Cambios 

entre si, as quaes pelo seu resultado convidão os jogadores sobre fundos ou 

banqueiros, a especularem sobre aquelle ou aquelles que mais vantagens 

possão offerecer no ramo do Cambio, comprando ou vendendo (p. 284). 

 

Perestrello apresenta várias situações que envolvem tanto a Regra de arbítrio simples 

por meio de remessas e o arbítrio composto de ordens simples e de ordem compostas. 

Elucidam essas situações exemplos como: 
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Figura 46 – Arbítrio simples por meio de 

remessas 

 

Figura 47 – Arbítrio composto 

 

Fonte: CAMARA (1846, p. 288) Fonte: CAMARA (1846, p. 291) 

 

O último capítulo do livro trata da Redução de Moedas Estrangeiras a Dinheiro 

Corrente em Portugal e Brasil, e vice-versa. O autor menciona que o assunto desse capítulo é 

um dos mais importantes do ramo da indústria comercial. Perestrelo se propõe a oferecer mais 

alguns exemplos e um método para facilitar as pessoas “a conhecerem o valor da moeda 

estrangeira, e de poder reduzi-la à de Portugal e Brasil, ou reciprocamente (p. 292). Os 

exemplos ilustram como reduzir dinheiro inglês para português; de dinheiro ingles para 

brasileiro; de dinheiro português ou brasileiro para inglês e outros câmbios envolvendo o 

câmbio de dinheiro francês, espanhol, holandês, além da conversão do dinheiro português 

para o brasileiro e vice-versa.  

 Ao final Perestrelo oferce uma tabela para converter o valor dos pesos e medidas 

francesas para o sistema métrico (em forma de encarte ao final) e tabelas (em forma e 

esquemas) para a conversão das moedas de ouro e prata das principais praças de comércio, 

calculadas segundo algumas das regras apresentadas no livro.  

   

4.2.2  “Arithmetica Elementar Commercial” de João Guilherme Kottinger 

 

A obra de Kottinger, foi publicada após a Regulamentação da Aula de Comércio da 

Corte (BRASIL, 1846).  
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Figura 48 – Folha de Rosto do livro Arithmetica Elementar Commercial 

 

Fonte: KOTTINGER (1847) 

 

Na folha de rosto
31

, pode-se ler o nome da obra e o conteúdo que o autor pretende 

tratar: “todas as operações da arithmetica e dos cálculos commerciaes, acompanhado de um 

grande número de exemplos e exercícios”. Na mesma folha lê-se também que João Guilherme 

Kottinger foi “antigo director dos estudos de S. A. o Principe de Liechtenstein”, e “Professor 

nesta côrte”, informações sobre a cidade e editora e ainda o ano de publicação, 1847.  

Apesar de tratar de boa parte do conteúdo proposto por Perestrelo, possui um número 

bem menor de páginas, 131 contra 322. Essa diferença fica explicada no prefácio em que o 

autor considera ter feito uma obra com “exemplos para facilitar ao negociante, em um modo 

resumido, as operações de contas que se lhe apresentarem”.   

Ainda no prefácio, o autor diz que sente falta de uma obra destinada ao uso prático de 

arithmetica commercial e que, depois de consultas às melhores obras de aritmética, extraiu 

delas os melhores exemplos para facilitar o entendimento do comerciante.  

O livro é mencionado em anúncios de jornal, como o da Figura 49.  

                                                           
31

 O exemplar utilizado pertence ao acervo do grupo HEDUMAT.  
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Figura 49 – Anúncio do livro Arithmetica Elementar e Commercial 

 

Fonte: DIÁRIO
32

 (1848, p. 3) 

 

Em um outro número do jornal Diário do Rio de Janeiro
33

, menciona-se que João 

Guilherme Kottinger é de nacionalidade austríaca, mas não localizamos mais nenhuma 

informação sobre o autor.   

O livro está dividido em duas partes. A primeira parte, intitulada Arithmetica 

elementar, está subdividida em treze capítulos. Os conteúdos enunciados nos capítulos
34

 são: 

Cap. I. Noções Preliminares 

Cap. II. As 4 taboadas elementares 

Cap. III. Das cinco operações fundamentaes da arithmetica 

Cap.  IV. Tabellas de moedas, pesos e medidas 

Cap. V. Divisiblilidade dos numeros 

Cap. VI. Dos quebrados 

Cap. VII. Das operações arithmeticas dos quebrados 

Cap. VIII. Dos quebrados decimaes 

Cap. IX. Das operações arithmeticas sobre os decimaes 

Cap. X. Dos numeros complexos 

Cap. XI. Das potencias dos numeros 

Cap. XII. Das razões e proporções 

Cap. XIII. Das progressões 

                                                           
32

  Diário do Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1848. 
33

 Diário do Rio de Janeiro,15 de janeiro de 1849. A informação está disponível em uma lista sobre o movimento 

no porto do Rio de Janeiro.  
34

 Foram omitidos nessa relação os subitens que compõe cada capítulo.  
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A segunda parte, denominada Arithmetica commercial, está subdividida em doze 

capítulos que contemplam os seguintes temas: 

