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RESUMO 

 

 

A partir das primeiras atividades de ensino no Brasil, a Matemática possuía certa posição de 

destaque juntamente com o ensino da língua materna e da leitura. Seu papel na escolarização 

da população desde o século XIX vem sofrendo debates, tanto no que se refere à escolha de 

conteúdos a serem ensinados quanto à metodologia de ensino adotada. Percebeu-se que 

assuntos integrantes dos programas de ensino por muito tempo tiveram expressivas mudanças 

de enfoque ou de ênfase em relação aos demais tópicos da Matemática, conforme ocorrido 

com as Progressões Aritméticas e Geométricas. Ao tomar livros didáticos de Matemática 

atuais, as Progressões são conteúdos a serem ensinados na primeira ou segunda série do 

Ensino Médio, apresentadas logo após o ensino das funções logarítmicas. Entretanto, ao olhar 

para livros didáticos do século XIX e primeiras décadas do século XX, percebe-se que as 

Progressões tinham uma finalidade como conteúdo escolar diferenciada, servindo como pré-

requisito para o conteúdo de logaritmos. Este trabalho tem como objetivo investigar de que 

forma as Progressões Aritméticas e Geométricas se configuraram dentro das propostas para o 

ensino de Matemática como um conteúdo escolar na escola secundária no século XIX e início 

do século XX a fim de identificar as mudanças e permanências em sua abordagem, suas 

relações com o ensino dos logaritmos e suas aplicações. Serão considerados como objetos de 

investigação livros didáticos utilizados no Brasil e, particularmente, aqueles adotados no 

Colégio Pedro II, instituição criada em 1837 como padrão para o ensino secundário no 

período do Império e de grande expressão também durante a primeira metade do século XX. 

O recorte temporal de seleção dos livros e programas de ensino do Colégio Pedro II inicia-se 

em 1850, ano do primeiro programa de ensino do Colégio, e se estende até 1931, último ano 

em que o programa de ensino indica livro a ser adotado. 
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ABSTRACT 
 

 

From the first teaching activities in Brazil, Mathematics had a certain prominent position 

along with the teaching of mother tongue and reading. Its role in the education of the 

population since the nineteenth century has been debated, both in terms of the choice of 

contents to be taught and the teaching methodology adopted. It was noticed that subjects that 

were part of the educational programs for a long time had significant changes of focus or 

emphasis in relation to the other topics of Mathematics, as happened with the Arithmetic and 

Geometric Progressions. When taking current textbooks of Mathematics, Progressions are 

contents to be taught in the first or second year of High School, presented soon after teaching 

the logarithmic functions. However, when looking at didactic books of the nineteenth and first 

decades of the twentieth century, it can be seen that the Progressions had a purpose as a 

differentiated school content, serving as a prerequisite for the content of logarithms. This 

work aims to investigate how the Arithmetic and Geometric Progressions were configured 

within the proposals for the teaching of Mathematics as a school content in secondary school 

in the nineteenth and early twentieth century in order to identify the changes and 

permanencies in its approach, its relation with the teaching of logarithms and their 

applications. Textbooks used in Brazil will be considered as research objects, particularly 

those adopted at the Colégio Pedro II, an institution created in 1837 as a standard for 

secondary education in the Empire period and of great expression also during the first half of 

the twentieth century. The temporal cut begins in 1850, the year of the first teaching program 

of the Colégio Pedro II, and extends until 1931, the last year in which the teaching program 

indicates a book to be adopted. 
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1  Introdução  

 

 

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

 

Desde as primeiras iniciativas de ensino no Brasil, conteúdos relacionados à 

Matemática têm estado presente na escola juntamente ao ensino da língua materna e da 

leitura. Considerado um saber importante para o desenvolvimento da humanidade, a 

Matemática e seu papel na escolarização da população vem sendo alvo de discussões, 

especialmente desde o século XIX, tanto no que se refere à escolha de quais conteúdos deve 

ser ensinado, como em relação à metodologia de ensino a ser adotada. Dessa forma, se por um 

lado, conteúdos que fazem parte dos programas há muito tempo pouco se modificaram outros, 

tradicionalmente presentes nos currículos e propostas de ensino, tiveram mudanças 

significativas de enfoque ou de ênfase frente aos demais tópicos da Matemática, como é o 

caso das Progressões Aritméticas e Geométricas.  

A educadora matemática Maria Laura Magalhães Gomes nos traz uma reflexão sobre 

uma concepção aceita por uma parcela da sociedade de que não há modificações na 

Matemática ensinada nas escolas ao longo do tempo, sendo a mesma ensinada sempre da 

mesma forma e da mesma maneira. Isso veio à tona no momento em que a pesquisadora 

estava em um sebo em Belo Horizonte e ouviu do vendedor que o estoque dos livros didáticos 

de Matemática era pequeno, pois havia muita procura uma vez que, segundo ele, “a 

Matemática não muda”.  Dessa forma, a autora relata que: 

Constatei, a partir das palavras do vendedor do sebo, que não é fácil para 

pessoas comuns, e talvez não o seja nem mesmo para os professores de 

matemática, perceber que, ao longo do tempo, ocorrem alterações nos 

conteúdos, nas abordagens, nas concepções, nas finalidades e nos valores 

propostos para a educação matemática. Somente no que diz respeito aos 

componentes matemáticos dos currículos escolares, inúmeros exemplos 

dessas alterações se tornarão visíveis a quem examinar com algum cuidado 

programas de ensino, documentos curriculares e livros didáticos elaborados 

no passado, mesmo que recente (GOMES, 2010, p. 19). 

 

Pensando na colocação de Gomes (2010), o tema das Progressões nos chamou atenção 

por uma insatisfação pessoal como professora regente de turmas do Ensino Médio em uma 
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escola estadual do município de Niterói. Em certa ocasião, na atuação como docente, bem 

como ao observar exercícios propostos em livros didáticos, percebi que o estudo das 

sequências numéricas nos livros didáticos se limitava a aplicação de fórmulas, proposta de 

exaustivos cálculos e apresentações de regras desprovidas de explicações. A exemplo disso, 

notei que a abordagem das sequências, em geral, se mostrava de forma pouco atrativa, 

previsível, após o ensino de funções logarítmicas, sem servir de base para a introdução de 

nenhum outro conteúdo. A impressão que tenho é que as Progressões se situam nos livros 

geralmente de forma isolada em face dos demais conteúdos didáticos, sem conexões com os 

capítulos seguintes e anteriores, como parte obrigatória de um currículo que parece não 

despertar grande interesse dos autores para uma abordagem mais dinâmica e atrativa.  

Ao tomar livros didáticos de Matemática atuais, percebe-se a presença das Progressões 

como conteúdo a ser ensinado na primeira ou segunda série do Ensino Médio, apresentadas 

logo após o ensino das funções logarítmicas. As sequências numéricas, especialmente as 

Progressões Aritméticas e Geométricas, são conteúdos considerados relevantes no atual 

Ensino Médio na medida em que propiciam aos alunos a descoberta de padrões e a realizar 

generalizações. Além disso, pode-se com facilidade, trabalhar de modo interdisciplinar em 

situações de aprendizagem, superando a fragmentação de conteúdos.   

Como um exemplo, citamos o livro de Dante (2017) que aborda como objeto de 

estudo inicial de sequências a observação de regularidades presentes em fenômenos da 

natureza. A partir da percepção de padrões, as sequências são transformadas em 

representações numéricas, assim definidas: 

Uma sequência ou sucessão de números reais é uma função definida em 

 e tomando valores no conjunto R dos números reais. 

 (DANTE, 2017, p. 207, grifo do autor). 

 

Ao desenvolver o conteúdo, Dante (2017) propõe situações envolvendo grandezas que 

sofrem variações iguais em intervalos iguais. Define então uma Progressão Aritmética como 

uma sequência de números na qual a diferença entre cada termo (a partir do segundo) e o 

termo anterior é constante (denominada razão da progressão, identificada pela letra r). Já a 

Progressão Geométrica é considerada pelo autor como sendo uma sequência de números não 

nulos na qual é constante o quociente da divisão de cada termo (a partir do segundo) pelo 

anterior. Esse quociente constante é chamado de razão e identificado pela letra q. 
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Lima (2001) em trabalho que traz a análise de alguns livros do Ensino Médio, também 

observou que o ensino de Progressões se mostrava pouco cativante. No parecer elaborado por 

Elon Lages Lima e Eduardo Wagner em relação a um dos livros avaliados, tem-se: 

A verdade é que as P.A.’s [Progressões Aritméticas] são pouco interessantes. 

Elas consistem em saltos consecutivos sobre uma reta, todos com o mesmo 

comprimento r. O único fato a seu respeito com algum interesse é a soma 

dos seus termos, que aliás resulta imediatamente do caso particular 1 + 2 + ... 

+ n. [...] Progressões geométricas (P.G.) são mais interessantes, devido à 

variedade de situações em que ocorrem, como por exemplo, Matemática 

Financeira, Desintegração Radioativa, Crescimento Populacional, etc. 

(LIMA; WAGNER, apud LIMA 2001, p. 56-57). 

 

Em geral, as situações práticas recebem atenção secundária. Há casos de apresentação 

de conteúdo motivados por meio de exemplos interessantes, mas os exercícios propostos 

enfatizam a manipulação formal e raramente as aplicações. 

Resultados importantes são impostos peremptoriamente e muitos são 

omitidos. Os exercícios são quase sempre elementares e exclusivamente 

manipulativos. Não estimula a criatividade e nem proporciona situações 

instigantes ao aluno, [...] são raros os exercícios contextualizados e, mesmo 

assim, os que aparecem, ou são totalmente elementares ou já fornecem 

fórmula pronta (LIMA; WAGNER, apud LIMA 2001, p. 58). 

 

As fórmulas e as propriedades das Progressões, não raro, também ficam 

comprometidas. Fórmulas não são demonstradas e as propriedades são concedidas diante de 

algum ou até mesmo de um único exemplo, como enfatizaram José Paulo Carneiro e Augusto 

César Morgado:  

A propriedade dos termos equidistantes é fruto da observação de um único 

exemplo! Interessante é que antes desta propriedade, já havia “observações 

que podem facilitar a resolução de problemas”, com x – r, x, x + r. Os 

autores não perceberam a relação entre as duas coisas, deixando clara a 

dicotomia: macetes x propriedades, que perpassa o livro (CARNEIRO; 

MORGADO, apud LIMA 2001, p. 177). 

 

A forma como as Progressões são tratadas em livros didáticos atuais e nossa 

experiência como docente serviu de motivação para pensar no tema e em como o assunto foi 

tratado em outras épocas, especialmente no século XIX momento da institucionalização da 

escola no Brasil e definição de conteúdos a serem ensinados.  

Ao olhar em um primeiro momento para alguns livros didáticos do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, percebemos que as Progressões tinham uma finalidade como 
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conteúdo escolar diferenciada, servindo como pré-requisito para outro conteúdo. O ensino de 

logaritmos se dava após o estudo das Progressões e estes eram definidos a partir das mesmas, 

como pode ser visto no exemplar Elementos da Arithmetica de Vianna (1927): 

Logarithmos são números em progressão por differença, correspondendo 

termo a termo a outros números em progressão por quociente; havendo 

sempre na progressão por differença um termo zero, que corresponda a um 

termo igual a um na progressão por quociente (VIANNA, 1927, p. 281, 282). 

 

Assim, neste momento, a definição de logaritmo parte da definição de Progressão 

Aritmética e Geométrica, inserida em uma concepção aritmética tal como foi concebida por 

Henry Briggs
1
 no século XVII, em oposição a uma visão algébrica associada às funções tal 

como atualmente. Igualmente o seu lugar nos programas de ensino era junto a conteúdos de 

Aritmética. 

Uma observação feita por Garnica e Souza (2012) nos parece bastante pertinente:  

[...] 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). 

 

Da mesma forma que Gomes (2010), os autores ainda afirmam que: 

 [...] há, sempre, mudanças e permanências, pois, no fluxo temporal, algumas 

coisas se alteram (com menos ou mais rapidez) e outras se mantêm (por um 

certo tempo, às vezes longo, às vezes curto... às vezes demasiadamente 

longo). O movimento histórico não é um movimento contínuo, linear. Do 

mesmo modo que as coisas se alteram, muitas permanecem sem alteração 

(GARNICA, SOUZA, 2012, p.24). 

 

Assim, o presente nos instigou a pensar no passado e a investigar mais sobre o tema 

Progressões. Nosso objetivo é identificar as mudanças e permanências em sua abordagem, 

                                                           
1
 Henry Briggs (1561-1631) era um matemático inglês que foi responsável pela aceitação dos logaritmos pelos 

cientistas. Fascinado pelo poder dos logaritmos, Briggs visitou seu inventor, John Napier, na Escócia e então 

“concordaram que as tábuas seriam mais úteis se fossem alteradas de modo que o logaritmo de 1 fosse 0 e o 

logaritmo de 10 fosse uma potência conveniente de 10, nascendo assim os logaritmos briggsianos ou comuns , os 

logaritmos de hoje em dia” (EVES, 2011, p. 345, grifos do autor). 
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suas relações com o ensino dos logaritmos e suas aplicações a partir dos “indícios do passado 

são interrogados” (GARNICA; SOUZA, 2012, p.30). 

Nessa dissertação, tem-se como objetivo geral: 

 Compreender de que forma as Progressões Aritméticas e Geométricas se 

configuraram dentro das propostas para o ensino de Matemática como um conteúdo escolar na 

escola secundária no século XIX e início do século XX. 

 Como objetivos específicos busca-se investigar: 

 De que forma os livros didáticos adotados nas escolas secundárias do recorte 

temporal proposto no estudo propunham o ensino de Progressões? 

 Que tipos de metodologias de ensino eram usadas? 

 Em que momento do programa de ensino as Progressões eram tratadas? 

 Quais mudanças ou permanências podem ser percebidas ao longo do tempo? 

 

1.2 Metodologia e fontes de pesquisa 

 

Em um texto publicado em 2005, Gert Schubring, ao tratar de possíveis abordagens 

para a pesquisa em história do ensino de Matemática, lembra que, ao lado dos professores, os 

manuais escolares determinam muito mais decisivamente a realidade do ensino. O autor 

menciona ainda que a Matemática no sistema educacional nunca aparece de uma maneira 

independente, mas sempre em conjunto com outras disciplinas escolares e seu ensino constitui 

uma realidade social que precisa de incomparavelmente mais categorias sociais para revelar 

as dimensões dessa realidade. Assim, para ter acesso à realidade do ensino tal como ressalta 

Schubring (2005), é necessário entender em primeiro lugar o contexto educacional que nos 

permita retratar como se desenvolveu o conteúdo de Progressões nos primórdios da escola 

secundária brasileira.  

No século XIX a educação pública no Brasil apresentava estrutura bastante deficiente. 

As escolas funcionavam em espaços improvisados como, por exemplo, igrejas, prédios 

comerciais ou até mesmo na residência dos próprios professores, que recebiam uma pequena 

ajuda financeira de órgãos de governos responsáveis pela instrução para o aluguel. Entretanto, 

não se pode afirmar que somente os alunos que frequentavam tais escolas tinham acesso ao 
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ensino e aprendizagem da leitura, escrita e de cálculos, pois a escolarização doméstica era 

muito disseminada, superando em números as escolas cujos professores tinham algum vínculo 

com o Estado (FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p.21). 

Após ter conhecimentos das primeiras letras, ou seja, “ler, escrever e contar” o aluno 

que desejasse continuar seus estudos iniciava o ensino secundário que, segundo Silva (1969), 

não significava um simples nível de ensino, mas de um tipo de ensino a ser adotado em 

instituições como colégios, ginásios e liceus e “cujo currículo concretizou uma conciliação, 

mais ou menos bem sucedida, entre a tradição pedagógica anterior ao século XIX e as novas 

condições e necessidades do mundo moderno” (p. 198). 

Em 1837 o ensino secundário começou a se organizar no Brasil graças à criação do 

Imperial Collegio de Pedro II pelo Ministro do Império Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

Em discurso pronunciado na época, Vasconcelos esclareceu que não era intenção do governo 

substituir os “[...] particulares na área dos estudos secundários; visava, sem tolher a liberdade 

de iniciativa, estimular e elevar o nível da contribuição privada, oferecendo-lhe um modelo” 

(HAIDAR, 2008, p. 98). Criado por meio do Decreto de 2 de dezembro de 1837, o Colégio 

Pedro II foi inspirado no modelo francês de ensino e objetivava formar uma elite intelectual e, 

ao se formarem, os alunos teriam o título de Bacharel em Ciências e Letras possibilitando o 

acesso direto as Academias do Império sem prestar novos exames. Dessa forma, “[...] o 

currículo era um mecanismo utilizado na tentativa de conciliar os interesses do ensino 

superior e os objetivos próprios do ensino secundário” (VECHIA; LORENZ, 1998, p.7).  

Os demais colégios provinciais ou particulares eram estimulados a moldar os seus 

programas e currículos aos do Colégio Pedro II, pois a partir do ano de 1854, os exames 

preparatórios passaram a ser realizados tendo por base os programas da instituição modelo 

(VECHIA; LORENZ, 1998). Além disso, seus programas serviam de suporte para os exames 

preparatórios dos principais cursos superiores do Brasil: Engenharia, Direito e Medicina. 

