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Resumo: As informações que se tem a respeito da chegada da família real ao Brasil nos remetem a 

algumas iniciativas de D. João VI em relação à instrução pública, notadamente a criação das 

Academias Militares, germe do ensino de Matemática no Brasil. O objetivo deste artigo é elucidar 

algumas daas medidas tomadas D. João VI em relação à instrução pública do país durante esse 

período.  

INTRODUÇÃO 

Vários documentos destacam em várias gerações o enorme apreço da família real pelos 

livros, pela ciência e pelos estudos. A própria vinda para o Brasil não deixa de demonstrar isto, 

visto o enorme esforço feito por D. João VI para trazer os seus livros de Portugal na conturbada 

fuga para a colônia. D. Pedro II durante toda a sua vida fazia questão de posar para fotografias junto 

aos livros e certa vez disse que se não fosse imperador gostaria de ser mestre-escola. Outros 

membros da família real como a Imperatriz Leopoldina e a princesa Isabel, também demonstraram 

interesse especial pelas Ciências, caracterizando o período do Império como frutífero em iniciativas 

na área. 

A instrução pública durante todo o Império, embora o interesse de toda a família real pelas 

Ciências, permaneceu em situação precária e pouco privilegiada nas decisões parlamentares, e o 

interesse da família real por uma educação científica não se refletiu da mesma forma em prol da 

educação do povo. Em muitos aspectos, como em relação aos professores públicos, D. João VI não 

se manifestou mantendo as condições já existentes. Por outro lado D. João VI pode ser destacado 

como um dos grandes incentivadores da formação científica do país com a criação de instituições 

voltada para a Ciência e para o saber. 

Este texto tem como objetivo ressaltar alguns desses empreendimentos levados adiante a 

partir da chegada da família real ao Brasil, em 1808. 



D. JOÃO E A INSTRUÇÃO PÚBLICA 

No começo do século XIX o Brasil tinha cerca de 3 milhões de habitantes, sendo que um 

terço dessa população era composta por escravos. Em 1808 a população do Rio de Janeiro era 

avaliada em 60 mil habitantes. A esses, somam-se os 12 mil ou até 15 mil que a historiografia 

consagrou como o número de pessoas que teriam vindo para o Brasil juntamente com a família real 

nas embarcações portuguesas nos anos de 1808 e 1809.  

Muitas mudanças ocorreram e medidas foram tomadas a partir da chegada de D. João VI e 

de sua família ao Brasil. Há quem diga que, paradoxalmente, a chegada da corte foi o primeiro 

passo em direção à Independência. Sem dúvida, novos habitantes fizeram com que o Rio de Janeiro, 

num curto espaço de tempo, crescesse em todas as direções, não só no aspecto geográfico como no 

aspecto urbanístico, cultural, econômico e social, dentre outros. 

D. João VI, nos primeiros anos de sua chegada ao Brasil, determinou a abertura de fábricas e 

manufaturas, dentre elas a Real Fábrica de Pólvora instalada na Lagoa Rodrigo de Freitas; criou o 

Banco do Brasil; estabeleceu um esquema de quarentena na ilha de Boa Viagem, em Niterói, para 

as pessoas recém-chegadas de navio sob suspeitas de doenças contagiosas e criou a Intendência 

Geral de Polícia, que ficou encarregada de serviços públicos como a construção de ruas e o 

abastecimento de água (CAVALCANTI, 2004). 

Prevendo que sua estadia no Brasil não seria curta, D. João VI abriu os portos às nações 

amigas e tratou de resolver alguns problemas emergenciais de utilidade prática como a falta de 

engenheiros, médicos e agrônomos no Brasil, não se ocupando de fato com o problema da educação 

do “povo” brasileiro. 

Embora o ensino no Brasil, assim como em outras colônias, fosse negligenciado por 

Portugal, não sendo permitida nem mesmo a impressão de livros, existia no Brasil do início do 

século XIX “homens de ciência e artistas de escol” (GUIMARÃES, 1941, p.269). Estes homens, 

que carregavam o privilégio de alguma cultura, eram os oriundos das famílias de posse que haviam 

ido à metrópole se instruir nas universidades.  

 Em razão da minoria dos homens cultos que freqüentavam a corte do século XIX, D. João 

VI, ao instalar-se no Rio de Janeiro, 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. Os cursos que preparavam os burocratas para o 

Estado eram os dos estabelecimentos militares, os cursos de Medicina e Cirurgia e o de Matemática 

(CUNHA, 1980).  



Assim, 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.  