Cap. XIV. A regra conjuncta 

Cap. XV. Regra de commissão ou de recontagem, de juros, desconto, de garantia, 

rebate sobre os assucares, de comissão sobre os saques, ganho e perda a um tanto por cento 

Cap. XVI. Regra de compra e venda de fundos publicos, agio e desconto sobre as 

moedas de ouro e prata, agio sobre o ouro em barras ou em moedas 

Cap. XVII. Regra de companhia e de termo medio 

Cap. XVIII. Da multiplicação e divisão por numeros de differentes qualidades e por 

suas subdivisões 

Cap. XIX. Calculo do frete pela cubação dos volumes 

Cap. XX. Calculo de cambios simples de uma praça sobre uma outra 

Cap. XXI. Calculo de cambios simples por uma praça intermedia 

Cap. XXII. Negocios de banco 

Cap. XXIII. Das letras de cambio 

Cap. XXIV. Calculo de recambio de uma letra 

Cap. XXV. Dos calculos de mercadorias 

 

Na primeira parte, os capítulos são, em geral, curtos e com explicações e definições 

breves.  

No primeiro capítulo, Noções Preliminares, o autor apresenta em uma única página a 

definição de onze conceitos matemáticos. São eles: arithmetica, número, unidade, 

quantidade, números abstractos, números concretos, números complexos, número inteiro, 

calculo e operações fundamentaes da arithmetica. 
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Figura 50 – Capítulo I 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 7) 

 

No capítulo II o autor apresenta de forma bem objetiva “As quatro
35

 taboadas 

elementares”. São elas a “Taboada de Addição”, “Taboada de Diminuição”, “Taboada de 

Multiplicação”, “Taboada de Pythagoras”
36

 e “Taboada de Divisão”. 

No capítulo III, Operações fundamentaes da Arithmetica, Kottinger traz conceitos 

sobre numeração, como algarismos, classes e ordens; os caracteres aritméticos romanos 

(algarismos romanos) e depois passa a tratar das operações. O autor trabalha a adição, 

                                                           
35

 Kottinger anuncia quatro tabuadas, entretanto, entendemos que ele se refere as operações pois apresenta a 

tabuada de Pitágoras juntamente com a tabuada da multiplicação.  
36

 Ao falar da Taboada de Pitágoras, há uma pequena nota histórica que diz: “Pytagoras foi o inventor da 

Artihmetica; nasceo em Samos, cidade grega, no ano de 580 a.Ch. pouco mais ou menos, morreo no anno 497 

a.Ch.” (p. 12). A informação não tem referência de fonte.  
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apresentando seus termos e explicando como se arma a conta e se tira a prova, indicando três 

exercícios com contextos diversos para resolução do leitor, com resposta. A mesma 

abordagem é feita para a diminuição com cada uma das operações ocupando cerca de uma 

página.  

 

Figura 51 – Exercícios de “addição” 

 

Figura 52 – Exercícios de “diminuição” 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 17) Fonte: KOTTINGER (1847, p. 18) 

 

Para a multiplicação, há explicações que ocupam pouco mais de três páginas, 

sobretudo com exemplos. Estes são numéricos em contas com fatores de um a três dígitos, e 

multiplicações de duas e três parcelas. Os três exercícios propostos trazem mais uma vez 

situações com algum contexto. A divisão aparece também em uma página com três exemplos 

numéricos usando o método longo e o abreviado, seguido de três exercícios.  

O tópico seguinte explica a prova dos nove e fornece um exemplo de seu uso para 

cada uma das operações fundamentais.  

 

Figura 53 – “Prova dos Noves” na adição 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 23) 

 

O capítulo IV, traz sem explicações Tabellas de moedas, pezos e medidas. As tabelas 

trazem informações sobre: Moedas; Pesos (Pesos dos Diamantes, Pesos dos Metaes, Pesos 
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dos boticarios, Pesos para o toque da prata, Pesos para o toque do ouro); Medidas do 

comprimento, Medidas de liquidos, Medidas de seccos, Medidas de surperficie e Tabella do 

Tempo. 

O capítulo V, Divisibilidade dos números, traz uma lista das regras de divisibilidade 

por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ele também expõe as definições de número primo e 

números pares e ímpar. 

O capítulo VI trata Dos Quebrados. Kottinger apresenta os quebrados como “as partes 

ou subdivisões da unidade” (p. 28). Neste capítulo ele aborda a Numeração dos quebrados 

(leitura e escrita); Valor dos quebrados (fração própria e imprópria, número misto); 

Simplificação dos quebrados (mmc e mdc); Reducção dos quebrados (frações equivalentes).  

O capítulo VII trata Das operações arithmeticas sobre quebrados. O autor inicia o 

capítulo falando da operação de “sommar quebrados”. Ele apresenta a soma de quebrados 

com denominadores iguais e com denominadores diferentes, um exemplo para cada situação e 

alguns exercícios numéricos ao leitor. A mesma organização é usada nas explicações das 

operações de diminuir quebrados, multiplicar e dividir. Cada operação não ocupa mais do que 

uma página.  