Assim, por ser uma instituição modelar e representativa do ensino secundário ao longo 

do século XIX, nesta pesquisa sobre estudo de Progressões, a escolha dos manuais adotados 

no Colégio Pedro II se mostra oportuna como instrumento para assegurar a aquisição dos 

saberes escolares, isto é, daqueles saberes e competências julgados indispensáveis à inserção 

das novas gerações na sociedade, aqueles saberes que a ninguém é permitido ignorar 

(SOARES, 1996). 
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Galvão e Lopes (2010) afirmam que o estudo das disciplinas e dos saberes escolares 

são 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, principalmente pelos processos de didatização. Além disso, ao tratar os 

conteúdos de ensino, programas, provas, exercícios e manuais escolares, a história das 

disciplinas e dos saberes escolares permitem a compreensão dos procedimentos de seleção e 

transmissão dos saberes.  

Sobretudo, os manuais didáticos foram considerados por Corrêa (2000) como 

fragmentos da cultura escolar, pois ao tomar compêndios que foram organizados e adotados 

em escolas do século XIX e início do século XX, observam-se elementos diferenciados de 

variadas dimensões da cultura social mais ampla, bem como diferentes valores que integraram 

a cultura escolar de uma sociedade em determinada época. 

É particularmente nesse aspecto que recai minha preocupação com esse tipo 

de fonte, justamente porque ele nos permite, como já dissemos, olhar a 

instituição por dentro a partir de sua análise interna. Nesse sentido, entendo 

que a contribuição avança pelo fato de não se restringir exclusivamente às 

práticas escolares, mas também, e principalmente, ao seu conteúdo, uma vez 

que os elementos contidos no livro dão vida e, ao mesmo tempo, significado 

às práticas escolares (CORRÊA, 2000, p. 17). 

 

Além disso, analisar livros didáticos é de extrema relevância para a história do ensino 

no Brasil, pois ao longo do século XIX a produção didática aumentou progressivamente 

respondendo também a uma demanda do Estado, que incentivava a produção de livros 

dedicados ao ensino e que estivessem adequados aos programas oficiais, ditados pelo Colégio 

Pedro II (SOARES, 2011). 

O interesse pelos livros didáticos se justifica pela fundamental importância na vida 

escolar do aluno na medida em que facilitam o ensino e a aprendizagem, o acesso à cultura e o 

desenvolvimento da educação. Assim, é um objeto pedagógico e fonte de pesquisa histórica 

que exprime valores, normas, componentes do currículo escolar de uma época e de uma 

sociedade; e, no recorte temporal desta pesquisa pode ser entendido como “[...] suporte 

privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário dos conhecimentos, técnicas ou 

habilidades que um grupo social acredita que seja necessário transmitir às novas gerações” 

(CHOPPIN, 2004, p. 553).   
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Ocupando um lugar de destaque na educação brasileira, o livro escolar se configura 

como componente de investigação de aspectos históricos, ideológicos, bem como conteúdos 

por ele veiculados. 

De acordo com Bittencourt (2004), o livro didático é uma ferramenta de natureza 

complexa e caracteriza-se por ser um suporte de conhecimentos escolares, de métodos 

pedagógicos, veículo de sistemas de valores, além de ser também uma mercadoria. Assim 

defende: 

Pode-se constatar que o livro didático assume ou pode assumir funções 

diferentes, dependendo das condições, do lugar e do momento em que é 

produzido e utilizado nas diferentes situações escolares. Por ser um objeto de 

‘múltiplas facetas’, o livro didático é pesquisado enquanto produto cultural; 

como mercadoria ligada ao mundo editorial e dentro da lógica de mercado 

capitalista; como suporte de conhecimentos e de métodos de ensino das 

diversas disciplinas e matérias escolares; e, ainda, como veículo de valores, 

ideológicos ou culturais (BITTENCOURT, 2004, p. 471). 

 

Juntamente aos livros didáticos se faz necessário consultar também as fontes primárias 

como os Programas de Ensino do Colégio Pedro II, bem como Decretos, Regulamentos, 

Estatutos e Relatórios Ministeriais, além de trabalhos produzidos na área. Especificamente, 

em se tratando dos Programas de Ensino da referida instituição, Vechia e Lorenz (1998) 

relataram:  

Os programas de ensino, de modo geral, contêm informações sobre os itens 

de conteúdo das matérias e sua organização nas séries, podendo ou não 

conter o número de lições atribuídas a cada tópico e a carga horária semanal. 

Em muitos dos programas aparecem, também, referências a autores e livros 

textos utilizados (p. 8). 

 

Podemos observar que tais fontes são de extrema importância, pois são os contatos 

possíveis com o passado, permitindo analisar o momento histórico, aprofundar os 

conhecimentos no contexto educacional da época e o desenvolvimento do conteúdo que 

desejamos enfocar. 

Trabalhar com legislação em história da educação se mostra também importante, pois 

nos proporciona o entendimento do ordenamento do processo pedagógico da época em estudo 

bem como possibilita a compreensão do fenômeno educacional.  

Assim, duas dimensões das leis revelam-se: a de caráter histórico e outra relacionada 

com os sujeitos responsáveis pela intervenção social (FARIA FILHO, 1998). Fazer leis no 
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Brasil do século XIX era uma tarefa relativamente diferente do que temos na atualidade. Isso 

porque houve mudanças na própria natureza do ato legislativo e, além disso, devemos 

considerar o caráter político dessa intervenção legal, pois era necessária uma ação das 

instituições estatais e das classes letradas sobre a heterogênea sociedade brasileira, a fim de 

civilizá-la e prepará-la para o progresso da nação, como esclarece Faria Filho (1998): 

É clara, pois, a conotação pedagógica implícita na ação legislativa: a lei 

moldaria o caráter, ordenaria as relações, civilizaria o povo, construiria a 

nação. A ideia de ordenar o social, e mesmo o caráter de cada pessoa, pelo 

império da lei, se era algo bastante disseminado no momento inicial do 

Império, veio a se constituir, ao longo do período, na bandeira de luta de um 

grupo particular de intelectuais, políticos e profissionais: os bacharéis 

(FARIA FILHO, 1998, p.113). 

 

Para obter respostas a nossas indagações, como já foi dito, na atual pesquisa serão 

considerados como objetos de investigação livros didáticos utilizados no Brasil e, 

particularmente, aqueles adotados no Colégio Pedro II, instituição criada em 1837 como 

padrão para o ensino secundário no período do Império e de grande expressão também 

durante a primeira metade do século XX. 

Os livros didáticos examinados foram obtidos a partir do acervo do grupo de pesquisa 

História e Educação Matemática (HEDUMAT/UFF), parte deles disponível na versão 

digitalizada no Repositório Institucional da UFF. Além disso, algumas obras foram 

consultadas em outras bases como no acervo digitalizado pelo Google, e no acervo digital da 

Biblioteca publica Benedito Leite, em São Luiz, Maranhão, disponível online.  

O recorte temporal de seleção dos livros e programas de ensino do Colégio Pedro II 

inicia-se em 1850, ano do primeiro programa de ensino do Colégio, e se estende até 1931, 

último ano em que o programa de ensino indica livro a ser adotado. 

 

1.3 Estrutura e organização da dissertação 

 

A organização deste trabalho passa pelo capítulo 2, no qual faremos um breve 

histórico do ensino de Matemática antes da criação do Colégio Pedro II e as questões que 

motivaram a necessidade de se instituir um ensino secundário. Com a criação do Colégio, é 

necessário compreender o papel da Matemática na estrutura da organização da instituição, 

observando assim seus programas de ensino, decretos e regulamentos e examinando itens 
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como, por exemplo, os conteúdos abordados, carga horária e a distribuição dos assuntos por 

ano de estudo. Dessa forma, neste capítulo o objetivo é compreender como a Matemática foi 

ganhando espaço em um ensino cujo foco era o estudo das humanidades. Para este capítulo, a 

principal fonte é a dissertação “Os programas de ensino de matemática do Colégio Pedro II: 

1837-1932” de autoria de Josilene Beltrame e o livro “O ensino secundário no Império 

brasileiro” de Maria de Lourdes Mariotto Haidar.  

No capítulo 3, iremos nos debruçar sobre os programas escolares do Colégio Pedro II, 

investigando em qual campo da Matemática as Progressões se localizavam, e explorar o 

posicionamento do assunto perante os demais conteúdos curriculares. Feito isso, partiremos 

para uma caracterização do tema nos livros didáticos indicados nos programas de ensino do 

século XIX e início do século XX nos dedicando na abordagem das Progressões. 

No capítulo 4 faremos considerações finais e síntese da dissertação. 

 



27 
 

2 O ensino de Matemática no ensino secundário 

 

 

2.1  Alguns antecedentes  

 

No início do século XIX, antes da transferência da Corte portuguesa para o Rio de 

Janeiro, o ensino no Brasil estava organizado segundo o modelo de Aulas Régias
2
. Tal 

modelo foi adotado em Portugal e em suas colônias e instituído por meio do Alvará de 28 de 

junho de 1759 e assinado por Marquês de Pombal. Esta estrutura foi efetivamente instituída 

no Rio de Janeiro somente em 1774 perdurando até o ano de 1834.  

Ainda que precariamente, a educação pública foi implantada em todas as partes do 

reino de Portugal e em seus domínios ultramarinos, tornando obrigação do Estado “garantir a 

educação gratuita a população, estabelecer suas diretrizes, escolher por concurso os 

professores públicos, fiscalizá-los, pagá-los e mantê-los subordinados a uma política 

fortemente centralizadora” (CARDOSO, 1999, p. 106). Com as Reformas Pombalinas a 

educação torna-se leiga, “conduzida por organismos burocráticos governamentais e não mais 

sob a diretriz de uma ordem religiosa, como fora até então pelos jesuítas” (CARDOSO, 1999, 

p.106).  

Na Reforma de Pombal os Estudos Menores eram formados por aulas de ler, escrever 

e contar. Nota-se que o ensino de Matemática se limitava às quatro operações básicas, 

reduzindo-se ao cálculo elementar. Além disso, havia as aulas das humanidades que 

abrangiam o ensino da Gramática Latina, línguas grega e hebraica, retórica e poética, filosofia 

moral e racional. Desde que concluíssem os Estudos Menores, os estudantes estariam 

habilitados a cursar os Estudos Maiores, aqueles oferecidos pela Universidade.  

No Brasil, a escola se estruturava basicamente como uma unidade de ensino com um 

professor. As aulas eram realizadas muitas vezes na casa do próprio docente, não exigindo um 

                                                           
2
 Para mais detalhes sobre o funcionamento das Aulas régias no Brasil consultar CARDOSO, Tereza Maria Rolo 

Fachada Levy. As luzes da Educação: fundamentos, raízes históricas e prática das aulas régias no Rio de Janeiro 

(1759-1834). Bragança Paulista: Editora da Universidade São Francisco, 2002. 
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edifício escolar para que a escola realmente existisse
3
. Com relação ao funcionamento das 

aulas, Cardoso (2007) esclarece:  

O termo escola era utilizado com o mesmo sentido de cadeira, ou seja, uma 

Aula Régia de Gramática Latina, ou uma Aula de Primeiras Letras, 

correspondia, cada uma, a uma cadeira específica, o que representava uma 

unidade escolar, uma escola. Cada aluno frequentava as Aulas que quisesse, 

pois as mesmas não se articulavam entre si. Em geral os estudantes ficavam 

um período de quatro horas na escola, divididos entre manhã e tarde, e as 

turmas eram separadas, de meninos e meninas. (p. 235, grifo do autor). 

 

Assim sendo, a escola, enquanto lugar privilegiado de educação funcionava, não 

raramente, na residência dos professores, onde os espaços públicos e privados se confundiam, 

no qual o Estado não chegava com facilidade. Vale ressaltar que a oferta de educação básica 

necessária para uma formação dos quadros mais qualificados da administração pública atendia 

os interesses do Estado e não se caracterizava como “popular” sendo restrita a uma pequena 

parcela da população mais abastada, mantendo-se o caráter de discriminação e exclusão 

sociais, já apontadas na legislação de 1759. 

A vinda da Família Real Portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808 trouxe mudanças 

significativas em todos os setores do país. Destaca-se a criação da Imprensa Régia, a primeira 

imprensa do Brasil, destinada a impressão de documentos, decretos e livros. Até então, a 

impressão de livros era proibida e os exemplares que existiam eram oriundos da Europa, 

sendo mais acessível à parcela da população mais abastada.  

Já na esfera educacional, notadamente no ensino de Matemática, Valente (1999) 

afirma que a transferência da Corte para o Brasil representou um marco fundamental, pois 

duas instituições tornam-se referência para o ensino da ciência: A Academia Real dos 

Guardas-Marinha, trazida por D. João VI e a Academia Real Militar, instituída em 1810. 

Criada em Portugal no ano de 1779, a Academia Real dos Guardas-Marinha possuía 

um curso de três anos de duração, cuja distribuição de conteúdos era assim definida: 

1º ano: Aritmética, Geometria e Trigonometria na Reta com seu uso prático 

mais próprio aos oficiais do mar. 

2º ano: Princípios de Álgebra até as equações do segundo grau, inclusive, 

primeiras aplicações dela à Aritmética e Geometria; Seções Cônicas e a 

Mecânica com sua aplicação imediata ao Aparelho e Manobra. 

                                                           
3
 Sobre esse assunto ver FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VIDAL, Diana Gonçalves. Os tempos e os 

espaços escolares no processo de institucionalização da escola primária no Brasil. Revista Brasileira de 

Educação, n. 14, maio/ ago. 2000, p. 19-34. 
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3º ano: Trigonometria Esférica, Navegação Teórica e Prática e seus 

rudimentos de tática naval. (Seguem demais conteúdos de marinharia) 

(ALBUQUERQUE apud VALENTE, 1999, p. 91). 

 

Observa-se a presença da Matemática em todos os anos letivos da formação de oficiais 

tendo o curso se orientado pelos livros de Étienne Bézout no que diz respeito à Aritmética, à 

Álgebra, à Geometria, bem como na Trigonometria (VALENTE, 1999, p. 92). Colaborando 

para o avanço dos estudos escolares da Matemática no Brasil, tem-se a Academia Real Militar 

criada por meio da Carta de Lei de 4 de dezembro de 1810, que veio a substituir a Real 

Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Mediante seus estatutos, ficou determinado 

que os professores da Academia deveriam não somente lecionar, mas preparar seus próprios 

compêndios baseados em livros de autores franceses conceituados.
4
  

A Academia Real Militar destinava-se ao ensino das ciências exatas para a formação 

de oficiais de engenharia e artilharia e também de geógrafos e topógrafos. Para tal, os alunos 

teriam um curso completo de ciências matemáticas e aprenderiam física, química, 

mineralogia, metalurgia e história natural, além dos ensinamentos militares.  

 Para Silva (apud SOARES, 2008) 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). O curso era organizado em 

sete anos de estudo, sendo os quatro primeiros anos formados pelo Curso Matemático: 

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 apud SOARES, 2008, p. 6). 

 

Autores de manuais didáticos renomados na Europa tiveram seus compêndios 

adotados na Academia Real Militar, como Lacroix para estudos de Aritmética e Álgebra e 

Legendre com suas obras referentes à Geometria e Trigonometria Retilínea. Segundo Valente 

(1999) Lacroix foi uma grande referência inicial para o ensino da Álgebra no Brasil, 

                                                           
4
 TÍTULO TERCEIRO: REQUISITOS QUE DEVEM TER OS PROFESSORES, E VANTAGENS QUE LHES 

FICAM PERTENCENDO. “[...] Os Lentes que forem nomeados, não poderão ser adiantados em postos, nem 

obter recompensas e graças, sem que cada um delles tenha organizado e feito a seu compendio pelo methodo 

determinado nos Estatutos, e sem que o seu trabalho seja approvado pela Junta Militar.”  
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inaugurando a sequência didática de ensino das matemáticas dada por Aritmética- Álgebra-

Geometria, diferentemente da sequência utilizada na Academia Real dos Guardas- Marinha 

organizada do curso de Bézout: Aritmética- Geometria- Álgebra. 

A instalação no Brasil das referidas Academias Militares, organizou o ensino da 

Matemática e assim surgiram os primeiros programas de ensino. Até então, não havia 

organização e seriação dos conteúdos a serem lecionados. Valente (1999) acrescenta que “[...] 

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). O autor 

ressalta que a Academia Real Militar se converteu aos poucos em curso superior, já a 

Academia da Marinha se caracterizou como um curso de nível secundário, dessa forma, foram 

edificados elementos constitutivos de uma Matemática escolar utilizados séculos depois.  

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). 

 

Assim, foi no seio dos cursos técnicos militares que os conteúdos da Matemática 

escolar secundária se revelaram e se mantiveram presentes nos liceus e preparatórios do 

século XIX.  

Outro curso que incluía ensinamentos da Matemática era a Aula de Comércio
5
. O 

curso possuía três anos de duração e foi fundado em 1809 no Rio de Janeiro tendo como 

professor José da Silva Lisboa. O primeiro ano de estudos era dedicado à Matemática e os 

alunos aprendiam Aritmética e Álgebra pelos livros de Bézout. No segundo ano, aprendia-se 

Geometria pelo mesmo compêndio, noções de Geografia, Comércio, Artes Liberais, moedas, 

câmbios, agricultura, mineração, artes mecânicas e navegação e finalizando com aulas de 

escritura mercantil e economia política no último ano (CARDOSO, 2002). 