Com relação à instrução elementar, sua primeira medida, já que ainda não dispunha de total 

conhecimento da situação em que se encontrava o ensino no Brasil, foi manter as condições 

estabelecidas pela Carta Régia de 1799, como o Decreto de 17 de janeiro de 1809. Por este decreto, 

D. João VI autorizava a Mesa do Desembargo do Paço a verificar as cadeiras que se encontravam 

vagas, proceder aos exames para contratação de professores e “nomear algum magistrado hábil 

para examinar a conduta e procedimento dos referidos mestres1”. 

Ainda no mesmo ano a Mesa do Desembargo do Paço se pronunciava2 e lembrava a Carta 

Régia de 1799 quanto à decisão de se criar no Rio de Janeiro uma cadeira de Aritmética, Álgebra e 

Trigonometria, salientando a importância do estudo da Matemática: 

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

Lembra ainda que o professor deverá ensinar 

[...] o cálculo numérico provisoriamente com o algébrico, tanto das quantidades inteiras, 
como fracionárias; a resolução das equações algébricas de 1o e 2o graus; e formação das 
potências, e extração de suas raízes; a teoria das proporções e progressões; regras de três 
simples e composta, direta e inversa, as de sociedade, de liga e falsa posição, terminando o 
ensino de aritmética e álgebra com a resolução dos diferentes problemas de mais uso no 
comércio, como são os que pertencem a juros ou interesses etc., e com a explicação do uso 
das tábuas de Price, insertas no tratado das Pensões vitalícias de Saint Cirau, publicadas em 
português. 

Para a Geometria teórica o professor 

[...] procurará acostumar o entendimento de seus discípulos a sentir a evidência dos raciocínios, e 
apreciar a exatidão, e pensar metodicamente. Mostrará sucessivamente o uso e aplicação de todas as 
proposições de geometria, de que se pode tirar vantagens nas diferentes artes e ofícios na medida das 
distâncias, superfícies e volumes, expondo o método de pôr em prática as operações geométricas. 
Passará depois à trigonometria plana, e à descrição e uso dos instrumentos nas diversas operações 

                                                 
1 Decreto de 17 de janeiro de 1809. 
2 Resolução de Consulta da Mesa do Desembargo do Paço de 14 de julho de 1809. 



geodésicas, como são grafômetros, pranchetas, etc., dando no fim de cada ano letivo alguns ditos 
exercícios práticos no uso dos instrumentos, e na medida das distâncias etc.  

Assim, pela descrição acima percebe-se a ênfase ao estudo dos usos práticos da Matemática 

sem que a inteção de um estudo teórico aprofundado da disciplina. À instalação de uma cadeira para 

o ensino de Matemática acrescentava-se uma cadeira de Inglês e outra de Francês providenciando 

“o quanto por ora basta para a instrução litterária e instrução pública”. 

Assim, com relação ao ensino de instrução primária e secundária, a vinda da família real para 

o Brasil não acabou com o sistema das aulas régias. Elas continuaram existindo sob a forma das 

cadeiras isoladas, como as instituídas anteriormente pelo Marquês de Pombal, após a expulsão dos 

jesuítas, em 1759. Para quem não obtivesse acesso às vagas das escolas religiosas ainda existentes, 

nas militares ou com os mestres régios, ainda existia a alternativa das vias informais, da educação 

doméstica, bastante comum às famílias mais abastadas e também à família real (Cf. 

VASCONCELOS, 2004).  

Outros cursos foram criados para a formação de profissionais para o Estado, como os de 

Agronomia, de Química, de Desenho técnico, de Economia política e Arquitetura. Os cursos de 

Direito, criados depois da Independência, completaram esse rol de especialistas nas atividades 

legislativas, da diplomacia e da administração pública (CUNHA, 1980). 

Outro curso que continha disciplinas de Matemática eram o curso de Economia. A primeira 

Aula Pública de Economia do Brasil, mais conhecida como Aula de Comércio, foi estabelecida no 

Rio de Janeiro em 1809 por José da Silva Lisboa, futuro Visconde de Cairu. Esta aula, prevista para 

funcionar em horário noturno, estava sujeita à direção e inspeção do Tribunal da Junta de 

Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação (BIELINSKI, 2000). Os estudos na Aula de 

Comércio do Rio de Janeiro tinham duração de três anos. O primeiro ano era dedicado à 

Matemática e os alunos aprendiam Aritmética e Álgebra pelos livros de Bezout. No segundo ano, 

aprendia-se Geometria pelo mesmo compêndio, noções de Geografia, Comércio, Artes Liberais, 

moedas, câmbios, agricultura, mineração, artes mecânicas e navegação. No último ano, os alunos 

aprendiam a escritura mercantil e economia política (CARDOSO, 2002). Segundo Almeida (2000), 

outras duas escolas de Comércio foram criadas na Bahia e em Pernambuco, mas até 1813 ainda não 

tinham sido organizadas por falta de candidatos aos concursos para professores. 