O capítulo VIII trata Dos quebrados decimaes.  

 

Figura 54 – Quebrados decimaes 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 36) 

 

O autor menciona que os decimais, “seguindo-se da esquerda para a direita diminuem 

de valor na mesma proporção na qual os números inteiros seguindo-se da direita para a 

esquerda augmentão de valor” (p. 36-37).  
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O capítulo traz considerações sobre “Reducção dos quebrados vulgares em decimaes” 

e “Reducção dos decimaes em quebrados vulgares”. Os exemplos são numéricos e não há 

exercícios ao final.  

O capítulo IX trata Das operações arithmeticas sobre os decimaes a saber: Addição de 

decimaes; Diminuição de decimaes; Multiplicação de decimaes; Multiplicação abreviada de 

decimaes; Divisão de decimaes; Divisão abreviada dos decimaes, quando quizermos o 

quociente até a casa das unidades; quando quizermos o quociente exacto até a casa das 

decimas millésimas. Kottinger estrutura o capítulo com a explicação de como deve ser feita 

cada operação, um ou dois exemplos e alguns exercícios numéricos com resposta. O estilo é: 

“para fazer tal operação segue a regra” ou “faça assim”.  

O capítulo X trata Dos numeros complexos. O autor define números complexos como 

sendo “aquelles que contem mais especies de quantidades da mesma natureza” como por 

exemplo, “1 vara, 8 polegadas e 60 linhas” (p. 45) 

Kottinger ensina como reduzir um número complexo em uma única expressão 

fracionária, a adicionar números complexos, diminuir, multiplicar e dividir complexos. Há 

alguns exemplos que envolvem idades e medidas e poucos exercícios. Neste mesmo capítulo 

também há um subtítulo que trata Das partes aliquotas e Applicação das partes alíquotas, ou 

seja, múltiplos e divisores.  

 

Figura 55 – Definição de aliquota e aliquanta 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 50) 

 

As medidas que aparecem nos exercícios são as anteriores ao sistema métrico decimal 

como quintaes, toesas, onças, entre outras.  
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Figura 56 – Exemplo de aplicação das partes aliquotas 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 52) 

 

Das potencias dos números é o título do capítulo XI. Neste capítulo são feitas 

explicações sobre as potências de um número (“segunda potência ou quadrado”, “terceira 

potência ou cubo de um número”) e raízes (raiz quadrada de um número, raiz cúbica de um 

número). Segue-se uma taboada das potências. 

 

Figura 57 – Taboada das Potencias 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 57) 

 

Após a tabela explica-se como extrair raízes quadradas quando o número não é um 

quadrado perfeito e define-se como “número irracional ou incomensurável, ou também surdo  

a raiz quadrada de um numero que não é quadrado perfeito” (p. 58).   

Kottinger ilustra como calcular a raiz quadrada por aproximação. São apresentados 

vários casos e instruções pra extrair a raiz quadrada de quebrados: raiz quadrada de um 

quebrado em forma de fração, como em √
 

  
; raiz quadrada se o numerador for um número 
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irracional, como em √
 

 
 ; raiz quadrada se o denominador ou ambos os termos do quebrado 

forem números surdos, como em √
 

 
 e raiz quadrada de um número misto. O item finaliza 

com aplicações das regras em exemplos e exercícios de geometria, como o ilustrado a seguir: 

 

Figura 58 – Exemplo de aplicação da raiz quadrada em problema de geometria 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 57) 

 

O capítulo se encerra com mais dois itens que tratam da Extracção das raízes cubicas, 

também com exemplos numéricos e exercícios propostos, e da Extracção das raízes do mais 

alto gráo.  

O capítulo XII trata Das razões e proporções. Kottinger exibe definições para Razão, 

Razão arithmetica, Razão geometrica, termos de uma razão, Razões iguaes e razões 

desiguaes, Razão composta e chega ao conceito de proporção. Proporção é definida como a 

“igualdade de duas razões” (p. 67) e podem ser aritméticas ou geométricas. São apresentadas 

as propriedades das proporções, dentre elas “a somma dos extremos é sempre igual a somma 

dos meios
37

” (p. 67) ou a que afirma que em uma proporção geométrica o produto dos 

extremos é igual ao quadrado do meio” (p. 67). Os exemplos são utilizados para ilustrar as 

propriedades, mas não há exercícios resolvidos e nem propostos.  

As progressões são o tema do capítulo XIII. O autor divide o capítulo em dois 

subtítulos: o primeiro dedicado as progressões aritméticas e o segundo às progressões 

                                                           
37

 Essa propriedade é exemplificada por Kottinger com a proporção 7, 11, 15, 19 em que 11+15 = 7+19.  
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geométricas. O contéudo, definição e uma explicação breve de cada tipo de progressão, 

ocupam cerca de uma página de texto. O autor finaliza o capítulo sem deixar exercícios.  

O capítulo XIV traz A regra conjunta, que é o primeiro capítulo da segunda parte do 

livro intitulada Arithimetica Commercial. Segundo o autor a regra conjuncta também é 

conhecida como regra de cadêa, ou de anneis e “tem por objecto achar a relação a um 

número dado, sobre a base de outras relações entre dous ou mais numeros” (p. 73). 