No ano de 1827, D. Pedro I mandou criar escolas de Primeiras Letras “Em todas as 

cidades, vilas e lugares mais populosos” do Império por meio da Lei de 15 de outubro. Pelo 

texto da lei em seu Art. 6º, os professores deveriam ensinar:  

                                                           
5
 Para esse assunto ver o trabalho de Martins (2014).  
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[...] a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática de quebrados, 

decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a 

gramática de língua nacional, e os princípios de moral cristã e da doutrina da 

religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos 

meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História 

do Brasil. (BRASIL, 1827) 

 

Como aponta Castanha (2013), o currículo foi um dos temas mais debatidos no 

processo de aprovação da Lei de 15 de outubro de 1827, tendo havido, na opinião do autor, 

avanços significativos do texto inicial ao texto final. Graças às discussões no senado, os 

conteúdos de Matemática foram expandidos, especialmente com o acréscimo de noções de 

geometria.  

[...] a proposta para o ensino da matemática na primeira escolarização, 

mencionava que os alunos no primeiro ano deveriam aprender o sistema de 

numeração, no segundo as quatro operações da aritmética e as “primeiras 

noções de geometria, particularmente as que forem necessárias à medição de 

terrenos” e, além disso, haveria necessidade de “exercitar o menino em 

traçar figuras já à mão, já com compasso e régua” (VALENTE, 1999, p. 

111). 

 

Valente (1999) esclarece, entretanto, que a investida de incluir na escolarização 

fundamental noções de geometria como conteúdo das matemáticas além das quatro operações 

fundamentais não surtiu efeito, a princípio “[...] por não haver professores primários 

habilitados e depois, em razão de não ser um conhecimento escolar solicitado para ingresso 

em nenhuma instituição de ensino secundário” (p. 113). Assim, o ensino de noções de 

geometria não se configurou como um componente da Matemática escolar nas primeiras 

letras e o conteúdo “contar” se limitou ao conhecimento das quatro operações fundamentais 

da Aritmética. 

Estando delineada a escolarização primária em Matemática, os conteúdos de formação 

secundária do candidato ao ensino superior passaram por um longo período de organização 

durante o século XIX.  

A partir da fundação dos cursos superiores no Brasil definiram-se quais pré-requisitos 

eram necessários ao ingresso de jovens que pleiteassem a carreira de medicina, advocacia e 

engenharia. Dentre esses pré-requisitos, o conhecimento matemático era exigência em dois 

desses três cursos: ao engenheiro, caracterizado como oficial militar tinha como eixo o ensino 

das Matemáticas e para o ingresso na Academia Real Militar era necessário o conhecimento 

das quatro operações fundamentais. Para os ingressantes nos cursos de medicina o candidato 
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deveria somente ler e escrever, e ao futuro advogado, dentre outras imposições, era exigido 

um saber geométrico. 

Os cursos jurídicos criados em 1827
6
 requisitavam aos estudantes a aprovação em 

avaliações de língua francesa, gramática latina, retórica, filosofia racional e moral, em meio à 

formação clássico-literária. Distanciando-se das demais disciplinas, eram exigidos 

conhecimentos de geometria. Isso era justificado devido à lógica inerente da geometria, 

permitindo que o estudante raciocinasse com rigor, se contrapondo a lógica abrangida na 

disciplina filosofia racional e moral (VALENTE 1999).  

 Em 1831 novos estatutos para os Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais do Império 

eram aprovados
7
, tendo como cadeiras obrigatórias para exames de ingresso: latim em prova e 

verso, francês em prosa e verso, inglês em prosa e verso, retórica e poética, lógica, metafísica 

e ética, aritmética, geometria, história e geografia. Assim: 

Para a formação do candidato ao ensino superior, é dado mais um passo na 

incorporação da matemática como cultura geral escolar. Aritmética e 

Geometria juntam-se à cultura clássico-literária (VALENTE, 1999, p. 118). 

 

Em 1832, as Academias Médico-Cirúrgicas do Rio de Janeiro e da Bahia também 

exigiam aos candidatos ingressantes conhecimentos de Aritmética e Geometria.  

Observa-se que a Matemática se apresentava como elemento de raciocínio claro e 

preciso de fundamental importância não só nas grades curriculares dos cursos superiores, mas 

também como parte de exigência para ingresso aos mesmos. Dessa forma, o que antes era um 

saber técnico especializado restrito ao âmbito militar se incorporou a cultura escolar clássico-

literária, ganhando destaque e importância nos mais elevados níveis de ensino e mais ainda, 

sendo a primeira das disciplinas científicas a cumprir tal papel (VALENTE, 1999). 

Não obstante, mesmo diante dos avanços no ensino superior, a instrução primária e 

secundária ainda era precária e pouco estruturada. As aulas isoladas ainda eram uma realidade 

das cidades e eram conduzidas a mercê dos professores que trabalhavam à parte e sem 

inspeção do governo. Os docentes escolhiam o horário de suas lições, alunos eram 

matriculados em qualquer época do ano e retiravam-se quando quisessem, fato que impedia a 

realização de cursos regulares. Além disso, discentes de diferentes idades e com diversos 

graus de aproveitamento conviviam em uma mesma sala, “[...] dividindo a classe em decúrias 

                                                           
6
 Lei de 11 de agosto de 1827. 

7
 Estatutos de 7 de novembro de 1831, citados por Haidar (2008).  
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e repartindo entre elas seus cuidados e as poucas horas de suas lições” (HAIDAR, 2008, p. 

94).  

A partir do Ato Adicional de 1834 foram criadas Assembleias Legislativas 

Provinciais, que passaram a ter poder de legislar e organizar vários setores da administração 

pública, entre eles a instrução primária e secundária.  

Para a maioria dos historiadores a descentralização fragmentou os parcos 

projetos e recursos existentes, contribuindo para a proliferação de leis 

contraditórias, e na prática pôs por terra a instrução elementar no Brasil 

imperial. O Ato Adicional é visto como fator determinante na definição das 

políticas de instrução pública elementar, pois cada província, a partir de 

então, tinha autonomia para se organizar ao seu modo (CASTANHA, 2006, 

p. 171). 

 

Nas discussões nas Assembleias Legislativas estavam sugestões para que as cadeiras 

de estudos menores fossem reunidas em um só colégio, o que facilitaria a coordenação e 

fiscalização. Porém não se pleiteava a seriação dos estudos, conforme esclarece Haidar 

(2008): 

Não se reivindicava ainda a reestruturação das aulas e sua organização em 

cursos seriados, cuja duração, previamente fixada, garantiria um mínimo de 

escolaridade regular. O que se propunha era a simples justaposição das aulas 

em um mesmo edifício, com o objetivo de facilitar-lhes a fiscalização (p. 

95). 

 

2.2  O Colégio Pedro II e seus programas de ensino (1838-1931) 

 

Finalmente, em 1837, o então ministro do Império Bernardo Pereira de Vasconcelos, 

converteu o Seminário de João Joaquim (antigo Seminário dos Órfãos de São Pedro) em um 

estabelecimento de ensino secundário denominado Imperial Collegio de Pedro II. Criado por 

meio do Decreto de 2 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II foi inspirado no modelo 

francês de ensino e tinha por finalidade formar uma elite capaz de exercer as mais elevadas 

funções da administração pública. Começava-se assim a se organizar o ensino secundário no 

País e o Colégio Pedro II tornou-se um padrão para este nível de ensino, servindo de modelo 

para liceus e outras instituições particulares de instrução.  

O ensino secundário no Brasil se apresentava em um contexto de debates sobre as 

finalidades desse nível de ensino verificados na Europa que variaram no tempo e em 

diferentes espaços. Tais finalidades definiriam quais conhecimentos deveriam ser ensinados, o 
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que gerou intenso debate sobre a importância dos estudos clássicos-humanistas e científicos. 

Assim, políticos e intelectuais brasileiros procuraram ao longo do século XIX, conciliar as 

referidas tendências na organização dos estudos secundários do país (VECHIA; LORENZ, 

2015). 

Apesar dos Estatutos do Colégio Pedro II adotarem muitas diretrizes inspiradas nos 

liceus franceses, sua orientação pedagógica apresentou algumas particularidades. Bernardo de 

Vasconcelos ao proferir seu discurso na Câmara dos Deputados em 1837, deixou claro que a 

missão do Colégio era a de elevar os estudos de humanidades e, mais precisamente, das 

línguas clássicas no Brasil. Assim a educação clássica, baseada no estudo das humanidades, 

visava a formação do indivíduo por meio da compreensão da palavra, fundamental para os 

serviços das Cortes, para o comércio e para as carreiras da Igreja e do Estado. O estudo das 

línguas bem como da literatura grega e latina eram ferramentas para exercitar as capacidades 

intelectuais e desenvolver as faculdades morais dos homens aos quais estavam reservadas as 

mais altas funções da sociedade (VECHIA, 1998). 

Nesse contexto, o primeiro plano de estudos aprovado por meio do Regulamento n. 8 

de 31 de janeiro de 1838 previa que as matérias fossem distribuídas em oito séries, sendo 

condição de promoção a aprovação em cada série e não na disciplina. Esta era a principal 

diferença entre o Colégio Pedro II e os demais estabelecimentos secundários, pois os 

estudantes cumpririam um percurso definido, seriado, ao contrário das aulas avulsas na qual 

os jovens matriculavam-se de forma isolada, na ordem e no tempo que desejassem. Ao se 

formarem, os alunos teriam o título de Bacharel em Ciências e Letras, o que possibilitava o 

acesso direto as Academias do Império. 

De caráter enciclopédico, tal programa de ensino abrangia os estudos das línguas 

antigas, a retórica, a lógica, a moral e os elementos das ciências matemáticas e físicas. O 

ensino das Matemáticas (Aritmética, Álgebra e Geometria) estava presente em todas as séries 

do Colégio, cuja quantidade de lições semanais distribuída nas diversas aulas, conforme a 

Figura a seguir: 
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Figura 1 – Distribuição de aulas no Colégio Pedro II em 1838 
Fonte: Regulamento n. 8 de 31 de janeiro de 1838 (BRASIL, 1838) 

 

Apesar do curso secundário no Colégio Pedro II ter sido moldado enfatizando o ensino 

das humanidades, observa-se uma notória presença das Matemáticas pela quantidade de lições 

semanais, somando-se 29 lições, ficando abaixo somente do ensino de Latim, que possuía 50 

lições por semana. Nesse sentido, Haidar (2008) explicita: 

O predomínio das letras clássicas no primeiro plano de estudos do Colégio 

Pedro II não impediu, no entanto, que fossem bem aquinhoadas as 

matemáticas, as línguas modernas, as ciências naturais e físicas e a história. 

Nas duas séries elementares (8ª e 7ª) figuravam, ao lado da Gramática 

Nacional, a Gramática Latina, a Aritmética, a Geografia, o Desenho e a 

Música Vocal. Nas séries 6ª, 5ª, 4ª e 3ª predominavam as humanidades 

clássicas (Latim e Grego). Aos estudos clássicos juntavam-se, a partir da 6ª, 

as línguas modernas e as ciências naturais e físicas. Na 2ª e 1ª 

predominavam a Filosofia e a Retórica. Cessavam então os estudos literários 

prosseguindo, entretanto, o ensino das Ciências Físicas. As Matemáticas 

figuravam em todas as séries do curso; os estudos históricos, introduzidos na 

6ª, permaneciam nas séries superiores (p.100). 

 

Em 1841 o plano de estudos do Colégio Pedro II foi reformulado pelo Regulamento n.  

62 de 1º de fevereiro por Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, Ministro do Império. Foi fixado 

o curso de bacharelado em sete anos com uma redistribuição das matérias pelas diferentes 

séries com o objetivo de adequar os estudos ao desenvolvimento intelectual dos alunos. O 
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Regulamento justificava que nos primeiros anos, os alunos dedicavam-se a alguns estudos 

para os quais ainda não estavam capacitados e, ainda que tivessem desenvolvido 

suficientemente a memória, não haviam aprimorado “[...] no mesmo grau o raciocínio, do 

qual estes estudos principalmente dependem” (HAIDAR, 2008, p. 102). 

No novo Regulamento, houve predominância dos estudos literários, ficando a 

Matemática (agora incluindo a Trigonometria) restrita as três ultimas séries do curso e com 

reduzido número de lições semanais. No 7º ano, a Matemática se apresentava juntamente com 

as disciplinas de Geografia e Cronologia, cabendo ao professor de Matemática, segundo o 

Decreto, também lecionar estas outras disciplinas:  

Art. 3º O ensino da Geographia, Mathematica e o da Chronologia, fica 

encarregado ao Professor de Mathematicas (BRASIL, 1841). 
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Figura 2 – Número de lições por semana em 1841 

Fonte: Regulamento n. 62 de 1º de fevereiro de 1841 (BRASIL, 1841) 

 

Desde a sua criação, o Colégio Pedro II foi motivo de grandes atenções e cuidados do 

governo Imperial. Muitos foram os decretos concebidos a fim de aprimorar a obra de 

Vasconcelos, mas toda essa preocupação não deteve de imediato a continuidade das aulas 

avulsas, que continuavam sem organização, orientação e fiscalização. Além disso, 
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multiplicavam-se os estabelecimentos particulares, totalmente desconhecidos (inclusive em 

números) pelo governo.  

O programa de Exame para o ano de 1850
8
 apresenta os estudos de Matemática no 5º e 

6º anos
9
. No 5º ano, os conteúdos eram referentes à Aritmética e a Álgebra distribuída em 40 

itens sintetizados por Beltrame (2000) nos seguintes tópicos: 

Operações aritméticas (até os fracionários; frações ordinárias e decimais - 

conversões) e algébricas; Potências; Extração de raízes quadráticas e 

cúbicas; Proporções; Progressões aritmética e geométrica; Equações 

algébricas (até a completa do 2º grau); Números complexos (operações); 

Logaritmos; Matemática comercial (regra de juros, de companhia, de liga) 

(p. 17-18). 

 

 Beltrame (2000) esclarece que os estudos do 5º ano eram muito extensos e abrangentes 

e, levando em consideração que os alunos passavam do 1º ao 4º ano sem ter contato com a 

Matemática, era praticamente impossível abordar todos os tópicos em um ano somente. Além 

disso, o estudo de tópicos exigia bastante tempo e a Reforma de 1841 estabelecia que cada 

lição não duraria mais de uma hora (Art. 2º). 

 Tal afirmação parece ser também válida para os conteúdos de Geometria e 

Trigonometria ensinados no 6º ano, sintetizado nos seguintes tópicos: 

Cálculo de áreas (de polígonos regulares quaisquer, de superfícies de 

pirâmides regulares e primas retos); Cálculo de volumes (de prismas e 

pirâmides quaisquer, da esfera); Ângulos (medida, relações com arcos de 

setores no mesmo círculo, considerados no espaço: igualdade); Razão e 

proporção; Perpendicularismo e paralelismo; Linhas trigonométricas; 

Relações em triângulos retângulos ou não (lados e ângulos) (BELTRAME, 

2000, p.18-19). 

 

 Beltrame (2000) observa que a Trigonometria, incorporada ao ensino da Matemática 

no Colégio com a Reforma Curricular de 1841, está presente neste programa curricular, com 

igual importância em relação à Aritmética, Álgebra e Geometria.  

 Nos programas de ensino dos anos de 1854 e 1855 conteúdos de Matemática 

figuravam no 5º e no 6º ano. Na análise de Beltrame (2000), de uma maneira geral, poucos 

conteúdos foram retirados. É nesse momento que a autora verifica uma mudança de 

                                                           
8
 Segundo Vechia e Lorenz (1998) este programa é considerado o primeiro documento curricular impresso para 

o Colégio Pedro II. Trata-se do um programa de Exames publicado em 1850, mas que reflete os conteúdos 

estudados segundo o currículo de 1841.  

9
 Apesar de o Decreto incluir “Geographia, Mathematica e Chronologia” para o 7º ano, o Programa de 1850 não 

traz conteúdos referentes a esse ano.  
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nomenclatura de alguns conteúdos especialmente na progressão por diferença substituída por 

progressão arithmetica. Além disso, houve maior preocupação com o rigor dos enunciados, 

tais como “medida da área de qualquer pyramide regular” sendo substituído por “a área da 

superficie de huma pyramide regular”. Assim, em relação aos conteúdos difundidos desde 

1850 percebe-se “o cuidado em organizar melhor o estudo dos conteúdos”, tanto corrigindo 

itens que não faziam sentido quanto em “escrever com mais clareza e assuntos tratados” 

(BELTRAME, 2000, p. 22). 

A década de 1850 marcou o início de uma série de reformas importantes na área da 

instrução pública. O Regulamento de 17 de fevereiro de 1854, parte da Reforma Couto Ferraz, 

entre outras providências, criou a Inspetoria Geral da Instrução Pública Primária e 

Secundária do Município da Corte (IGIPSC) destinada, entre outras coisas, a fiscalizar e 

inspecionar as escolas (Art. 1º ao 11º). Além disso, regulou o ensino público dos níveis 

primário (Art. 12º ao 76º) e secundário (Art. 77º ao 98º) e particular (Art. 99º ao 114º) na 

Capital do Império. O Decreto estabeleceu normas para o exercício do magistério, reformou 

os estudos do Colégio Pedro II e instituiu exames públicos
10

 por escrito “como preparatórios 

para a admissão nos cursos de estudos superiores” (Art. 112º), que deveriam ser realizados 

tomando como referência os programas e compêndios adotados no Colégio Pedro II. 