O ENSINO DE MATEMÁTICA NAS ACADEMIAS MILITARES 

Para o ensino das Matemáticas, a medida tomada por D. João VI em relação aos cursos 

militares, com a criação da Academia Real Militar e da Academia de Marinha, no Rio de Janeiro, 

foi das mais importantes. 



 D. João VI veio ao Brasil fugindo de uma possível – e provável – invasão das tropas 

napoleônicas. Com o intuito de proteger os domínios portugueses de novos ataques e defender um 

território, agora bem maior, D. João VI ao chegar no Brasil percebeu que era necessário criar 

escolas para formar oficiais e engenheiros militares e civis. Para atender a essas necessidades foram 

criadas a Academia da Marinha, e a Academia Real Militar. 

A Academia da Marinha instalada em 05 de maio de 1808, na hospedaria anexa ao Mosteiro 

de São Bento, tinha em sua origem a Academia Real dos Guardas-Marinha, criada em Portugal em 

1779 e transferida para o Brasil com a vinda da família real em 1808. De Portugal vieram “todos os 

instrumentos, livros, modelos, máquinas, mapas e plantas da mesma Academia de Lisboa” 

(ALMEIDA, 2000, p. 46). 

Os cursos começaram no ano seguinte, em fevereiro de 1809. Na Academia ensinava-se 

Matemática, Física, Artilharia, Navegação e Desenho. Para o ingresso na Escola “exigia-se apenas 

regras de aritmética e versão da língua francesa” (MOACYR, 1936, p. 52).  

O plano de estudos da Academia era composto das seguintes matérias: 

1o ano: Aritmética, Geometria, Trigonometria a aparelho. 

2o ano: Princípios de Álgebra até equações do 2o grau, inclusive; primeiras aplicações delas 
à aritmética; Geometria (Seções cônicas); mecânica com aplicação imediata ao aparelho à 
manobra; desenho de marinha e rudimentos sobre construção dos navios. 

3o ano: Trigonometria esférica; navegação teórica e prática; instrumentos de tática naval; 
continuação de desenho; rudimentos de artilharia e exercícios de fogo; tática militar e 
artilharia prática (apud MOACYR, 1936, p. 51-52). 

A Academia Real Militar, criada dois anos depois da Academia da Marinha foi instituída por 

meio da Carta de Lei de 4 de dezembro de 1810 em substituição a Real Academia de Artilharia, 

Fortificação e Desenho. Tinha em seus objetivos não somente a formação de oficiais para as artes 

bélicas, mas também de outros profissionais: 

[...] faço saber que a todos que esta carta virem, [...] que se estabeleça no Brasil e na minha 
atual Corte e Cidade do Rio de Janeiro, um curso regular das Ciências exatas e de 
observação, assim como de todas aquelas que são aplicações das mesmas aos estudos 
militares e práticos que formam a ciência militar em todos os seus difíceis e interessantes 
ramos, de maneira que dos mesmos cursos de estudos se formem hábeis oficiais de 
Artilharia, Engenharia e ainda mesmo Oficiais de classe de Engenheiros geógrafos e 
topógrafos, que possam também ter o útil emprego de dirigir objetos administrativos de 
minas, de caminhos, portos, canais, pontes, fontes e calçadas: hei por bem que na minha 
atual Corte e Cidade do Rio de Janeiro se estabeleça uma Academia Real Militar para um 
curso completo de ciências matemáticas, de ciências de observações, quais a física, química, 
mineralogia, metalurgia e história natural que compreenderá o reino vegetal e animal, e das 
ciências militares em toda a sua extensão, tanto de tática como de fortificação e artilharia 
[...] Carta de Lei de 4 de dezembro de 1810 criando a Academia Militar (apud MOACYR, 
1936, p. 46-47) 



Para Silva (2003) a criação da Academia Militar “representou um importante avanço para o 

Brasil, pois, por meio dela, houve a possibilidade institucional de ser ministrado no país o ensino 

da ciência e da técnica” (p.32). Como o curso não era exclusivo aos militares, a Academia Militar 

se converte no embrião do ensino da Engenharia Civil no Brasil. Além disso, foi a Academia Real 

Militar o núcleo formador dos primeiros urbanistas do país, como o visconde de Beaurepaire 

Rohan, autor do primeiro Plano Diretor para a cidade do Rio de Janeiro (CAVALCANTI, 2004).  

O curso da Academia Real Militar era formado por 7 anos, sendo que os quatro primeiros 

anos constituíam o chamado Curso Matemático. Somente para a formação de artilheiros e 

engenheiros era exigido o curso completo (SILVA, 2003). 