Kottinger explica como resolver questões envolvendo a regra conjuncta, apresenta 

uma aplicação com números inteiros e um exemplo com números quebrados.  

 

Figura 59 – Exemplo de aplicação da regra conjuncta 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 73) 

 

O autor deixa dois exercícios resolvidos para o leitor, finalizando o capítulo com um 

exemplo de “resolução da regra conjuncta em parte por quebrados impróprios transpostos, e 

em parte por decimaes” (p. 74).  

O capítulo XV trata da Regra de commissão ou de corretagem, de juros, desconto, de 

garantia, rebate sobre os assucares, de commissão sobre os saques, ganho e perda a um 

tanto por 0/0. O autor apresenta cada assunto separadamente dentro do capítulo. Kottinger 

inicia o capítulo apresentando dois exemplos de comissão, sem definições, talvez 

considerando que o leitor já conheça algo do assunto. 
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Figura 60 – Cálculo de comissão 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 75) 

 

Em seguida, ele passa a Regra de juros e explica que todas as questões de juros se 

resolvem pela regra conjuncta e que a “base é que o capital deve sempre ser junto ao seu 

tempo correspondente, formando um só termo” e que os juros se estipulam a tantos por cento 

por ano, mês, semana ou dia. Para cálculos práticos, “o anno se conta a 52 semanas, a 360 

dias; nas letras de cambio e nos fundos públicos se contão os dias conforme o calendário” (p. 

75). São apresentados cinco exemplos sobre o assunto. 

O autor exemplifica também o Methodo para calcular os juros nas contas correntes 

por números. Ele explica que “todos os vencimentos se contão até o dia no qual se salda a 

conta corrente” (p. 77), ou seja, 31 de dezembro. Considera um mês sendo trinta dias e os 

juros anuais devem ser proporcionais a 360. Ao tratar das Variantes sobre a regra de juros, 

Kottinger apresenta quatro exemplos e continua o capítulo com outras situações de juros 

composto ou juros sobre juros.  

Ainda no mesmo capítulo, o autor trata da Regra de desconto. Kottinger chama regra 

de desconto “a quantia deduzida de uma somma que se paga antes do seu vencimento. Fixa-se 

geralmente por tantos % por mez, contando os dias conforme o calendário, mas o mez do 

desconto a 30 dias” (p. 82) 
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Figura 61 – Exemplo da Regra de Desconto 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 83) 

 

Em seguida, o autor fala sobre a Regra da garantia, como sendo a “garantia para a 

entrada dos fundos se calcula nas contas de venda simplesmente a um tanto por % sobre o 

importe da venda” (p. 83); ensina como fazer o Calculo de commissão sobre um saque e 

como fazer o Cálculo do rebate sobre os assucares. Kottinger diz que “este rebate não é em 

uso senão em Hamburgo para as refinarias de assucar; e se fixa conforme a qualidade do 

assucar a 4 2/3 % sobre o refinado e a 8 2/3 % sobre o bruto” (p. 86). 

O autor finaliza o capítulo tratando da Regra de ganho a tanto por % e aponta: “o fim 

desta regra é reduzir a tanto por % o ganho ou perda sobre uma somma, ou em relação a uma 

outra” (p. 86). O primeiro dos seis exemplos é o seguinte:  

 

Figura 62 – Exemplo da Regra de ganho a tanto por % 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 86) 
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O capítulo XVI apresenta a Regra de compra e venda dos fundos públicos; agio e 

desconto sobre as moedas de ouro e prata; agio sobre o ouro em barras ou em moedas. O 

capítulo começa pela Compra e venda dos fundos públicos, diretamente com exemplos, sem 

explicações introdutórias ou definições. O autor apresenta oito exemplos para explicar o 

assunto, sendo o último deles o seguinte:  

 

Figura 63 – Exemplo para Compra e venda dos fundos públicos 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 89) 

 

No item seguinte, Agio e desconto sobre as moedas de ouro e prata o autor diz que 

para calcular tal é preciso reduzir as moedas primeiramente conforme o seu valor nominal. “O 

tanto por % de agio é sempre em relação com a moedas corrente p. e. moeda papel”. (p.89) 

Seguem quatro exemplos, sendo o primeiro o seguinte:  

 

Figura 64 – Exemplo para Agio e desconto sobre as moedas de ouro e prata 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 89) 
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Para o Cálculo do agio o ouro em barras ou moedas Kottinger diz que “o título e o 

peso de uma barra de ouro são fixados pelo thesouro, cunhando nella as armas, a data, o título 

e o peso. Conta-se 1 oitava de 22 quilates a 1500 rs. E ajunta-se sobre este preço o agio” (p. 

91) 

O capítulo XVII trata da Regra de companhia e de termo médio. O autor diz somente 

que “as contas de companhia têm por fim repartir uma somma conforme certas proporções 

dadas” (p. 92) e segue para os exemplos resolvidos.  