O cenário da história dos exames preparatórios no Império é apresentado por Silva 

(1969): 

Na história dos exames de preparatórios, no Império, três etapas podem ser 

distinguidas. Na primeira, são elês feitos exclusivamente nos institutos de 

ensino superior nos quais os examinandos desejam ingressar. A partir de 

1851, são também realizados, no Município da Côrte, perante a Inspetoria de 

Instrução Primária e Secundária e, depois no Pedro II: são os chamados 

“exames gerais de preparatórios”. Depois de 1873, os exames gerais de 

preparatórios também têm lugar nas Províncias onde não existem cursos 

superiores, perante “delegados” do Inspetor de Instrução e bancas 

constituídas segundo indicação dos Presidentes de Província. Ao longo 

dessas três fases, verifica-se outrossim, uma evolução do significado dos 

exames.[...]. Assim, de exames de ingresso aos cursos superiores passam os 

exames de preparatórios à condição de exames de conclusão de estudos 

secundários. Mas exames de conclusão que poderiam ser feitos 

parceladamente e, em conseqüência, com o objetivo imediatista e exclusivo 

de matrícula nos cursos superiores (p. 205). 

 

                                                           
10 O Decreto n. 1601 de 10 de maio de 1855 estabeleceu as instruções para esses exames.  
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Com a criação dos Exames Gerais Preparatórios, Couto Ferraz pretendia elevar o 

nível do ensino nos estabelecimentos de ensino secundário tanto público quanto particular, 

bem como remodelar tais exames segundo o modelo oferecido pelo Colégio Pedro II.  

Para complementar as disposições da Reforma de 1854, o Ministro Couto Ferraz 

estabeleceu o Decreto n. 1556 de 17 de fevereiro de 1855 que aprovou novo Regulamento 

para o Colégio Pedro II. O Decreto determinava que o curso do Colégio Pedro II fosse 

dividido em duas classes de estudos distintos (Art. 1º): estudos de 1ª classe realizados em 

quatro anos, sendo conferido aos estudantes um certificado especial caso não desejassem 

prosseguir os estudos até o bacharelado (Art. 2º); estudos de 2ª classe, montados sobre os 

primeiros e comprimidos em mais três anos (Art. 1º). O título de bacharel em Letras seria 

concedido aos jovens que completasse os dois ciclos, ou seja, o curso de sete anos (Art. 2º). 

As matérias ficaram assim distribuídas: 

Estudos de 1ª classe: 1º ano- Leitura e recitação em português, Exercícios 

ortográficos, Gramática nacional, Aritmética, Gramática Latina e Francês 

(compreendendo simplesmente a leitura, gramática e versão fácil); 2º ano- 

Latim (versão fácil e construção de períodos curtos com o fim especial de 

aplicar e recordar as regras gramaticais), Francês (versão, temas e 

conversas), Inglês (leitura, gramática e versão fácil), Aritmética 

(continuação) e Álgebra até equações do 2º grau, Ciências naturais: 1ª 

cadeira- Zoologia e Botânica e 2ª cadeira: Física; 3º ano- Latim (versão 

gradualmente mais difíceis, exercícios gramaticais e temas), Inglês (versão 

mais difícil e temas), Francês (aperfeiçoamento do estudo da língua), 

Geometria, Ciências naturais: 1ª cadeira: Mineralogia e Geologia, 2ª cadeira: 

Química, Explicação dos termos técnicos para o estudo de geografia, 

Geografia e História moderna; 4º ano- Latim (versão e temas), Inglês 

(aperfeiçoamento no estudo da língua e conversa), Trigonometria retilínea, 

Ciências naturais: 1ª cadeira: repetição de Mineralogia e 2ª cadeira: repetição 

de Física e Química, continuação de Geografia e História moderna, 

Corografia brasileira e história nacional.  

Estudos de 2ª classe: 5º ano- Latim (versão para língua nacional de clássicos 

mais difíceis e temas), Alemão (leitura, gramática, versão fácil), Grego 

(leitura, gramática, versão fácil), Filosofia racional e moral, Geografia e 

História antiga; 6º ano- Latim (continuação das matérias do ano anterior), 

Filosofia (sistemas comparados), Alemão (versão mais fácil e temas fáceis), 

Grego (versão mais difícil e temas fáceis), Retórica (regras de eloquência e 

de composição), Geografia e história da Idade Média; 7º ano- Alemão 

(aperfeiçoamento), Grego (aperfeiçoamento), Eloquência prática: 

composição de discursos e de narrações em português e quadro da literatura 

nacional), História da Filosofia, Latim (composição de discursos e de 

narrações) e Italiano (Art. 4º, Decreto n. 1556 de 17 de fevereiro de 1855, 

BRASIL, 1855). 

 

 Nessa estrutura os estudos científicos, notadamente a Matemática, então ficaram 

situados nos primeiros anos do curso (do 1º ao 4º) e passaram a figurar nos Estudos de 
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Primeira Classe, ao contrário dos Regulamentos anteriores em que a Matemática figurava no 

5º e 6º ano. Tal organização em quatro anos tinha por objetivo oferecer uma flexibilidade que 

habilitaria os alunos para carreiras comerciais e industriais e também para cursos superiores 

(HAIDAR, 2008). Já os Estudos de Segunda Classe eram assentados nos estudos 

humanísticos (do 5º ao 7º ano). 

Na Portaria de 24 de janeiro de 1856 foram fixados os programas e pela primeira vez, 

junto aos conteúdos, são anunciados os compêndios que se adotariam nos estudos do Colégio 

Pedro II. Na ocasião, muitos dos livros didáticos franceses foram adotados
11

. Na Matemática, 

destacam-se os do brasileiro Cristiano Benedito Ottoni que, na verdade se constituíam de 

compilações dos manuais franceses de Bourdon (Aritmética e Álgebra) e de Vincent 

(Geometria) (VALENTE, 1999). 

A Matemática era estudada nos quatro primeiros anos tendo a distribuição: 1º ano: 

Aritmética, 2º ano: Aritmética e Álgebra, 3º ano: Geometria plana e Geometria no espaço e 4º 

ano: Trigonometria retilínea (Portaria de 24 de janeiro de 1856). 

No estudo da Aritmética do 1º ano, os assuntos a serem estudados, conforme a Portaria 

eram: 

 

Figura 3 – Programa de Arithmetica para o ano de 1856 (BRASIL, 1856) 

                                                           
11

 Ver Lorenz (2003). 
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Para a Álgebra, Beltrame (2000) observa que o estudo vai até equações do 2º grau, 

incluindo agora a relação entre os coeficientes e as raízes, os valores imaginários e sistemas 

de equações (do 1º grau a duas incógnitas) que não constam nos programas de exames. 

    

Figura 4 – Programa de Arithmetica para o ano de 1856 (BRASIL, 1856) 

 

Para Beltrame (2000) a grande diferença do programa de ensino deste ano estava no 

estudo da Geometria (plana e espacial) que “[...] ganhou maior ênfase e cuidado, se 

comparada aos outros ramos” (p. 35).  
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No ano de 1857, por meio do Decreto n. 2006 de 24 de outubro, o Colégio Pedro II foi 

dividido em dois estabelecimentos distintos: o internato e o externato. Essa divisão do 

Colégio se deu como uma alternativa do governo ao invés de se criar uma nova instituição de 

ensino, a fim de acabar com as aulas públicas de instrução secundária. 

O plano de estudos do Colégio sofreu alterações “com o objetivo de melhor graduar as 

dificuldades e de tornar mais suaves os estudos a alunos que, face à precariedade do ensino 

elementar, ingressavam no colégio apenas alfabetizados, foi ampliada para cinco anos a 

duração do curso” (HAIDAR, 2008, p. 124). Assim, os quatro primeiros anos seriam comuns 

e a partir daí haveria uma separação: os candidatos ao bacharelado cursariam mais três anos 

de estudos totalizando os setes anos previstos para a concessão do grau, já os candidatos ao 

certificado de estudos da 1ª classe, deveriam cursar um quinto ano especial.  

No Relatório da Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária do Município da 

Corte
12

, encaminhado ao Ministro do Império, Euzébio de Queiróz, afirma que: 

tanto na organisação do programma, como da tabela
13

, teve-se attenção, não 

só o novo plano de estudos, como também os antigos seguidos até então; 

harmonisando-os quanto foi possível para que a execução da reforma não 

trouxesse embaraços aos alunos do 5º, 6º e 7º anno, que ainda não tinhão tido 

os estudos de mathematicas, physica, chimica e historia natural; e não 

deixasse todavia de ser cumprida onde não houvesse impossibilidade 

(BRASIL, 1859, anexo E, p. 11).  

 

Em 1858 foi implementado um novo programa de ensino conforme o Plano de estudos 

aprovados pelo Decreto n. 2006 de 24 de outubro de 1857. Nesse programa a Matemática 

ficou distribuída da seguinte forma: 1º ano: Aritmética; 2º ano: Aritmética; 3º ano: Aritmética 

e Álgebra; 4º ano: Geometria elementar: “Planemetria” e “Stereometria”; 5º ano: 

Trigonometria retilínea; 5º ano especial: Trigonometria retilínea.  

Em relação aos conteúdos do 1º, 2º e 3º anos, que cobriam a Aritmética e a Álgebra, 

Beltrame (2000) observa que houve uma redistribuição do 1º e 2º anos do programa de 1856 

com a omissão de alguns itens ou partes deles, a saber: 

Decomposição dos números em fatores primos; Sistema métrico; Regra de 

juros composta ou de juros de juros; Interpretação dos valores negativos na 

resolução dos problemas; Cálculo das quantidades negativas; Casos de 

impossibilidade e de indeterminação; Fórmulas gerais para a resolução de 

um sistema de equações do primeiro grau a duas incógnitas. Discussão de 

                                                           
12

 Relatório Ministerial do Império do ano de 1858, publicado em 1859. 

13
 Aqui refere-se a tabela de distribuição de dias e horas das matérias nos diferentes anos.  
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alguns problemas; Relação entre os coeficientes e as raízes da equação 

completa do segundo grau. Valores imaginários (p. 37). 

 

Para Beltrame (2000) na intenção de tornar mais suaves os estudos omitiram-se 

assuntos importantes e que a maioria deles era justamente o que se havia acrescentado ao 

programa de 1856. No 4º ano (Geometria), também houve omissões de itens do 3º ano e no 5º 

ano (Trigonometria retilínea), omitiu-se apenas o item referente às aplicações, em relação ao 

Programa anterior de 1856.  

O Decreto n. 2883 de 1 de fevereiro de 1862 alterou novamente os regulamentos 

relativos ao curso de estudos do Colégio, conforme esclarecido o Relatório
14

 elaborado pelo 

Inspetor Geral Euzébio Coutinho: 

Convinha sem dúvida reduzir o ensino de certas matérias, e ampliar o de 

outras, distribui-lo pelos diferentes anos do curso de modo mais razoável, 

segundo as precedências exigidas, e o desenvolvimento dos meninos que os 

frequentão, evitar a acumulação exagerada de estudos simultâneos, e, 

detendo por mais tempo os professores nas explicações e exercícios das 

aulas, menos sobrecarregar os alumnos de esforços muitas vezes inúteis, 

quando não devidamente dirigidos (BRASIL, 1862). 

 

 Assim, o Decreto extinguiu o curso especial de cinco anos introduzido em 1857 e 

redistribuiu, como em 1841, as matérias num curso único de sete anos (Art. 1º). A Matemática 

passou a ser ensinada a partir do 2º ano em quatro anos e não mais em cinco anos, conforme a 

seguinte distribuição das disciplinas: 2º ano: Aritmética; 3º ano: Aritmética e Álgebra; 4º ano: 

Geometria (Planemetria); 5º ano: Geometria (Stereometria) e Trigonometria Retilínea (artigo 

3º).  

Em 1862 impunha-se um outro regulamento para o Colégio reorganizando-o 

novamente em um curso de sete anos com maior ênfase aos estudos humanísticos do que aos 

científicos. Segundo Vechia e Lorenz (2015) “as horas atribuídas às Humanidades foram 

elevadas para 63% da carga-horária total, e o percentual de horas atribuído às Ciências e às 

Matemáticas foi de apenas 5% e 9% do total, respectivamente” (p. 28). Dessa forma, esta 

organização dos estudos retomava ao que já tinha sido adotado nas décadas de 1830 e 1840 e 

estabelecia um padrão que permaneceria adotado no Colégio Pedro II até o final do Império, 

com poucas variações. 

                                                           
14

 O trecho consta do Relatório da Inspetoria de Instrução Primária e Secundária do Município da Corte que 

compõe o anexo G do Relatório Ministerial do ano de 1861, p.12. 
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 A década de 1870 marcou uma fase de mudanças políticas e educacionais no Império. 

Dentre as questões discutidas sobre o ensino secundário mantinha-se a ideia de que “às 

humanidades continuaria reservada a missão de formar integralmente o homem; à ciência 

incumbiria a tarefa de prepará-lo praticamente para as novas necessidades da sociedade 

moderna” (HAIDAR, 2008, p. 130).  

Muitos foram os debates entre os defensores das humanidades e dos estudos das 

ciências. Os adeptos do positivismo, como Ruy Barbosa, viam nos estudos científicos não 

apenas a transmissão de conhecimentos, mas um meio capaz de desenvolver o pensamento 

crítico, sendo, portanto, inconcebível a ideia da bifurcação dos estudos. Assim, Ruy Barbosa 

defendia: 

As ciências e a letras não são dois todos insolados um do outro, mas dois 

elementos inseparáveis de um todo harmônico, de um composto único e 

indivisível. Sem o gosto e a beleza dos estudos literários, a ciência decai de 

parte de sua dignidade, e perde um meio poderoso de influência sobre o 

espírito humano. Sem ciências não há letras desse nome. Elas são por assim 

dizer a forma estética em que a ciência se ha de encarnar, e a que só ela pode 

infundir vida, alma e utilidade (BARBOSA apud HAIDAR, 2008, p. 132). 

 

Nesse sentido, Beltrame (2000) observou que as reformas de ensino do Colégio Pedro 

II a partir de 1870 iriam refletir as tendências educacionais que foram revelando-se, mas não 

alteraram a natureza dos estudos secundários. 

O Decreto n. 4468 de 1 de fevereiro de 1870, conhecido como reforma Paulino de 

Souza, alterou os regulamentos relativos ao Colégio e manteve as matérias em um único curso 

de 7 anos (Art. 1º). No dizer de Haidar (2008), o Regulamento destinou o 1º ano do curso para 

cobrir as lacunas do ensino primário e, para garantir o conhecimento desse nível de ensino 

foram criados os ‘exames de admissão’. Este exame exigia que o aluno soubesse “[...] a 

doutrina christã, ler e escrever correctamente, as quatro operações fundamentais da 

arithmetica, o systema decimal de pesos e medidas, e as noções elementares da grammatica 

portuguesa” (Art.7º). Além disso, a referida reforma determinou os ‘exames finais por 

disciplina’, realizados em diferentes momentos do curso e ao final de cada disciplina (Art. 9º). 

Mediante aprovação nestes exames, os alunos poderiam matricular-se nos cursos superiores, 

equivalendo aos exames realizados pela Inspetoria Geral de Instrução Pública (Art. 10º). 

 Aos estudos humanísticos foi concedido um importante papel do desenvolvimento 

intelectual e espiritual do discente. Vechia e Lorenz (2015) ilustram tal percepção ao afirmar 

que o programa de 1870 manteve uma carga horária de 54% da carga horária total (143.5 
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horas) para as Humanidades; para as Ciências, o percentual dobrou em relação a 1862, 

representando 10% do total; já para as Matemáticas, o percentual ficou em 9%. Dessa forma, 

as alterações destinavam-se apenas uma maior articulação das disciplinas em uma mesma 

série e entre os anos de estudo. 

A Matemática passou a ser estudada nos cinco primeiros anos do curso sendo 

distribuída (Art. 2º): 1º ano: Aritmética elementar; 2º ano: Continuação da Aritmética e 

Sistema Métrico Comparado; 3º ano: Aperfeiçoamento da Aritmética e Álgebra até as 

equações do 1º grau; 4º ano: Continuação da Álgebra: equações do 2º grau e Geometria plana; 

5º ano: Geometria no espaço e Trigonometria.  

Segundo a análise de Beltrame (2000), no 2º ano a Aritmética trazia os mesmos 

conteúdos do programa de 1862 com o acréscimo do estudo do sistema métrico decimal que 

aparecia pela 1ª vez num programa de forma detalhada. Para o 3º ano os conteúdos tanto de 

Aritmética quanto de Álgebra eram os mesmos do programa de 1862 com exceção dos 

conteúdos sobre extração de raiz quadrada das quantidades algébricas e resolução das 

equações do 2º grau a uma só incógnita – que passaram a ser vistos no 4º ano. O 5º ano 

(Geometria no espaço e Trigonometria) seguiu-se como o programa de 1862 com exceção do 

estudo do sistema métrico que no programa de 1870 foi para o 2º ano do curso.  

Em 1º de março de 1876 entrou em vigor a reforma de José Bento da Cunha 

Figueiredo. O novo regulamento extinguiu as matrículas avulsas no Colégio Pedro II, mas 

agilizou os estudos requeridos para matrícula nas Faculdades colocando-as nas primeiras 

cinco séries do curso. Haidar (2008) esclarece que: 

Tais disposições, combinadas com sistema de exames finais por disciplina, 

praticamente, reduziram o colégio Pedro II a curso de preparatórios. O título 

de bacharel em letras e consequentemente os dois últimos anos de estudos 

tornavam-se desnecessários aos que buscavam os cursos superiores: após 

cinco anos de estudos, estariam os jovens alunos do colégio da Corte em 

condições de matricular-se em qualquer das Academias do Império, 

independentemente de novas provas (HAIDAR, 2008, p. 137). 