Os cursos se iniciaram em 1811 com as seguintes disciplinas: 

1o ano: Aritmética, álgebra, Geometria, Trigonometria, Desenho. 

2o ano: Álgebra, Geometria, Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e Integral, Geometria 
Descritiva, Desenho. 

3o ano: Mecânica, Balística, Desenho. 

4o ano: Trigonometria Esférica, Física, Astronomia, Geodésica, Geografia Geral, Desenho 
(SILVA, 2003, p.33). 

Como referência didática, a Carta de criação da Academia Militar recomenda para Álgebra e 

para o Cálculo Diferencial e Integral os livros de La Croix; para a Trigonometria Esférica, 

Legendre; além das obras de Euler e Bezout. Como observa Valente (1999) “será das Academias 

Real Militar e dos Guardas-Marinha que virão professores e livros didáticos de Matemática para o 

ensino nos preparatórios e liceus provinciais” (p. 107) 

Alguns dos professores citados por Silva (2003) que teriam composto o primeiro corpo 

docente do Curso Matemático são: Francisco Cordeiro da Silva Torres e Alvim (1775-1856); 

Antônio José do Amaral (1782-1840); José Saturnino da Costa Pereira (1773-1852); José Victorino 

dos Santos e Souza (1780-1852) e Manoel Ferreira de Araújo Guimarães (1777-1838).  

Uma outra observação interessante feita por Valente (1999) é que enquanto a Academia Real 

Militar se transforma num curso superior, a Academia da Marinha ia se configurando num curso de 

nível secundário. De qualquer forma são nos cursos destinados ao ensino técnico e militar que vão 

se estabelecendo os elementos para a definição de uma Matemática escolar que será utilizada nos 

séculos seguintes.  

Todo o menu de conteúdos de matemática elementar fica já definido. Estão constituídos os 
temas que poderão ser ensinados aos alunos que já passaram pela escola primária, que 
sabem as quatro operações fundamentais da Aritmética. Os conteúdos da Matemática 
secundária ficam definidos, quer seja pela Academia Real Militar, por meio da Matemática 



elementar necessária ao aprendizado da Matemática superior, quer seja pela Academia Real 
dos Guardas-Marinha, pela necessidade de formação de profissionais do mar (VALENTE, 
1999, p.107). 

A Academia Militar passou por diversas reformas e regulamentos. Após a Independência do 

Brasil, passou a denominar-se Academia Imperial Militar. Dez anos mais tarde, em 1832, um 

decreto declarou extinta a Academia Imperial Militar e instituiu a Academia Militar e de Marinha 

do Brasil (SILVA, 2003, p. 34). A reestruturação e ampliação do ensino superior no Brasil 

proporcionada por D. João VI a partir de 1808 fizeram com que os estudos de Matemática, Física e 

outras Ciências se deslocassem dos cursos controlados pela Igreja para os cursos médicos e 

militares (CUNHA, 1980, p.63). Inicialmente limitado ao Rio de Janeiro e depois estendido a outras 

regiões do país, as escolas de Engenharia constituíram-se nos únicos espaços onde se ensinou 

Matemática superior até 1933 (CASTRO, 1999).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De fato, as mudanças proporcionadas pela chegada da família real ao Brasil foram muitas e 

diversas. As medidas de D. João VI em relação à instrução pública e o ensino elementar foram 

discretas. O ensino de Matemática ministrado nas Academias Militares, apesar do avanço que esta 

iniciativa representa para a futura matemática escolar que se configurou no século XX, incentivava 

muito mais o seu caráter utilitário do que científico.  

 Assim, como bem diz Tobias (s.d): 

se o rei se preocupava e plantava escolas, não o era diretamente por amor à cultura em si, 
nem por amor à educação e nem tampouco por amor à educação brasileira; simplesmente era 
por interesse seu e interesse de Estado; antes de mais nada, eram finalidade e preocupação 
desmesuradamente profissionalizantes e utilitárias.a finalidade, por conseguinte, da 
educação de D. João VI era de formar, não o homem, não o brasileiro, mas sim, 
exclusivamente, o profissional [...] o oficial, para defender a nação [...] o médico para cuidar 
da saúde [...] e o engenheiro, sem o qual, o exército não poderia andar e nem o rei nada fazer 
(p.155) 

 De qualquer forma as medidas tomadas a partir do século XIX proporcionaram uma nova 

vida para a cidade do Rio de Janeiro e outras províncias abrindo caminho para que outros membros 

da família real pudessem por sua vez implementar outras ações em prol da instrução e da Ciência 

brasileira. 
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