 

Figura 65 – Divisão entre sócios por Regra de companhia 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 92) 

 

Para a Regra do termo médio o autor diz que “este cálculo tem por objecto achar o 

vencimento commum de differentes quantias vencidas em diferentes épocas; ou também achar 

o vencimento commum de differentes classes de juros” (p. 94). Mais uma vez o estilo é de 

uma explicação breve seguida de exemplos resolvidos.  

 

Figura 66 – Cálculo de vencimento médio com a Regra de companhia 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 95) 
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O capítulo XVIII trata Da multiplicação e divisão por números de diferentes 

qualidades e por suas subdivisões.  Kottinger diz que “Estes calculos tem lugar, quando se 

trata de avaliar moedas estrangeiras, seja em relação com outra, seja em relação com pesos e 

medidas” (p. 96). Nesse item são apresentados exemplos com cálculo de frete.  

O capítulo XIX trata do Cálculo do frete pela cubação dos volumes para quando “os 

volumes carregados a bordo dos navios são de grande dimensão e de pouco peso”. Nesse caso 

“costuma-se estipular o frete pela sua capacidade cubica [...]” (p. 99) sendo que para achar a 

capacidade cúbica basta achar o produto das três dimensões: altura, comprimento e largura. 

Um exemplo resolvido é o que segue:  

 

Figura 67 – Exemplo de Cálculo do frete pela cubação dos volumes 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 99) 

 

O capítulo XX trata do Calculo de cambio simples de uma praça sobre uma outra. O 

autor inicia o capítulo apresentando uma Tabella de moedas de differentes praças em seguida 

diz que “A relação da moeda de um paiz para com um outro se fixa pelo cambio, a saber, uma 

das duas praças dá uma quantia certa e fixa de sua moeda por uma quantia maior ou menor da 

moeda da outra praça” (p. 101). 

Segundo Almeida “o sistema de conversão das moedas europeias apresentava 

dificuldades, devidas mais as características e aos seus comportamentos específicos e não 

tanto ao processo de cálculo. Este é dado com pormenor em quase todas as aritméticas sendo 

até, em alguns casos, bastante engenhoso” (p. 184).  

Kottinger ressalta que todas as contas do cambio se calculam com a regra conjunta. 

São apresentados diversos exemplos de cálculo envolvendo o Rio de Janeiro e várias praças 

como Paris, Hamburgo, Lisboa, Londres e Vienna.  
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Figura 68 – Exemplo de Calculo de cambio simples de uma praça sobre uma outra 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 104) 

 

No caso do Calculo de câmbios por uma praça intermedia, objeto do capítulo XXI,  

Kottinger começa dizendo que “Se uma praça não tem cambio direito com uma outra é mister 

servir-se de uma terceira que está em relação com as duas primeiras” mas ainda que haja “um 

cambio directo entre duas praças, póde acontecer dar-se a ordem de sacar sobre uma praça e 

expedir a mercadoria para uma outra, sendo fixado o cambio entre as duas” (p. 108).  

 

Figura 69 – Exemplo de Calculo de câmbios por uma praça intermedia  

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 104) 
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O capítulo XXII trata Negócios de banco. Mais uma vez Kotinger traz o item Contas 

de cambio indiretos por uma ou mais praças intermedias diretamente com os exemplos, sem 

explicações preliminares.  

 

Figura 70 – Exemplo de Contas de cambio indiretos por uma ou mais praças intermedias 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 110) 

 

No segundo item, O ganho e perda sobre o cambio, o autor diz que para perceber se 

há um ganho ou uma perda nas variações do cambio deve-se “saber se a praça tem a sacar ou 

remetter para a outra” (p. 112).  

Quanto a isso, explica: 
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Figura 71 – O ganho e perda sobre o cambio  

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 112) 

 

 Um exemplo é:  

 

Figura 72 – Exemplo de ganho e perda sobre o cambio de Rio sobre Paris 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 112) 

 

No caso das Arbitragens dos cambios, Kottinger menciona que são os cálculos mais 

usados nos negócios de bancos, pois é por meio desse cálculo que se encontra qual é câmbio 

mais vantajoso em qualquer transação.  
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Figura 73 – Exemplo de ganho e perda sobre o cambio entre Londres e Hamburgo  

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 114) 

 

Neste mesmo capítulo Kottinger trata de Commissão de banco e explica tal assunto 

somente com exemplos. 

 

Figura 74 – Exemplo de Commissão de banco 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 117) 

 

O último item do capítulo é sobre os Bolletins dos cambios. O autor diz que:  

 

Cada praça de banco publica os cambios sobre as outras praças com 

quaes está em relação. Em alguns bolletins acha se indicado o valor 
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fixo em relação com o variavel, o que facilita o cálculo; para aqueles 

nos quaes este valor está omitido, recorre-se-há a um livro auxiliar que 

trata das moedas, pesos e medidas das praças principaes com as suas 

relações entre ellas. As palavras dinheiro ou letras, juntas ao cambio, 

indicão, a primeira, o cambio ao que há compradores ou remetentes, e 

a segunda o dos vendedores de tal valor ou sacadores (p. 119-120).  