 

Na organização dos estudos, a área de Humanidades teve um pequeno decréscimo no 

percentual de horas (47%), mas mesmo assim continuou preponderando, pois às Ciências 

foram atribuídas 8% e às Matemáticas somente 7% (VECHIA; LORENZ, 2015). A 

Matemática ficou restrita a três anos do curso: 1º Ano: Aritmética, 4º Ano: Aritmética e 

Álgebra e 5º Ano: Geometria e Trigonometria. 
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No 1º ano, a Aritmética conforme esclarecido no próprio programa, se restringia a 

“[...] exercícios de Arithmetica até fracções inclusive” uma vez por semana. Para Beltrame 

(2000) os estudos do 1º ano de 1876 provavelmente tinham a mesma intenção do 1º ano 

elementar da reforma Paulino de Souza de 1870, ou seja, cobrir as lacunas do ensino primário 

para dar suporte ao prosseguimento dos estudos secundários. Porém, como o aluno passaria 

dois anos sem ver Matemática e só retornaria os estudos da mencionada ciência nos dois 

últimos anos finais, essa intenção perderia sentido. No 4º ano, a Aritmética continuou os 

mesmos tópicos do programa anterior estudado no 2º e no 3º anos, com acrécimo os itens de 

juros compostos e anuidades e também noções de frações contínuas. Na Álgebra abordavam-

se os mesmos conteúdos do 3º e 4º anos do programa de 1870 até resolução das equações do 

2º grau a duas incógnitas e equações redutíveis ao 2º grau. No 5º ano na geometria incluiu-se 

o estudo da plana e espacial com os mesmos tópicos estudados do programa anterior, 

acrescidos da teoria dos ângulos diedros e triedros e teoria da igualdade e da semelhança dos 

poliedros. O estudo da Trigonometria permaneceu em linhas gerais como no 5º ano do 

programa de 1870. 

Como aponta Beltrame (2000) mesmo com reduzido número de anos em que a 

Matemática era vista, os programas continuaram extensos e possuíam quantidade razoável de 

horas por semana: Aritmética e Álgebra (6 horas por semana) e Geometria e Trigonometria (6 

horas por semana).  

Dois anos depois, uma nova reforma de ensino regulada pelo Decreto n. 6884 de 20 de 

abril de 1878 foi instituída por Leôncio de Carvalho. “Visando à elevação e ao 

enriquecimento do ensino no Colégio Pedro II” (HAIDAR, 2008, p. 138) que se tornara um 

verdadeiro curso preparatório, as matérias foram redistribuídas por sete anos (Art. 1º) e “[...] 

ampliou os estudos literários [...] e atribuiu especial importância ao preparo científico dos 

alunos” (HAIDAR, 2008, p. 138). Além disso, os artigos 17 e 18 da reforma concediam 

liberdade de frequência aos estudos assim descritos:  

Art. 17º. Poderá tambem, quem não tenha cursado as aulas do Collegio, 

prestar exame vago de qualquer ou de todas as matérias ensinadas no mesmo 

Collegio.  

Art. 18º. Quem tiver obtido, nos exames vagos, approvação plena em todas 

as materias do curso do Collegio, receberá o gráo de Bacharel em letras. 

(BRASIL, 1878). 

 

A adoção de tais medidas possibilitou a quem não tivesse cursado as aulas do Colégio 

prestar exame de qualquer ou até mesmo todas as disciplinas lecionadas. Com a aprovação em 
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todas as disciplinas do curso, poder-se-ia obter o título de Bacharel em Letras, mesmo não 

tendo frequentado nenhuma aula sequer.  

A mencionada liberdade de frequência e o sistema de aulas avulsas alteraram 

totalmente o objetivo do novo plano de estudos para o desenvolvimento das diversas 

disciplinas e, portanto, afetou o sucesso da reforma. Ressalta-se que a reforma de 1878 

procurou antecipadamente, adequar os estudos do Colégio da Corte às futuras exigências do 

decreto de 1879 as quais não chegariam a vigorar. Com efeito, no ano seguinte, o Decreto n. 

7247 de 19 de abril ampliou os preparatórios exigidos para a matrícula nos cursos superiores 

de Medicina e Direito e buscou promover o enriquecimento científico e literário dos estudos 

secundários de todo o Império (HAIDAR, 2008).  

Mesmo enfatizando os estudos científicos, a reforma de 1878, como aponta Beltrame 

(2000) não alterou significativamente o ensino de Matemática que era estudada nos quatro 

primeiros anos, tendo como distribuição (Art. 3º): 1º ano - Aritmética (desde frações até 

proporções inclusive); 2º ano - Aritmética (continuação até o fim do compêndio, aplicações); 

3º ano - Álgebra (até equações do 2º grau, inclusive) e Geometria Plana; 4º ano - Geometria 

no espaço e Trigonometria retilínea. Quanto aos conteúdos, houve alterações em Aritmética 

que era iniciada com estudo de frações e não mais com números inteiros conforme em 1877, 

nos demais anos, realizou-se uma redistribuição dos conteúdos pelos anos de estudo.  

Em 1881 o Colégio Pedro II passou por mais uma Reforma. O Regulamento baixado 

com Decreto n. 8051 de 25 de março e assinado pelo Barão Homem de Mello, Ministro do 

Império, conservou as matrículas avulsas e os exames finais por disciplina. Dessa forma, 

manteve a desorganização iniciada desde a reforma de 1870. 

O novo plano de estudos, que prevaleceu até o fim do Império, manteve a duração do 

curso em sete anos, reorganizou as matérias e restaurou o 1º ano elementar que havia sido 

extinto em 1878, Haidar (2008), esclarece que: 

Destinando o primeiro ano do curso ao aprimoramento da instrução 

elementar, o plano de estudos fixado pela reforma do Barão Homem de 

Mello concentrava os estudos propriamente secundários nas seis últimas 

séries. Nesse prazo, que se tronava exíguo para o desenvolvimento de um 

currículo enciclopédico, deveriam ser estudadas duas línguas modernas, 

quatro línguas vivas estrangeiras, o vernáculo, matemáticas, ciências físicas 

e naturais, história geral e do Brasil, geografia geral e do Brasil, retórica, 

poética e filosofia (HAIDAR, 2008, p. 141). 
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O estudo da Matemática se manteve nos quatro primeiros anos: 1º ano: Aritmética 

prática e nomenclatura geométrica; 2º ano: Aritmética; 3º ano: Aritmética e Álgebra; 4º ano: 

Geometria plana e no espaço e Trigonometria retilínea. 

Na comparação feita por Beltrame (2000), para o 1º ano os conteúdos são os mesmos 

do programa de 1877 (e não do de 1879), ou seja, envolviam todos os conteúdos da 

Aritmética elementar, acrescido do estudo do sistema métrico decimal bem como sua 

comparação com o antigo sistema e a conversão entre um sistema e outro.  

No 2º ano, o estudo de Aritmética trazia 12 dos itens do programa de 1877 vistos no 4º 

ano e englobava: numeração; noções sobre as operações sobre os inteiros e decimais; as 

quatro operações fundamentais, potência e raízes sobre os inteiros e decimais; operações 

sobre frações ordinárias e números mistos; frações decimais periódicas e noções sobre frações 

contínuas; teoria da divisibilidade; m.d.c. e m.m.c.; simplificação e redução de frações ao 

mesmo denominador. No 1º ano estudava-se o sistema métrico decimal, incluindo seu 

histórico, nomenclatura e comparação com o sistema de outros dos países que tinham relações 

comerciais com o Brasil. No 3º ano o estudo da Aritmética traz o restante dos itens visto no 4º 

ano de 1877 (teoria das razões, proporções e progressões, logaritmos e matemática 

comercial). Números complexos não eram contemplados no programa; e a Álgebra, seguia em 

linhas gerais o programa de 1879, mas sem o estudo das equações do 2º grau. Os estudos do 

4º ano (Geometria plana e espacial) e o do 5º (Trigonometria) apresentavam os mesmos 

conteúdos de 1879. 

Em 1882 foi aprovado um novo programa de ensino (Aviso de 23 de março de 1882) 

no qual parte dos conteúdos eliminados no programa do ano anterior foram reintroduzidos. Na 

comparação dos programas realizada por Beltrame (2000), o programa de 1882 no 1º ano com 

Noções de Aritmética e Nomenclatura Geométrica e no 2º ano com Aritmética, mantiveram 

os mesmos conteúdos de 1881. No 3º ano, a Aritmética permaneceu como no ano anterior e a 

Álgebra, perdeu e ao mesmo tempo ganhou conteúdos. O estudo das equações de 2º grau foi 

retomado, mas, as operações sobre frações algébricas e alguns métodos de resolução de 

sistema de equações do 1º grau de duas equações foram retirados. No 4º ano, o estudo da 

Trigonometria retilínea se manteve como no programa de 1881 e a Geometria plana e no 

espaço perderam itens como noções de semelhanças de polígonos, área de setores e área de 

superfícies de poliedros.  
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Ainda que o Decreto de 24 de agosto de 1881 tenha estabelecido que os programas de 

ensino seriam organizados anualmente, o próximo programa que consta em Beltrame (2000) e 

em Vechia e Lorenz (1998) é o de 1892, no período da República.  

Segundo Beltrame (2000) os programas de 1883, 1885 e 1886 permaneceram os 

mesmos em se tratando de conteúdos lecionados do programa de 1882.  

Enfim, nas décadas de 1870 e 1880 o País vivenciou inúmeros debates educacionais 

que culminaram em projetos de reforma, sempre buscando uma educação nacional. Mas, ao 

mesmo tempo, os estudos do Colégio Pedro II permaneceram praticamente estáveis, pouco se 

distanciando do modelo curricular de 1862,  

[...] pois apesar dos debates sobre a importância dos estudos humanísticos ou 

científicos, das mudanças e propostas de mudanças, os estudos humanísticos 

continuaram prevalecendo sobre as demais áreas, contudo, não sem sofrer 

algumas mudanças na orientação e alguns recuos em relação ao avanço dos 

estudos científicos (VECHIA; LORENZ, 2015, p.34). 

 

 Em 1888, com o Decreto n. 9894 não se permitia mais a frequência de aulas avulsas e 

também o exame de quaisquer matérias sem a frequência nas aulas. De resto não houve 

alterações nos programas do Colégio Pedro II.  

Com a instauração do regime republicano no Brasil, o sistema educacional passou por 

mudanças significativas. O primeiro ministro da recém-criada Secretaria de Estado dos 

Negócios da Instrução Pública, Correios e Telégrafos (Decreto n. 377-A, de 5 de Maio de 

1890), Benjamin Constant Botelho de Magalhães reformulou por meio do Decreto n. 981 de 8 

de novembro de 1890 a instrução pública, primária e secundária do Distrito Federal (antigo 

Município Neutro ou da Corte). A referida reforma objetivava “superar o caráter 

exclusivamente preparatório do ensino secundário, conferindo-lhe o sentido de uma 

verdadeira formação educativa. O curso do Colégio Pedro II [...] passaria a ter o caráter de 

“ensino secundário integral”, ou “curso integral de estudos” [...]” (SILVA, 1969, p. 221).  

 O Colégio Pedro II passou a denominar-se Ginásio Nacional
15

 e teve seus exames 

parcelados de preparatórios extintos. Foi criado o exame de madureza a ser realizado não só 

no Ginásio Nacional, mas também nos estabelecimentos provinciais que a ele se 

equiparassem. Tal exame, prestado no final do curso integral, era destinado a verificar se o 

aluno possuía a cultura intelectual necessária (Art. 33º) e aos alunos do Ginásio Nacional 

                                                           
15

 Antes disso, por meio do Decreto n. 9 de 21 de Novembro de 1889, havia estabelecido que o Colégio Pedro II 

passaria a denominar-se Instituto Nacional de instrucção secundaria. 
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aprovados no exame de madureza dar-se-ia o direito a matrícula em qualquer dos cursos 

superiores de caráter federal na República e, ao candidato que obtivesse pelo menos dois 

terços de notas (plenamente), seria conferido o título de Bacharel em Ciências e Letras (Art. 

38º). Contudo, várias foram as prorrogações do prazo de obrigatoriedade deste novo exame 

em favor dos preparatórios e a reforma não foi executada da forma idealizada por seu mentor, 

conforme esclarece Haidar (2008): 

Adiamentos e concessões fizeram com que os resultados práticos das 

medidas decretadas não correspondessem às generosas intenções do 

reformador Benjamin Constant, e os estudos secundários continuaram, por 

muito tempo na República, a padecer dos mesmos males que o aflingiam 

durante todo o Império (p. 149). 

 

 Vale ressaltar que Benjamin Constant foi um dos primeiros adeptos da filosofia 

positivista no Brasil e a reforma por ele implementada por meio do Decreto n. 981 de 8 de 

novembro de 1890 teve forte influência das concepções de Augusto Comte e deu ao ensino 

secundário um cunho enciclopédico. Assim sendo, a reforma de 1890 “[...] representou uma 

ruptura com a tradição clássico-humanista existente até então no ensino secundário. Era uma 

tentativa de introduzir uma formação científica - nos moldes positivistas - em substituição à 

formação literária existente” (MIORIM apud BELTRAME, 1988, p.57). Neste aspecto, a 

Matemática ganhou espaço na escola secundária, como mostra Silva (1969): 

[...] a orientação positivista de Benjamin Constant propugna que sua parte 

principal, num curso de sete anos, seja constituída pelo estudo das ciências 

fundamentais, na ordem lógica de sua classificação por Augusto Comte: 

Assim teríamos: 1º ano – aritmética (estudo completo) e álgebra elementar 

(estudo completo); 2º ano – geometria preliminar, trigonometria retilínea, 

geometria especial (estudo perfunctório das seções cônicas, da concóide 

[sic], da limaçon de Pascal e da espiral de Arquimedes); 3º ano – geometria 

geral e seu complemento algébrico, cálculo diferencial e integral (limitado 

ao conhecimento das teorias rigorosamente indispensáveis ao estudo da 

mecânica geral propriamente dita); 4º ano – 1º período: mecânica geral 

(limitada às teorias gerais de equilíbrio e movimento dos sólidos invariáveis 

e precedida das noções rigorosamente indispensáveis do cálculo das 

variações); 2º período: astronomia (precedida da trigonometria esférica), 

geometria celeste e noções sucintas de mecânica celeste (gravitação 

universal); 5º ano – física geral e química geral; 6º ano – biologia; 7º ano – 

sociologia e moral, e noções de direito pátrio e de economia política (p.221-

2). 

 

Paralelamente, a difusão das ideias positivistas nos programas de ensino do País, 

ocorria a expansão do positivismo nos livros-texto de Matemática: 
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Onde se percebe mais intensamente a força das ideias positivistas no ensino 

da Matemática é sem dúvida nos livros-textos, que se multiplicaram, 

principalmente depois da difusão realizada por Benjamin Constant. As 

concepções matemáticas de Benjamin Constant [...] refletem exemplarmente 

a influência de Comte sobre o ensino da Matemática no Brasil. Benjamin 

Constant tornou o livro de Geometria Analítica de Comte conhecido dentro 

das escolas militares, introduzindo-o em substituição ao livro-texto de 

Lacroix, até então um dos autores franceses preferidos pelos docentes 

brasileiros (SILVA apud MOTTA; BROLEZZI, 2006, p. 4665). 

 

Entretanto, Valente (1999) afirma que a inclusão de elementos do positivismo nos 

livros de matemática foi pouco significativa para a matemática escolar:  

Nem programas de ensino, nem pontos para exames preparatórios da época 

se importaram com as discussões de âmbito filosófico sobre as matemáticas. 

Os pontos e conteúdos a ensinar já estavam dados desde Ottoni. Não se 

estabeleceram uma reestruturação e reorganização das matemáticas a ponto 

de ter existido uma “matemática escolar positivista”. Ou, o que seria mais 

preciso dizer, uma matemática elementar nos moldes preconizados por 

Comte (VALENTE, 1999, p. 164). 

 

Das várias instituições de ensino reformadas pelo Ministro da Instrução, o Ginásio 

Nacional era um local em que as ideias de Augusto Comte tiveram um viés mais intenso 

(AZEVEDO apud BELTRAME, 2000). Por meio do Decreto n. 1075 de 22 de novembro de 

1890, Benjamin Constant reformulou o plano de estudos, distribuindo em um curso de sete 

anos. Os conteúdos de Matemática ficaram assim organizados: 

Art. 6º: 1º ano: 1ª cadeira: aritmética (estudo completo) e álgebra elementar 

(estudo completo).[...] 

2º ano: 1ª cadeira: geometria preliminar; trigonometria retilinea, geometria 

especial (estudo perfuntório das secções cônicas, da concóide, da limaçon de 

Pascal e da espiral de Archimedes).[...] 

3º ano: 1ª cadeira: geometria geral, seu complemento algébrico; cálculo 

diferencial e integral, limitado ao conhecimento das teorias rigorosamente 

indispensáveis ao estudo da mecânica geral propriamente dita.[...] 

4º ano: 1ª cadeira: mecânica e astronomia: (1º período) mecânica limitada às 

teorias gerais de equilíbrio e movimento dos sólidos invariáveis e precedida 

das noções rigorosamente indispensáveis do cálculo das variações; (2º 

período) astronomia, precedida da trigonometria esférica, geometria celeste e 

noções sucintas de mecânica celeste (gravitação universal).[...] 

Revisão: Cálculo e geometria (uma hora por semana). 

5º ano: Revisão: Cálculo e geometria (uma hora por semana).[...] 

6º ano: Revisão: Cálculo e geometria (uma hora por semana).[...] 