 

O capítulo XXIII trata Das letras de cambio. Kottinger apresenta neste capítulo o que 

ele chama de “formulários” ao que parecem ser modelos de recibos ou de documentos usados 

nas transações entre as partes. Os tais formulários têm como título, Das leis e usos principaes 

sobre as letras de cambio. 

 

Figura 75 – 1° Formulário 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 120) 
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Figura 76 – 2° Formulário 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 121) 

 

Figura 77 – Leis sobre as letras de cambio 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 121) 
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O capítulo XXIV trata Cálculo do recambio de uma letra. Kottinger inicia o capítulo 

falando as condições de recambio. O autor diz que:  

 

No caso de não-aceitação, seguida de não-pagamento de uma letra de 

cambio, ella se recambia no sacador acompanhada do protesto; 

carregando todas as custas, commição de cambio, corretagem, etc., ao 

cambio legal do dia a prazo curto (p. 122). 

 

Um exemplo de Conta de recambio de uma letra é: 

 

Figura 78 – Leis Conta de recambio de uma letra 

 

 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 122-123) 

 

O capítulo XXV trata Dos cálculos de mercadorias. O autor diz que dividiu o capítulo 

em duas partes. A primeira com as facturas e a segunda com as contas de vendas. O autor 

explica que “Nas facturas se ajuntão ao importe todas as despezas, os direitos e a commissão. 

Nas contas de vendas vai tudo isso deduzido.” (p. 123) 

Kottinger juga ser indispensável a realização de cálculos para que o comerciante 

decida se uma mercadoria deve ser vendida ou não em uma praça.  

Um exemplo é: 
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Figura 79 – Exemplo de factura 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 124) 

 

Ao tratar das contas de venda, o autor apresenta somente exemplos. 

 

Figura 80 – Exemplo de contas de venda 

 

Fonte: KOTTINGER (1847, p. 129) 
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5  Considerações Finais 

 

Iniciamos este trabalho com o objetivo de compreender o papel da Aritmética no 

escopo de formação profissional do comércio no começo do século XIX. Com o avanço da 

pesquisa e as sugestões trazidas pela banca no exame de qualificação, tivemos como meta 

caracterizar qual a matemática exposta em dois livros de aritmética comercial que circularam  

na época. A saber, o Novo Tratado de Arithmetica Commercial de Paulo Perestrello da 

Câmara e a Arithmetica Elementar Commercial de João Guilherme Kottinger, publicados 

respectivamente em 1846 e 1847, após a Regulamentação da Aula de Comércio da Corte. Tais 

obras didáticas foram publicadas durante o período de existência das Aulas de comercio no 

Brasil e antes da sua conversão em Instituto Comercial.  

Como dissemos, os cursos e aulas para o comércio se constituíram em uma 

experiência de um curso dedicado à instrução profissional daqueles que já sabiam ler, 

escrever e contar e que não se voltaram para as aulas de nível secundário existentes e criadas e 

ao longo dos oitocentos. Em relação ao curso do Colégio Pedro II, criado em 1837, os cursos 

para o comércio se diferenciavam na duração, nas matérias ensinadas, na quantidade de 

professores, entre outros aspectos.  

As obras estudadas neste trabalho nos permitiram caracterizar a cultura voltada ao 

ensino dos trabalhadores do comércio, tanto aqueles que receberam uma educação formal nos 

cursos existente no Brasil à época, quanto daqueles que supostamente utilizaram os manuais 

para consulta em seu dia a dia. 

Concordamos com Almeida em sua colocação ao dizer que: 

 

[...] os livros de aritmética vestem-se de ideias e revelam notável 

entrosamento com o tempo em que foram criados. [...] são históricos no 

sentido profundo da sua elaboração e refletem um quadro específico da 

prática social. São formas de agir no tempo histórico e agentes das mudanças 

por que passa a sociedade. Como sujeitos da transformação são uma 

utensilagem mental que encerra avanços científicos importantes na História 

da Ciência. E, ao mesmo tempo, são agentes de ruptura, na medida em que 

consagram a descontinuidade do conhecimento medieval com o 

aparecimento do novo conhecimento científico, próprio do homem do 

Renascimento (ALMEIDA, 1994, p. 28) 

 

Dedicamos o capítulo dois a alguns pontos principais sobre a instalação da Aula de 

Comércio em Portugal e no Brasil, explicitando algumas das motivações para a criação da 
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Aula nos dois países, como foi sua implantação e seu funcionamento e, dessa forma 

respondemos as duas primeiras questões de pesquisa a partir da retomada do trabalho de 

Martins (2015) e outros autores. 

 Qual a Matemática ensinada nas aulas do comércio e quais as propostas para o seu 

ensino ao longo das primeiras décadas de funcionamento do curso? 

 Quais obras didáticas foram utilizadas no Brasil para o ensino comercial após a 

Reforma de 1846?  

 

No capítulo três, buscamos uma maior aproximação do ponto de vista histórico acerca 

da circulação de ideias em torno do ensino de aritmética voltado para comerciantes em 

algumas das principais Aritméticas publicadas em outros momentos históricos, respondendo 

sobre o papel da Matemática para essa classe profissional e nos cursos de formação que foram 

criados.  

Finalmente no capítulo quatro apresentamos inicialmente alguns pontos sobre os 

tópicos tratados no livro de Bezout, a partir da dissertação de Martins (2015) e posteriormente 

uma leitura da matemática exposta nos livros de aritmética comercial, o Novo Tratado de 

Arithmetica Commercial de Paulo Perestrello da Câmara e a Arithmetica Elementar 

Commercial de João Guilherme Kottinger. A partid da leitura das duas obras pudemos ter 

acesso a Matemática, e mais especialmente a Artimética, voltada para o ensino dos 

comériciantes nas primeiras décadas de funcionamento do curso, ainda na primeira metade do 

século XIX. 

Constatamos que muitos dos conteúdos expostos nas aulas de comércio de Portugal, 

que por sua vez também estavam presentes nas aritméticas comerciais publicadas desde a 

Idade Média.  

Embora as Aula do Comércio no Brasil tivesse sido inspirada nas aulas de Portugal e 

no livro Elementos de Aritmética de Bezout, José Antônio Lisboa, um dos primeiros lentes 

responsáveis por estas aulas deu características especiais ao curso quando incluiu novos 

conteúdos. Da mesma forma, notamos tais influências nos livros que foram objeto de nossa 

pesquisa, e certamente os autores também ressignificaram os conteúdos conforme suas 

experiências próprias e sua prática com as questões comerciais.   
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Carvalho e Cylleno (apud GRANDO; SCHNEIDER, 2010) distinguiram a matemática 

comercial da financeira considerando que, a primeira, lida com questões de juros e descontos 

simples, ligas, moeda, câmbio e títulos de renda e, a segunda, com juros e descontos 

compostos, rendas certas, empréstimos, depreciação e as tábuas financeiras.   

A obra de Paulo Perestrelo da Câmara não utiliza o termo matemática financeira e se 

intitula somente como um tratado de Matemática Comercial. Na obra de Kottinger, tal 

referência a financeira também não se manifesta, mas a divisão do que o autor considera 

questões próprias do comércio está bem definida na separação das duas partes com a segunda 

denominada Arithmetica commercial.  

Outras Aritméticas Comerciais com datas posteriores às obras de Perestrelo da Câmara 

e de Guilherme Kottinger, utilizam-se da nomenclatura “financeira”, como é o caso do texto 

de Carlos de Carvalho, Arithmetica Commercial e Financeira, publicado em 1917. Outras 

obras que trazem o termo “financeira” para denominar o tipo de livro e seu conteúdo, como 

resgata Gouveia Neto (2015) são as obras Mathematica Financeira de Coriolano M. Martins, 

publicada pela Typografia Siqueira e datada de 1927; e o livro Mathematica Financeira e 

Noções de Actuaria, de Francisco D„Áuria, publicado Companhia Editora Nacional, em 1928. 

Na Reforma Francisco Campos a Matemática Financeira fez parte do Programa da disciplina 

de Matemática no Curso Técnico de Perito-Contador, de acordo com o Decreto de 1931 que 

organizou o Ensino Comercial.  

Isto nos leva a crer que o uso ou acréscimo do termo “financeira” junto à palavra 

“Aritmética” ou à “Matemática” é mais recente, utilizado somente a partir do século XX, 

mesmo que os conteúdos que consideramos próprios dessa área já estivessem presentes em 

obras anteriores. Um termo mais comum no século XIX além de “arithmetica comercial” era 

“arithmetica mercantil”.  

Almeida (1994), ao ler com atenção as primeiras obras destinadas a Aritmética, diz 

que é possível encontrar um “fio condutor que passa das tabuadas [...] e das operações 

aritméticas simples, à resolução de imbricados problemas de mercadores” (p. 103) que vão do 

mais simples ao mais complexo, método considerado pelo autor como herança das obras de 

Fibonacci
38

 e Boécio
39

. Os livros ocupam-se ainda “das quatro operações aritméticas com as 

provas dos nove e dos sete; as regras de três e de cinco, as várias formas das regras de 

companhia com tempo e sem tempo, o cálculo dos juros [...] inteiros e quebrados, câmbios de 

                                                           
38

 Leonardo de Pisa ou Fibonacci matemático italiano do século XII.  
39

 Boécio (480-524) foi um filósofo, político e poeta italiano.  
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moeda e questões de geometria” (p. 103). Estes são muitos dos conteúdos presentes nos livros 

que foram objeto de estudo neste trabalho e de muitos outros livros de Aritmética publicados 

Brasil no século XIX, mesmo que não destinados exclusivamente (ou declaradamente) ao 

ensino comercial.  

Para Almeida (1994), em descrição que entendemos ser semelhante para o nosso caso, 

“os autores falam quase sempre das mesmas coisas. Mas de maneiras diferentes” (p. 102). 