7º ano: Revisão: Cálculo e geometria (uma hora por semana).[...] 

(BRASIL, 1890). 
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Beltrame (2000) assinala que uma das mudanças significativas deste plano de ensino 

em relação aos anteriores foi a introdução dos estudos de Cálculo Infinitesimal, até então não 

abordados no ensino secundário.  

 No Programa de Ensino elaborado para o ano de 1892, a Matemática foi distribuída 

nos quatro primeiros anos do curso, conforme em 1882, da seguinte maneira
16

: 

1º ano: 1ª cadeira: Aritmética (estudo completo) e Álgebra Elementar 

(estudo completo). 

2º ano: 1ª cadeira: Geometria e Trigonometria. 

3º ano: 1ª cadeira: Aritmética e Álgebra. 

4º ano: 1ª cadeira: Geometria e trigonometria. 

 

No programa de ensino elaborado para o ano de 1892, Beltrame (2000) identificou 

algumas modificações nos conteúdos do 1º ano, como a introdução do conceito de função, 

que seria importante para o estudo o estudo do Cálculo Infinitesimal no 3º ano. Além disso, 

outros itens também foram acrescentados no programa como a fórmula de Binômio de 

Newton e a fórmula de Cramer. No 2º ano, os conteúdos da Geometria Plana e Espacial e de 

Trigonometria são os mesmos do 4º ano do programa de 1882 com acréscimo da Geometria 

especial que constituia-se do “Estudo perfunctorio das secções cônicas, da conchoide, da 

sissoide, da limaçon de Pascal e da espiral de Archimedes”. Os conteúdos do 3º e 4º anos 

permaneceram sem alterações.  

Ainda no mesmo ano de 1892, o Ginásio Nacional tem novo Regulamento. O Decreto 

n. 1194 de 28 de dezembro de 1892, conservou o curso em sete anos com os conteúdos de 

Matemática assim distribuídos pelos anos: 

Art. 6º - 1º ano: Aritmética (6 horas por semana). [...] 

2º ano: Álgebra e revisão de Aritmética (3 horas por semana). [...] 

3º ano: Geometria e Trigonometria (4 horas por semana). [...] 

Revisão: Aritmética, Álgebra e geografia (2 horas por semana). [...] 

Exames finais de Matemática elementar, Português e Francês. 

4º ano: Geometria geral e cálculo; noções de geometria descritiva (6 horas 

por semana). [...] 

6º ano: [...] Revisão: Geografia, português, francês, inglês, latim, 

matemática, astronomia e história geral (8 horas semanais). [...] 

7º ano: 1º semestre [...] Revisão: francês, latim, inglês, alemão, matemática, 

astronomia, história e geografia (1 hora cada uma), física e química (3 

                                                           
16

 Organizado pelo Plano de Reforma de 8 de novembro, Art. 6º do Regulamento de 22 de novembro de 1890 

(VECHIA; LORENZ, 1998).  
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horas), (10 horas por semana). [...]. 2º semestre [...] Revisão: francês, latim, 

inglês, alemão, matemática, astronomia, história e geografia, física e 

química, diologia e noções de economia política, e direito pátrio (10 horas 

semanais). [...] 

Exame de madureza- Parágrafo único: no desenvolvimento da matéria destas 

disciplinas observar-se-á o programa seguinte: 

1º ano: 1ª cadeira: Aritmética (estudo completo)- 6 horas. [...] 

2º ano: 1ª cadeira: Álgebra elementar (estudo completo) e revisão de 

aritmética- 3 horas. [...] 

3º ano: 1ª cadeira: Geometria e trigonometria; geometria preliminar e 

trigonometria retilínea; geometria especial (estudo perfuntório das seções 

cônicas, da conchoide, da cissoide, da limaçan de Pascal e da esperal de 

Arquimedes)- 4 horas. [...] 

Revisão: Aritmética e álgebra elementar (1 hora). 

4º ano: 1ª cadeira: Geometria geral, cálculo e geometria descritiva: 

geometria geral, seu complemento algébrico; noções de cálculo diferencial e 

integral, limitado ao conhecimento das teorias indispensáveis ao estudo da 

mecânica geral propriamente dita; noções de geometria descritiva, e 

trabalhos gráficos correspondentes- 6 horas. [...] 

5º ano: [...] 2º período: noções de astronomia, precedida de trigonometria 

esférica; noções sucintas de geometria e mecânica celestes- 6 horas. [...] 

6º ano: [...] Revisão: [...] cálculo geométrico- 1 hora. [...] 

7º ano: 1º semestre: [...] Revisão: [...] cálculo e geometria- 1 hora cada [...]. 

2º semestre: [...] Revisão: [...] cálculo e geometria- 1 hora cada [...]. 

(BRASIL, 1892). 

 

O Regulamento de dezembro de 1892 refletiu-se no programa de ensino implementado 

para o ano posterior. Em 1893 os estudos continuaram em um curso integral de sete anos, 

sendo vista nos quatro primeiros anos assim distribuídos: 

1º ano: Aritmética.  

2º ano: Álgebra elementar. 

3º ano: Geometria e Trigonometria. 

4º anos: Geometria e Trigonometria (BELTRAME, 2000, p. 65). 

 

Para Beltrame (2000) a nova distribuição dos conteúdos evitou a acumulação de todos 

os conteúdos nos dois primeiros anos para depois serem revistos nos dois últimos anos. Os 

conteúdos da Aritmética e da Álgebra foram redistribuídos em um ano cada, porém os de 

Geometria e Trigonometria continuaram a ser abordados juntos no 3º ano e revistos no 4º ano. 

Na comparação entre os programas a autora destaca as principais alterações. No 1º ano o 

estudo da Aritmética foram acrescidos os estudos dos números primos e os números 
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complexos, sendo que os últimos não faziam parte dos programas de ensino desde 1881. A 

Álgebra elementar do 2º ano também abrangia os mesmos assuntos do programa do ano 

anterior e pela primeira vez, as equações exponenciais eram abordadas. 

 Os conteúdos de Geometria e Trigonometria permaneceram, de maneira geral, os 

mesmos de 1892, com acréscimo do estudo das figuras semelhantes no plano e suas 

consequências, polígonos inscritos e circunscritos e o estudo de soma, diferença, produto e 

quociente de arcos (vistos pela primeira vez).  

Em dezembro deste mesmo ano, o novo Ministro da Justiça e Negócios Interiores, 

Alexandre Cassiano do Nascimento por intermédio do Decreto n. 1652 de 15 de janeiro de 

1894, aprovou novo regulamento para o Ginásio Nacional. Este regulamento manteve o curso 

integral de sete anos, redistribuiu os conteúdos de Matemática e diminuiu consideravelmente 

quantidade de horas semanais da seguinte forma (MOACYR apud BELTRAME 2000, p.66-

67): 

1º ano: 1ª cadeira: aritmética (estudo completo ate frações, inclusive o 

prático daí em diante); seis horas. 

2º ano: 1ª cadeira - álgebra elementar (estudo completo); aritmética (estudo 

completo 2º parte); três horas. 

3º ano: 1ª cadeira - geometria e trigonometria (geometria preliminar e 

trigonometria retilínea); geometria especial (estudo “perfuntório das secções 

cônicas, da conchoide, da cissóide da limaçon de Pascal e da espiral de 

Arquimedes”); três horas. 

4º ano: 1ª cadeira: geometria geral, cálculo e geometria descritiva; geometria 

geral, seu complemento algébrico (noções de cálculo diferencial e integral, 

limitado ao conhecimento das teorias indispensáveis ao estudo da mecânica 

geral propriamente dita) noções de geometria descritiva e trabalhos gráficos 

correspondentes; três horas. 

5º ano: 1ª cadeira: mecânica e astronomia: 1º período: noções de mecânica 

limitada às teorias gerais de equilíbrio e movimento dos sólidos invariáveis 

e, precedida das noções rigorosamente indispensáveis do cálculo das 

variações; 2º período: noções de astronomia, precedida da trigonometria 

esférica; noções sucintas de geometria e mecânica celeste; três horas. 

Revisão: matemática: uma hora. 

6º ano: Revisão - Cálculos e geometria - uma hora. 

7º ano: Revisão - Cálculos e geometria - uma hora. 

   

  Na análise de Beltrame (2000) programa de 1895 apresentou mudanças radicais em 

relação aos anteriores. A matemática continuou sendo vista nos quatro primeiros anos do 

curso, mas, com a seguinte distribuição: 
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1º ano: Aritmética. 

2º ano: Aritmética e Álgebra. 

3º ano: Geometria e Trigonometria. 

4º ano: Geometria geral, Cálculo e Geometria “descriptiva” (Álgebra, 

Noções de Cálculo diferencial e integral, Geometria analítica e Geometria 

descritiva) (BELTRAME, 2000, p. 67). 

 

Beltrame (2000) apontou para a extensão do novo programa de Matemática com a 

inclusão de estudos da Álgebra superior, das Geometrias Analítica e Descritiva e do Cálculo 

Diferencial e Integral. O estudo da Aritmética do 1º ano estava dividido em duas partes: a 

primeira compreendia o estudo completo até frações incluindo o estudo dos diversos sistemas 

de numeração e em especial o decimal e, uma parte exclusivamente prática dos seguintes 

itens:  

• Divisibilidade dos números. Números primos. 

• Potências e raízes dos números. 

• Proporções. Regra de três e questões conexas. 

• Metrologia em geral e especialmente a decimal. 

• Progressões. Logaritmos (BELTRAME, 2000, p. 68). 

 

No 2º ano, a Aritmética compreendia o estudo teórico dos conteúdos já vistos de forma 

prática no 1º ano e a Álgebra englobava os itens do programa do 2º ano de 1893 com exceção 

da Fórmula de Cramer, e sendo incluídos os tópicos: divisibilidade por x ± a, frações 

algébricas e sua simplificação, resolução e discussão da equação do 1º grau de duas ou mais 

variáveis e juros compostos e anuidades. O estudo da Geometria no 3º ano sofreu perdas em 

relação ao programa de 1893, o mesmo ocorrendo com a Trigonometria. No 4º ano tinha-se o 

estudo da Álgebra com a teoria das equações completas de grau m, sendo m inteiros e 

positivos. Seguiam-se Noções de cálculo diferencial e integral (com estudo das derivadas e 

integrais, incluindo os métodos de integração e aplicações fáceis) e o estudo das geometrias 

analítica e descritiva. Na análise de Beltrame (2000) isso representou um grande avanço no 

estudo da Álgebra que até então chegava ao máximo até a resolução das equações do 2º grau. 

Para 1896, Beltrame (2000) constatou que o programa de ensino de Matemática era 

idêntico ao do ano anterior, diferindo a chamada “Revisões” que previa no 5º ano o estudo 

sintético da matemática elementar estudada nos 1º, 2º, 3º anos do curso e 6º e 7º anos do 

Cálculo e Geometria. 
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 O programa de 1897, entretanto, apresentou mudanças tanto nos conteúdos quanto aos 

livros adotados. A distribuição das matérias pelos anos foi mantida do ano anterior. No 1º 

ano, a Aritmética manteve-se dividida em duas partes, sendo a primeira um estudo completo 

até frações e a segunda, uma parte prática, envolvendo os conteúdos de 1895. Este programa, 

como salienta Beltrame (2000), trouxe uma escrita mais detalhada dos conteúdos e 

reintroduziu do programa de 1893 o estudo dos números complexos, matemática comercial 

(regra de juros simples, de desconto e de companhia) e o estudo de frações decimais 

periódicas e contínuas. Houve ainda mudanças em relação aos conteúdos da parte prática, 

sendo agora estudados: Razões e proporções; Progressões; Logaritmo; Regra de três, de juros 

simples de desconto e de companhia (BELTRAME, 2000).  

  A Aritmética do 2º ano continuou abordando o estudo completo da parte prática do 1º 

ano e a Álgebra também permaneceu em sua maioria como em 1895. Deixou-se de ver em 

relação a 1895 o estudo da divisibilidade por x ± a, resolução e discussão da equação do 1º 

grau de mais de uma variável, mas ao mesmo tempo reintroduziu de 1893 a fórmula de 

Cramer e passou a abordar o estudo das frações contínuas. Continuou-se, como em 1895, 

estudando ao final dos conteúdos considerações sobre a Aritmética e a Álgebra e suas 

diferenças fundamentais (BELTRAME, 2000). 

No estudo da Geometria e Trigonometria do 3º ano grande parte dos tópicos do 

programa de 1893 foram reintroduzidos.  

No 4º ano, os estudos foram organizados na sequência Álgebra, Geometria analítica, 

Cálculo e Geometria descritiva. O estudo da Álgebra “atingiu-se um grau enorme de 

aprofundamento além da introdução de conteúdos novos. Esse avanço na verdade é o que 

poderíamos chamar da introdução no ensino secundário do estudo da Álgebra Superior” 

(BELTRAME, 2000, p. 76, grifo do autor). De forma reduzida, o estudo compreendia: 

 Noções de séries. Convergência. O número e; 

 Cálculo dos imaginários. Representação trigonométrica; 

 Máximo divisor comum de polinômios. Polinômios derivados; 

 Equações. Teoremas relativo a existência de raízes reais. Raízes 

incomensuráveis. Raízes imaginárias; 

 Equações transcendentes e equações binomiais; 

 Método de eliminação; 

 Determinantes; 

 Álgebra Superior: Método e histórico (BELTRAME, 2000, p. 76). 
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Beltrame (2000) identificou um aumento dos conteúdos de Matemática no final do 

século XIX, que foram descritos de forma mais precisa, com mais aprofundamento e com 

uma didática favorável aos jovens alunos: 

Para termos uma idéia do detalhamento e expansão que sofreram os 

conteúdos no programa de 1895; o estudo da Álgebra superior que estava 

exposto em 4 itens, em 1897 passou para 28. Isso também ocorreu com os 

conteúdos de Geometria analítica (de 9 itens para 23), Cálculo (de 2 itens 

para 27) e Geometria descritiva (de 6 itens para 11) (BELTRAME, 2000, p. 

77). 

 

Quanto a Geometria analítica, o Cálculo e a Geometria descritiva apenas os conteúdos 

novos e mais relevantes foram introduzidos. Além disso, houve, de acordo com Beltrame 

(2000), apenas um aprofundamento dos estudos no programa de 1895.  

Assim como no programa de 1896, o de 1897 trouxe também as “Revisões” para 5º, 6º 

e 7º anos. Dessa forma, para Beltrame (2000) “o programa de ensino de 1897 ordenou, 

corrigiu e detalhou os estudos de 1895 que haviam pela primeira vez trazido novos conteúdos 

para ensino da escola secundária” (p. 78).  

Para Silva (1969) a reforma implantada por Amaro Cavalcanti por meio do Decreto n. 

2857 de 30 de março de 1898, apresentou-se como uma alternativa para o enciclopedismo de 

Benjamin Constant. Com a reforma introduziu-se no ensino secundário dois cursos 

simultâneos – o Curso Propedêutico ou Realista de seis anos e o Curso Clássico ou Humanista 

de sete anos (Art. 3º). Com a conclusão do Curso Realista, o aluno recebia um certificado de 

conclusão de estudos secundários e se os professores das classes de cada matéria 

concordassem, o discente podia requerer seu exame de madureza (Art.10º). Com o Decreto de 

1898 instituiu-se uma nova reforma nos programas de ensino do Ginásio Nacional, na qual a 

Matemática passou a ser praticada em todos os sete anos com a distribuição a seguir: 

1º ano: Aritmética (3 horas por semana). 

2º ano: Curso realista: Aritmética (3 horas por semana). 

3º ano: Curso realista: Aritmética (1 h) e Álgebra (3 h). 

4ºano: Curso realista: Aritmética (1 h), Álgebra (1 h), Geometria e 

Trigonometria (2 h). 

5º ano: Curso realista: Aritmética (1 h), Álgebra (1 h), Geometria e 

Trigonometria (1 h), Cálculo e Geometria descritiva (3 h).        

6º ano: Curso realista: Aritmética (1 h), Álgebra (1 h), Geometria e 

Trigonometria (1 h), Cálculo e Geometria descritiva (1 h). 

7º ano: Curso realista: Aritmética (1 h), Álgebra (1 h), Geometria e 

Trigonometria (1 h), Cálculo e Geometria descritiva (1 h) (BRASIL, 1898). 
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Com relação aos conteúdos Beltrame (2000) observou que a Aritmética no 1º ano era a 

mesma do programa de 1897, mas todos os itens versariam como estudo prático. No 2º ano, 

era feito o estudo teórico da Aritmética do 1º ano. Na Aritmética do 3º ano, abordava-se 

apenas o estudo mais desenvolvido do programa do 2º ano. A Álgebra era a mesma vista no 2º 

ano do programa de 1897. No 4º ano, a Aritmética e a Álgebra tratavam sobre o programa 

precedente do 3ºano, a Geometria (plana e espacial) e Trigonometria seguiam os mesmos 

itens do programa do 3º ano do programa de 1897. No 5º ano, a Aritmética e a Álgebra 

seguiam os mesmos conteúdos do 4º ano do ano anterior. A Geometria especial possuía os 

mesmos tópicos do 3º ano de 1897. À Trigonometria, acrescentou-se o estudo das equações 

trigonométricas e séries circulares. Além do estudo do Cálculo e da Geometria descritiva, 

estudava-se também a Geometria analítica, com basicamente os mesmos conteúdos do 

programa de 1895. Foi retirado do programa de 1898 o estudo da Álgebra superior que 

aparecia em conjunto com estas três outras matérias nos programas de 1895 e 1897. Os 

estudos do 6º ano foram destinados para a Aritmética e Álgebra os mesmos dos programas 

anteriores; para a Geometria e Trigonometria estudos mais avançados do programa anterior e 

para o Cálculo e Geometria descritiva o mesmo desenvolvido no 5ºano. A Aritmética do 7º 

ano abordava a teoria dos números e suas aplicações, e na Álgebra, o estudo de funções, das 

equações de 3º e 4º grau e da teoria dos determinantes (introduzida em 1897). Na Geometria e 

Trigonometria, estudava-se a teoria das transversais e a resolução completa dos triângulos 

além das relações entre a Trigonometria e a Álgebra.  Os estudos do Cálculo e da Geometria 

descritiva seguiam o mesmo programa do 5º ano e possivelmente os mesmos livros, já que o 

programa também não deixa explícito quais eram utilizados (BELTRAME, 2000). 