Entretanto, quanto à organização interna, “isto é, a sua constituição temática e a própria 

estrutura da exposição, ainda que mantenha muitos pontos de mútuo contacto, é de tal modo 

variada que reflecte as múltiplas fontes que lhe são subjacentes” (p. 101). Assim, a diferença 

se faz a partir “da leitura específica da realidade que cada um faz” ou ainda “na capacidade 

demonstrada pelo autor em entender o sistema relacional de seu tempo [...], a maneira como 

aprendeu e a experiência profissional que adquiriu” (p. 102). Isso justificaria assim, por um 

lado as semelhanças entre as obras de Perestrello da Câmara e Kottinger bem como algumas 

de suas diferenças, como por exemplo, a própria quantidade de páginas de cada livro.    

Outro ponto que nos chamou a atenção foi a forma que aos autores simplificaram os 

conteúdos apresentados dizendo que qualquer pessoa seria capaz de os entender. Em vários 

momentos nos questionamos que público era esse, já que os contéudos muitas vezes não são 

de fato explicados, mas sim exemplificados.  

No Brasil do século XIX, o crescimento das cidades e o aumento da população, as 

relações comerciais envolvendo créditos e uma gama de transações descritas nos livros de 

Perestrelo da Câmara e de Kottinger, e de outros escritos ao longo do século XIX, 

permaneceram e se intensificaram tornando os conhecimentos da aritmética comercial 

necessários e úteis para vários indivíduos, e não somente para banqueiros e comerciantes. 

Assim, o uso dos livros deste estudo podem ter servido a outros fins que não somente ao 

estudo formal da Aritmética.  

No século XVI, a Aritmética não é ainda uma ciência dedutiva (ALMEIDA, 1994), 

“as suas regras estão longe da evidência” (p. 113). Desse modo, “não é de espantar [...] que os 

autores fizessem apelo ao uso de um método expositivo-repetitivo
40

, diga-se até, 

exaustivamente repetitivo, como meio de treino, capaz de gerar certos reflexos mentais muito 

úteis ao cálculo mercantil e à vida do mercador” (p. 113).  

                                                           
40

 Segundo Almeida (1994), “esta pedagogia da aritmética, ensinada pela repetição não era novidade. A tradição 

medieval havia-a utlizado até à exaustão” (p. 113). Tal técnica segundo o autor remonta a Boécio, e também os 

matemáticos árabes, além de Fibonacci e Luca Paccioli não a rejeitaram.  
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O seu ponto de partida é a situação; o seu ponto de chegada é a solução, ou 

melhor, o resultado, frequentemente atingindo sem que se explique como. 

Entre um ponto e outro, deixa-se ao leitor, e de propósito, a tarefa de 

memorizar o percurso pela repetição exaustiva dos exemplos. Estes são 

aglutinados em grupos de problemas ou enunciados, parecidos ou 

semelhantes [...]. São modelos numéricos que servem de ponto de partida 

para enunciar o problema e o desenvolvimento do cálculo. Um enunciado do 

estilo: “Se quiserdes fazer isto... fareis assi” [...]. Por esta via, o enunciado 

consolida-se surgindo com coerência interna e resultando na unidade da 

solução. A eficácia, embora lentamente, ia-se reforçando pelo efeito da 

memorização. [...] Com o tempo uma colecção avulsa de situações, de regras 

de conduta vai-se transformando, de uma maneira gradual, na enunciação e 

na formulação teórica dos problemas (p. 114). 

 

Esse tipo de procedimento na exposição dos conteúdos prevaleceu e chegou ao Brasil 

e nas obras analisadas neste trabalho e em outras. Percebemos que Paulo Perestrello da 

Câmara e João Guilherme Kottinger fazem uso do método expositivo-repetitivo, como meio 

de treino, capaz de gerar, segundo Almeida (1994), reflexos mentais úteis ao cálculo 

mercantil e à vida do mercador (p. 113). 

Notamos também que os processos algorítmos, termos semânticos e cálculos sofreram 

transformações ao longo do tempo. E acreditamos que esse trabalho pode abrir portas para 

novas pesquisas neste sentido.  

No momento em que estava escrevendo as últimas páginas deste trabalho marquei com 

um pequeno grupo de amigos uma social no apartamento onde moro. E no decorrer das 

conversas comentei que estava feliz por estar finalizando o mestrado. Com um sorriso no 

rosto meu companheiro disse que a UFF me tirou da comunidade. Essa frase me fez pensar no 

significado real da UFF e desse trabalho na minha vida. 

Ingressei na UFF por meio da política de cotas voltadas para estudantes de escolas 

públicas e o dia da minha matrícula foi um dos dias mais felizes da minha vida. O primeiro 

semestre foi dificílimo. Chorava todos os dias na volta para casa, pois acreditava ser uma 

pessoa incapaz. Eu simplesmente não conseguia acompanhar as aulas. Mas, recebi ajuda de 

muitas pessoas, desde apoio financeiro até ajuda para estudar. 

Esse caminho árduo, cheio de lágrimas e de superação, me permitiram uma mudança 

de classe social, a conquista da minha confiança, o aumento da auto estima, novos amigos, o 

orgulho da minha família, um pouco mais de consciência política e a vontade de aprender 

mais.  
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Este trabalho me oportunizou uma maior aproximação da história da Matemática, e 

certamente abriu portas para novos saberes que enriquecerão as minhas aulas. 
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