O Decreto n. 3251 de 8 de abril de 1899  instaurou um novo plano de estudos para o 

Ginásio Nacional, que seguiu a reforma curricular de 1894, modificada apenas para a 

Matemática. Dessa forma foi mantido apenas o Curso Propedêutico de seis anos, o que 

reduziu em um ano o curso secundário. O novo regulamento propiciava a execução de uma 

“equiparação completa”, pois permitia que os exames de madureza pudessem ocorrer “[...] 

nos Estados da Republica em que existirem cursos de ensino secundario, federaes ou 

estadoaes, ou particulares equiparados aos primeiros na conformidade das leis vigentes” (Art. 

164º, BRASIL, 1899). 

Por meio do regulamento de 1899, o ensino devia ser regulado por programas 

organizados trienalmente pela Congregação, que seriam executados com aprovação prévia do 

Ministro (Art. 6º e 7º). Assim, como salienta Beltrame (2000) os programas de ensino 
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referente aos anos de 1899, 1900 e 1901 tiveram mudanças em sua disposição estrutural, 

ficando divididos por áreas e não mais por anos. Logo, a Matemática teve a seguinte 

distribuição pelos anos, sendo: 

1º ano: Aritmética (4 horas por semana) 

2º ano: Álgebra e Aritmética (3 h) 

3º ano: Geometria (3 h) e Álgebra (2 h) 

4º ano: Trigonometria, Geometria e Álgebra (3 h) 

6º ano: Matemática (2 h) (BELTRAME, 2000, p. 83). 

 

Na avaliação de Beltrame (2000) o estudo da Matemática sofreu grande alteração com 

a perda dos estudos da Geometria analítica, do Cálculo diferencial e integral e da Geometria 

descritiva incorporados pela reforma Benjamin Constant, a Álgebra superior que havia sido 

eliminada no programa de 1898, foi reintroduzida.  

No programa de ensino para esses anos, a Aritmética (1º e 2º anos) segue em linhas 

gerais os mesmos conteúdos do 1º ano do programa de 1898 e o conteúdo de Álgebra, 

reintegrava grande parte do estudo da Álgebra superior que havia desaparecido no programa 

de 1898. A Álgebra para o 2º e 3º anos consistia em tópicos dos estudos do 3º ano do 

programa anterior, com exceção do estudo das equações irracionais, progressões, frações 

contínuas. Na Álgebra superior vista no 4º ano, em relação ao programa de ensino de 1897 

sofreu cortes e acréscimos de conteúdos novos. A Geometria do 3º ano abordava a Geometria 

plana e espacial com os mesmos tópicos programa de 1898, a do 4º ano. A Trigonometria, 

estudada apenas no 4º ano do curso, ganhou e perdeu conteúdos, se comparada ao programa 

de 1898. Além de manter todos os tópicos vistos no 4º ano de 1898, foram acrescentados o 

estudo da redução ao primeiro quadrante, fórmulas para tornar calculáveis por logaritmos 

certas expressões algébricas, áreas dos triângulos. Segundo o programa de ensino, as aulas de 

revisão de Matemática do 6º ano “[...] versarão sempre sobre assumptos, e principalmente 

questões praticas correlativas, incluidos nos programmas dos anos anteriores” (Art. 9º). 

Em suma, em termos de conteúdos retomavam-se quase todos os tópicos do programa 

de 1898 para a Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria. Foram eliminados de 1898 

os estudos de Geometria analítica, Cálculo e Geometria descritiva, mas grande parte dos 

estudos da Álgebra superior do programa de 1897 foram reintroduzidos. Mesmo eliminando 

três disciplinas Beltrame (2000) considera que o programa ainda assim continuou bastante 

extenso.  
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Em 1901 foi aprovado o Código dos Institutos Oficiais de Ensino Superior e 

Secundário, dependentes do Ministério da Justiça e Negócios Interiores por meio do Decreto 

n. 3890 de 1 de janeiro, mais conhecido como Reforma Epitácio Pessoa. Tal Reforma foi de 

grande importância no âmbito educacional, conforme esclarecido por Silva (1969): 

A reforma Epitácio Pessoa, de 1901, assinala nova fase da evolução do 

ensino secundário brasileiro, em seguimento ao período iniciado pela 

Reforma Benjamin Constant. Comparada com esta última, ela não é apenas 

uma nova reforma, mas, sobretudo, representa mudança radical do sentido da 

atuação federal em face do ensino secundário de todo o país. Essa mudança 

se retrata em dois pontos principais: a consolidação da equiparação, ao 

Colégio Pedro II, tanto dos colégios particulares quanto dos 

estabelecimentos estaduais, e sua transformação em instrumento de rigorosa 

uniformização de todo o ensino secundário nacional. Mas, também, em 

relação ao currículo e a outros aspectos da organização didática do ensino 

secundário, a reforma Epitácio teve o sentido do encerramento do ciclo 

histórico iniciado, logo após 1889, pela primeira reforma republicana do 

ensino secundário (p. 258). 

 

A equiparação também era regulada pela Reforma Epitácio Pessoa e, para que os 

institutos de ensino superior e secundário fundados pelos estados e por particulares 

obtivessem tal concessão, deveriam satisfazer condições patrimoniais, frequência dos alunos e 

observação do regime e programas de ensino adotados no estabelecimento federal (Art. 362º). 

Para o ensino secundário, além das mencionadas disposições gerais, nos estabelecimentos de 

ensino deveriam ser observados (Art. 382º): 

I. São de rigorosa observância nestes estabelecimentos as disposições do 

regulamento do Gymnasio Nacional, relativas ao numero e seriação das 

disciplinas, à sua distribuição pelos anos do curso e ao numero de horas 

semanaes consagradas ao estudo de cada matéria. 

II. A organização dos programmas de ensino é da exclusiva competência da 

congregação do Gymnasio Nacional, sendo, todavia, permitido às 

congregações dos institutos equiparados submetter, antes de terminado o 

prazo de duração daquelles programmas, à consideração do Governo, por 

intermédio e com informação dos respectivos delegados fiscais, modificação 

ou medidas aconselhadas pela experiência em bem do ensino, sobre as quaes 

resolverá o mesmo Governo, ouvida previamente a congregação do 

Gymnasio. 

III. São de estricta observância as regras estabelecidos no regulamento do 

Gymnasio Nacional para a execução dos programmas, bem como o disposto 

com relação aos exames de admissão, de promoções sucessivas e de 

madureza. [...] 

VI. Os exames de madureza para os alunos procedentes de qualquer ensino 

que não o official ou officialmente reconhecido, effectuar-se-hão, na Capital 

Federal, perante o Gymnasio Nacional; e, em outras localidades, perante os 

estebelecimentos a elle equiparados que ahi existirem [...]. (BRASIL, 1901). 
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Concedida a equiparação, o Governo nomeava um Delegado Fiscal que fiscalizaria o 

instituto por dois anos, fazendo relatórios semestrais do cotidiano escolar, tanto no aspecto 

didático, quanto no institucional. Findo este prazo, o Governo decidiria sobre a equiparação 

com base nos relatórios do Delegado Fiscal (Art. 367º). 

O currículo e toda a organização didática do ensino secundário estabelecidos pela 

reforma Epitácio Pessoa não eram parte integrante do Código dos Institutos Oficiais de 

Ensino Secundário e Superior e sim do Regulamento do Ginásio Nacional que 

complementava o mencionado Código, concedido por meio do Decreto n. 3914 de 23 de 

janeiro de 1901 (SILVA, 1969, p. 259).  

Silva (1969) observou que o novo Regulamento para o Ginásio Nacional tinha “[...] 

praticamente o mesmo currículo fixado pelo regulamento de 1899 [...] e, salvo pequenas 

variações, será o currículo do ensino secundário brasileiro até as reformas Francisco Campos 

e Capanema [...]” (p. 259-260). 

Além disso, Beltrame (2000) lembra que:  

[...] desde a reforma curricular de 1899 ficou estabelecido que os programas 

de ensino seriam organizados pela Congregação trienalmente. Assim, um 

novo programa deveria ser elaborado em 1910, entretanto, não conseguimos 

localizá-lo e nem mesmo saber se tal programa, como o de 1904, continuou 

sendo o mesmo de 1899. Como uma nova reforma de ensino acontecerá em 

1911 e o programa de ensino respectivo será implantado em 1912, podemos 

supor que realmente o programa de 1899 foi adotado até 1911 (p. 89).  

 

Quanto à organização pedagógica do ensino secundário brasileiro, a Reforma Epitácio 

Pessoa também tinha o objetivo de superar o caráter preparatório deste nível de ensino, assim 

como era objetivado na Reforma Benjamin Constant. Mas não se conseguiria tal feito com um 

currículo enciclopédico fortificado pelo exame de madureza. Era necessário que o regime de 

preparatórios desse lugar a um curso de caráter regular, “[...] de uma ideia de curriculum, no 

sentido próprio da palavra. Em outros termos o objetivo visado é a substituição dos 

preparatórios pelo regime seriado, ou de promoções sucessivas, como então se chamava” 

(SILVA, 1969, p. 260-261, grifos do autor). 

Por meio da equiparação estendida aos estabelecimentos particulares, esperava-se que 

o regime de estudos seriados substituísse progressivamente a preparação para os cursos 

superiores, mas não se obteve o êxito esperado, conforme esclarece Silva (1969): 

A equiparação, realmente, não era procurada por motivo de uma adesão 

sincera e completa à ideia de ensino seriado, mas com o propósito de 
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obtenção do direito de conceder certificados equivalentes aos do 

estabelecimento federal, para fins de matrícula nos cursos superiores (p. 

262). 

 

Nesse contexto, o objetivo da Reforma não se concretizou, pois havia vários 

problemas que afetavam o ensino secundário como, por exemplo, os exames de admissão 

realizados a qualquer série do curso, a facilidade nas concessões de equiparações e a 

exigência do exame de madureza era sucessivamente prorrogada.  

Por meio do Decreto n. 8659 de 5 de abril de 1911 foi aprovada a Lei Orgânica do 

Ensino Superior e Fundamental na República, conhecida como Reforma Rivadávia Correia, 

que para Silva (1969): 

[...] representa a tentativa mais importante de realização da ideia de 

liberdade de ensino depois da reforma Leôncio de Carvalho, de 1879, e 

inicia em 1911 o quadriênio no qual, pela única vez na República, sofreu 

solução de continuidade a superintendência federal do ensino secundário e 

superior de todo o país (p. 268). 

 

A Reforma Rivadávia estabeleceu que os Institutos de ensino superior e fundamental, 

subordinados ao Ministério do Interior, seriam considerados corporações autônomas, do ponto 

de vista didático e administrativo (Art. 2º). O objetivo do ensino fundamental (antigo curso 

secundário) era que este deixasse de ser meramente um preparatório para os cursos superiores 

e, “[...] para o estabelecimento federal - que volta então à denominação de Pedro II” (SILVA, 

1969, p. 270), o objetivo se dava explicitamente, nos termos da lei: 

Art. 6º – Pela completa autonomia didactica que lhes é conferida, cabe aos 

institutos a organização dos programmas de seus cursos, devendo os do 

Collegio Pedro II revestir-se de caracter pratico e libertar-se da condição 

subalterna de meio preparatório para as academias (BRASIL, 1911). 

 

Além disso, Silva (1969) argumenta que “[...] a reforma instaura um regime de livre 

competição entre os estabelecimentos de ensino oficiais e particulares” (p. 268). De fato, ao 

ensino particular não seria mais concedido autorização para seu funcionamento nem passaria 

por nenhum tipo de fiscalização por parte do governo, pois a instrução superior e 

fundamental, difundidas pelos institutos criados pela União, não gozariam de privilégios (Art. 

1º). 

Com a Reforma, foi criado o Conselho Superior de Ensino que substituiu a função 

fiscal do Estado bem como estabeleceu ligações necessárias no regime de transição, desde a 
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oficialização completa do ensino à sua total independência futura entre a União e os 

estabelecimentos de ensino (Art. 5º). Com o fim dos privilégios dos institutos federais de 

ensino superior e do regime de equiparação, proporcionou-se o surgimento de 

estabelecimentos que formavam bacharéis e doutores (SILVA, 1969, p. 269). 

Foi também instituída pela referida Reforma o “vestibular” (denominado no Decreto 

de exame de admissão) que consistia em uma prova escrita e oral que habilitava sobre o 

desenvolvimento intelectual e capacidade de realizar de forma eficaz o estudo das matérias 

que constituíam o ensino da faculdade (Art. 65º). Ressalta-se que para requerer a matrícula 

nos cursos de institutos de ensino superior não havia exigência de comprovação de estudos 

anteriores, deveria ser comprovada somente a idade mínima de 16 anos e idoneidade moral 

(Art. 64º). Assim, Silva (1969) acrescentou que: 

Vê-se, assim, que ele [exame de admissão] deveria atender ao mesmo fim do 

exame de madureza da reforma Benjamin Constant, porém com um sentido 

mais liberal, pois que em vez de versar sobre as matérias de um currículo 

prescrito, visavam a habilitar a um “juízo de conjunto” sobre o 

desenvolvimento e aptidão (SILVA, 1969, p. 271). 

 

Em suma, Silva (1969) analisou o desfecho da Reforma Rivadávia: 

Os resultados da reforma Rivadávia foram, portanto, desastrosos. Teriam 

sido menos desastrosos, talvez, se a liberdade do ensino secundário não se 

tivesse acompanhado da do ensino superior, e se outras fossem as 

circunstâncias sociais e morais que condicionavam a educação nacional. 

Dadas essas circunstâncias, o fato incontrovertível foi que a desoficialização 

de um e a do outro grau de ensino mutuamente se reforçaram para acentuar o 

estado de decadência da instrução (SILVA, 1969, p. 272-273). 

 

O plano de estudos de 1912 do Colégio Pedro II estabelecido pela Reforma, manteve o 

curso fundamental em seis anos e, ao concluir a 6ª série, seria concedido ao aluno um 

certificado do curso fundamental. Os conteúdos de Matemática deste plano de estudo foram 

sintetizados por Moacyr (apud BELTRAME 2000): 

1ª série: Aritmética (4 horas por semana) 

2ª série: Aritmética e Álgebra (4) 

3ª série: Geometria e Álgebra (4) 

4ª série: Álgebra, Geometria e Trigonometria (6) (p. 92). 

 

Beltrame (2000) esclareceu que pela primeira vez um programa de ensino não 

explicitou quais disciplinas se estudaria nos anos de estudo, e ao prosseguir analisando as 
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diversas séries, verificou que na 1º série se estudava Aritmética descrita em apenas seis itens 

equivalentes aos 15 itens da Aritmética estudada no 1º ano do programa de 1899. Na 2ª série, 

a Aritmética era a mesma da estudada do programa de 1899 e era abordada Álgebra que 

abrangiam os estudos de operações algébricas até resolução de equação do 1º grau isoladas e 

sistemas de equações, ficando excluído do programa o estudo de funções e desigualdades 

(inequações). Na 3ª série, continuava-se o estudo de Álgebra abordando somente resolução de 

equações do 2º grau isoladas e simultâneas, bem como logaritmos algébricos e, em relação a 

1899, foram eliminados os estudos da Álgebra superior. Na Geometria desde mesmo ano, 

restringia-se a plana, tendo por base também o programa do 3º ano de 1899. Na 4ª série era 

estudada a Geometria Espacial correspondente ao programa do ano anterior, a Álgebra 

abordava binômio de Newton e composição de equações com resoluções numéricas, enquanto 

que a Trigonometria teve considerada redução de conteúdos em relação ao programa de 1899. 

Beltrame (2000) finaliza que: 

[...] este programa foi, dos até então analisados, um dos mais sensatos em 

termos de extensão de conteúdos. Isto não se referindo ao número de itens, 

mas sim à redução de conteúdos, pois, embora [...] pareça que ele 

simplesmente “enxugou” os itens do programa de 1899, devemos lembrar 

que o estudo da Álgebra superior que ocupava boa parte do referido 

programa foi excluída e, além disso, como o programa não explicita bem 

como os assuntos deveriam ser abordado e nem traz o livro adotado, 

podemos supor, tendo por base as palavras do idealizador da reforma, que 

durante a vigência da mesma (1911 a 1914), este foi o programa de menor 

extensão de conteúdos a ser transmitido (p. 94). 

 

Em 1915 mais uma Reforma foi proposta. Regulamentada por meio do Decreto n. 

11530 de 18 de março, a Reforma Maximiliano como ficou conhecida, “[...] reinicia o 

processo de ampliação das funções administrativas federal do ensino, no sentido do exercício 

de atividade normativa e fiscalizadora sobre o ensino secundário de todo o país, como sobre o 

ensino superior” (SILVA, 1969, p. 273). 

Esta Reforma manteve o exame de admissão para o ingresso dos cursos superiores da 

Reforma Rivadávia; o ensino seriado e a redução do currículo do Código Epitácio Pessoa; a 

restrição da equiparação aos estabelecimentos estaduais da Reforma Benjamin Constant; além 

dos exames preparatórios, presentes há muito no ensino secundário (SILVA, 1969, p. 274).  

A Reforma Maximiliano previa para o Colégio Pedro II e para os estabelecimentos a 

ele equiparado, que os alunos não poderiam prestar exame de uma só vez das matérias de 

mais de um ano escolar (Art. 84º). Além disso, informava que os programas impressos 
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deveriam designar lições por meio de sumário das mesmas e não apenas o título (Art. 140º). O 

curso teria a duração de cinco anos e cada série teria de quatro a seis disciplinas, cuja 

distribuição seria (Art. 167º): 

1º anno - Portuguez, Francez, Latim e Geopraphia Geral.  

2º anno - Portuguez, Francez, Latim, Arithmetica, Chorographia do Brazil e 

noções de Cosmographia.  

3º anno - Portuguez, Francez, Inglez ou Allemão, Latim, Algebra e 

Geometria plana.  

4º anno - Inglez ou Allemão, Historia Universal, Geometria no espaço, 

Trigonometria rectilinea, Physica e Chimica.  

5º anno - Inglez ou Allemão, Physica e Chimica, Historia do Brazil e 

Historia Natural (BRASIL, 1915).  

 

O programa de ensino de 1915 se manteve em uso até o ano de 1918. Para Beltrame 

(2000) o programa apresentou estrutura diferente dos seus anteriores, detalhando mais cada 

conteúdo a ser ensinado. Na análise da autora, a Aritmética de 1915 seguia os mesmos 

conteúdos do programa de 1912, sendo acrescidos os estudos de progressões e logaritmos. 

Além disso, esclareceu que: 

[...] embora o programa de 1912 não faça a divisão de tópicos por disciplina, 

seus conteúdos praticamente resumem o programa de 1899 onde tal estudo 

era feito na Aritmética. Em 1915 eles aparecem apenas na parte do estudo da 

Álgebra. Entretanto, em 1899 e 1912 se tinha como em 1915 o estudo dos 

logaritmos algébricos na parte da Álgebra (BELTRAME, 2000, p. 98). 

 

Nos conteúdos de Álgebra, Beltrame (2000) identificou os mesmos conteúdos da 

Álgebra do programa de 1912, trazendo adicionalmente os estudos de tópicos de matemática 

comercial. Em Geometria plana foi acrescidos novos assuntos e na Geometria espacial, os 

tópicos eram os mesmos do programa anterior com algumas exceções. No estudo da 

Trigonometria, a autora mencionou que são os mesmos assuntos abordados no programa 

anterior, mas escritos mais detalhadamente. 

A Reforma Maximiliano vigorou de 1915 a 1924. Mas houve vários fatores que 

contribuíram para que esta Reforma não alcançasse os resultados esperados, como por 

exemplo, o cumprimento do Decreto n. 11895 de 14 de janeiro de 1916. Este decreto permitia 

aos estabelecimentos de ensino secundário que constituíssem bancas examinadoras 

organizadas para que os alunos fossem submetidos a exames preparatórios, desde que 

comprovassem alguns requisitos: estivessem localizados onde não houvesse ginásio oficial 
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nem equiparado a este; o colégio funcionasse há mais de cinco anos e possuísse um corpo 

docente idôneo (Art. 1º). Consequentemente, na visão de Silva (1969): 

Como os Estados, em regra, mantinham apenas um estabelecimento oficial, 

nas respectivas capitais, estava assim aberta larga porta para que voltassem a 

prosperar colégios dedicados especialmente à indústria de preparatórios 

(SILVA, 1969, p. 277). 

 

Outro fato foi o Decreto de novembro de 1918, conhecido como “Decreto da Gripe”, 

promulgado logo após a epidemia de gripe espanhola que assolou o Brasil ao final da Primeira 

Guerra Mundial. O objetivo era amparar os estudantes prejudicados pela interrupção das aulas 

e pelas consequências da enfermidade, mas as medidas foram além da situação emergencial, 

sendo facilitada a obtenção de certificados de preparatórios sem exame. Além disso, 

dispensava-se do exame de vestibular do aluno que concluísse o curso preparatório até 31 de 

março de 1919 (SILVA, 1969, p. 278).  

Em 1919 foi elaborado novo programa de ensino, que na análise de Beltrame (2000), 

teve uma mudança na quantidade de anos em que a Matemática era estudada, passando de três 

para quatro anos. A distribuição de conteúdos matemáticos e o número de lições assim se 

dariam: 

1º ano: Aritmética (80 lições) 

2º ano: Aritmética (20 lições) e Álgebra (60 lições) 

3º ano: Álgebra (35 lições) e Geometria plana (40 lições) 

4º ano: Geometria plana (5 lições), Geometria no espaço (35 lições) e 

Trigonometria retilínea (43 lições) (BELTRAME, 2000, p. 101) 

 

Para Beltrame (2000) o número de lições indicadas para cada assunto nos programas 

das disciplinas possivelmente designava a quantidade de tempo que o professor trabalharia os 

conteúdos. Além disso, o programa trazia abaixo de alguns tópicos a denominada “nota” na 

qual dava orientações para o professor de como deveria proceder com o assunto. A autora 

observa que este é “[...] o primeiro programa a apresentar as orientações desta forma. Em 

alguns poucos programas anteriores davam-se orientações gerais e não específica para 

determinados assuntos a serem transmitidos” (BELTRAME, 2000, p. 102). 

A autora analisou os conteúdos de Matemática neste programa de ensino. 

A Aritmética do 1º ano possuía, de maneira geral, os mesmos assuntos do programa de 

1915, mas não eram apresentados de maneira tão detalhada conforme o anterior. A Aritmética 
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do 2º ano previa a recordação dos principais pontos do 1º ano, mas não especificados e o 

estudo complementar de Cálculo aritmético de radicais. A Álgebra do 2º ano abordava quase 

todos os itens da Álgebra do 3º ano estudada em 1915, sendo acrescidos os assuntos de 

representação gráfica de equações e estudo de um sistema do 1º grau de n equações e n+1 

incógnitas. É no 3º ano de estudos que havia, segundo Beltrame (2000), a reintrodução de 

conteúdos da Álgebra superior com os tópicos: Equações exponenciais; Análise combinatória 

(arranjos, combinações e permutações); binômio de Newton, Triângulo de Tartaglia ou de 

Pascal e aplicações; Determinantes. Aplicações de determinantes à resolução de sistemas de 

equações do 1º grau homogêneos e Séries. Convergência de Séries. Desenvolvimento em 

séries. Estudo sumário de algumas séries. Houve também a reintrodução de números 

imaginários, operações e interpretação geométrica, que não constavam em 1915. O estudo de 

Geometria plana presentes no 3º e 4º anos abordam os mesmos tópicos estudados do 3º ano do 

programa anterior, salvo pequenas exceções. A Geometria no espaço apresentava poucos 

itens, mas que sintetizavam as 40 lições dos estudos do 4º ano do programa de 1915. Na 

Trigonometria Retilínea, o programa sintetizou e eliminou alguns tópicos do programa 

anterior, acrescentando os tópicos: transformação das fórmulas em outras calculáveis por 

logaritmo e noções sobre equações trigonométricas, resolução e discussão. 

Nos programas de ensino de 1920, 1921 e 1922, Beltrame (2000) revelou que os que 

diferem do programa de 1919 foi o conteúdo de sistemas de equações do segundo grau, além 

de outras pequenas diferenças que considerou como irrelevante para sua análise. No caso da 

omissão, sugeriu que fosse consequência de algum erro de impressão.  

Em 1923 no novo programa de ensino a Matemática se manteve como em 1919 nos 

quatro primeiros anos do curso e para cada ano, eram destinadas 80 lições: 

1º ano: Aritmética 

2º ano: Aritmética e Álgebra 

3º ano: Aritmética e Geometria plana 

4º ano: Geometria plana, Geometria no espaço e Trigonometria Retilínea 

(BELTRAME, 2000, p. 105). 

 

Beltrame (2000) ao prosseguir sua análise sobre os conteúdos de Matemática 

constatou que o estudo da Aritmética abordada nos 1º e 2º anos tratava dos mesmos assuntos 

do programa anterior, variando somente a ênfase de determinados assuntos. Ainda no 2º ano, 

a mencionada autora identificou que os conteúdos seguiam os tópicos do 2º ano do programa 



70 
 

de 1919, eliminando os itens: das representações de equação do 1º grau; do M.D.C. algébrico; 

das noções contínuas; da análise indeterminada do 2º grau. Estudo de uma equação a m 

incógnitas. Estudo de um sistema de n equações a n+1 incógnitas. No 3º ano, os estudos da 

Álgebra retornavam a ordem do 2º ano de 1919, iniciando-se com resolução das equações do 

2º grau e indo até variações do trinômio de 2º grau, sendo excluídos sistemas de equações do 

2º grau bem como conteúdos de Álgebra superior. Neste mesmo ano era estudado: 

Progressões Aritméticas e Geométricas; logaritmos; equações exponenciais e juros 

compostos. A Geometria do 3º ano apenas consistia em noções de geometria plana e no 4º 

ano, o estudo efetivamente se realizava, seguindo basicamente os itens do programa de 1919. 

Na Geometria espacial, seguiram-se os mesmos estudos do programa de 1919 com exceção de 

poucos assuntos. Na Trigonometria, era abordado tópicos mais básicos do programa de 1919.  

Os programas de ensino dos anos de 1924 e 1925, segundo Beltrame (2000), eram 

idênticos ao do ano de 1923. 

Em 1925 foi proposta a reforma de ensino por meio do Decreto n. 16782-A de 13 de 

janeiro (conhecida como Reforma Rocha Vaz), promulgada ainda na vigência da Constituição 

de 1891 e assinada pelo então Ministro da Justiça e Negócios Interiores, João Luiz Alves. 

Para o ensino secundário, Silva (1969) esclarece que: 

[...] o projeto incorporava ideias discutidas pelo Congresso Brasileiro de 

Instrução Secundária e Superior, reunido em 1922 na capital do país, 

especialmente a “substituição dos exames parcelados do curso secundário 

pelos exames seriados que garantem preparo metódico e melhor”. Do ponto 

de vista administrativo, tratava o projeto da “organização do Departamento 

Nacional de Instrução Pública, sem demasias burocráticas”, ao lado do 

Conselho Nacional de Instrução Pública, órgão opinativo e deliberativo, em 

substituição ao anterior Conselho Nacional de Ensino (SILVA, 1969, p. 

281). 

 

 Nesta Reforma, o curso secundário era compreendido como prolongamento do curso 

primário e passou de cinco para seis anos de duração (Art. 47º), não sendo permitido o acesso 

a uma série sem a aprovação das matérias do ano anterior (Art. 50º). Além disso, o certificado 

de aprovação final do 5º ano era indispensável para admissão do exame de vestibular visando 

matrícula em qualquer curso superior, sendo assim, os exames parcelados preparatórios foram 

suprimidos (Art. 54º) e o grau de Bacharel em Ciências e Letras eram concedidos aos alunos 

aprovados em todas as matérias ao término do 6º ano (Art. 54º). Outro aspecto importante 

determinado pela Reforma Rocha Vaz foi a exigência da frequência obrigatória das aulas, 

cuja quantidade de faltas impediam o aluno de prestar exames (Art. 204º).  



71 
 

Tal como proposto na lei Maximiliano, a equiparação ao Colégio Pedro II era 

concedida nesta nova reforma. Assim, os estabelecimentos particulares poderiam ter juntas 

examinadoras para os diversos anos do ensino secundário desde que observadas algumas 

condições: ter a concessão proposta pelo Diretor Geral do Departamento Nacional do Ensino 

e deferida pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores, provar que possuía corpo docente 

idôneo e programas dos cursos igual ao do Colégio Pedro II, depositar quantia para a 

remuneração dos membros das juntas examinadoras e do respectivo fiscal e observar as 

prescrições constantes do regimento interno do Conselho Nacional de Ensino (Art. 270º). Isto 

posto, Silva (1969) esclarece que: 

O que, na época da lei Maximiliano, fora um acréscimo de alcance limitado 

a essa reforma, somente nas localidades onde não houvesse estabelecimento 

oficial podendo funcionar bancas examinadoras, torna-se na lei Rocha Vaz, 

como se vê, a solução geral e previamente aceita para o problema do ensino 

privado, sendo possível a qualquer estabelecimento particular obter junta 

examinadora [...]. Além disso, [...] na lei Rocha Vaz [a concessão de bancas 

examinadoras] é instrumento da implantação do sistema de seriação dos 

estudos nos colégios particulares: os exames de cada aluno seriam restritos 

às matérias de cada ano do curso, observada rigorosamente a seriação 

estabelecida para o Pedro II (SILVA, 1969, p. 284-285). 

 

Dessa forma, a reforma Rocha Vaz implantava definitivamente um curso secundário 

de caráter regular sendo capaz de “[...] preencher funções mais amplas do que a mera 

preparação fragmentária e imediatista aos cursos superiores” (SILVA, 1969, p. 285). 

O ensino de Matemática ficou distribuído em quatro dos seis anos, cujos conteúdos 

foram (Art. 47º): 1º ano e 2º ano: Aritmética, 3º ano: Álgebra e 4º ano: Geometria e 

Trigonometria.  

Apesar da reforma Rocha Vaz ter sido de 1925, Beltrame (2000) esclareceu que o 

programa de ensino resultante dessa reforma só foi implantado no Colégio Pedro II em 1926. 

Ao analisar o referido programa de ensino, a autora constatou que a Aritmética do 1º ano teria 

um caráter prático possuindo como conteúdos alguns tópicos da Aritmética do 2º ano. A 

Aritmética do 2º ano teve os mesmos itens da Aritmética estudada no ano de 1923 e, a 

Álgebra do 3º ano, Beltrame (2000) constatou que seguiam os mesmos estudos realizados no 

2º e 3º anos de 1923, sendo eliminado estudo das variações do trinômio do 2º grau e 

acrescentado a discussão do problema das luzes e a resolução pelos logaritmos das equações 

exponenciais. As Geometrias plana e espacial bem como a Trigonometria previstas para o 4º 

ano tinham estudos idênticos ao do programa de 1923. 
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Com a reforma Rocha Vaz de 1925, os programas de ensino deixaram de serem 

elaborados a cada três anos pela Congregação e seriam formulados pelos próprios professores 

e submetidos à aprovação da Congregação (BELTRAME, 2000, p.113).  

Um novo programa de ensino foi aprovado em 1927 e para Beltrame (2000), era 

praticamente idêntico ao ano anterior com a exceção da omissão de alguns itens ou parte 

deles, além de poucos acréscimos de conteúdos.  

Quanto ao programa de ensino de 1928 Beltrame (2000) relata que os itens dos 

conteúdos voltaram a estar numerados e passou-se a utilizar a denominação de livros 

indicados em substituição de livros adotados. A Matemática era estudada nos quatro primeiros 

anos de escolaridade, não havendo mudanças em relação à distribuição da matéria. A 

Aritmética proposta nos 1º e 2º anos teve conteúdos conforme o ano de 1927. A Álgebra 

prevista para o 3º ano apresentou-se de forma mais detalhada, embora envolvessem os 

mesmos conteúdos do ano anterior. No 4º ano, o estudo da Trigonometria e Geometria (não 

era mais subdividido em plana e espacial), tratavam de tópicos de forma mais detalhada e 

generalizada, abordando no geral, os mesmos conteúdos de 1927. 

Em 1929 por meio do Decreto n. 18564 de 15 de janeiro foi alterada a seriação do 

curso do ensino secundário do Colégio Pedro II, que passaria a ser de cinco anos mais um ano 

de curso complementar, totalizando seis anos. A distribuição da Matemática estava assim 

organizada: 1º ano: Matemática, 2º ano: Aritmética, 3º ano: Álgebra, 4º ano: Geometria e 

Trigonometria e 6º ano: curso complementar de Matemática para os alunos interessados em 

ingressar em Escolas Militares e Politécnicas (Art. 1º).  

Para Beltrame (2000) os conteúdos do 1º ano com a denominação de Matemática, 

envolviam os estudos de Aritmética, Álgebra e Geometria cuja intenção era de proporcionar 

uma visão geral dos assuntos, sem muito aprofundar-se, pois parte dos conteúdos seriam 

revistos nos três anos seguintes. Tais conteúdos eram basicamente os mesmos do programa de 

1928. No 2º ano, a Aritmética era a mesma estudada no programa anterior. No 3º ano, houve 

modificações nos conteúdos da Álgebra, tendo havido inserções e retiradas de assuntos. 

Pequenas modificações também foram apontadas nos estudos de Geometria e Trigonometria 

do 4º ano.  

Para Rocha (2001), a não existência da disciplina intitulada de “Matemática” deixava 

o ensino fragmentado por meio dos seus diversos ramos (Aritmética, Álgebra, Geometria e 

Trigonometria), não possibilitando ao aluno perceber as estreitas relações entre tais áreas. A 
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criação de uma disciplina única revelaria uma evolução no ensino da Matemática elementar 

oriunda de um movimento de âmbito mundial que objetivava a reestruturação da educação 

matemática nos cursos secundários. 

Em 1930 adotou-se um novo programa de ensino que podia ser considerado um 

aperfeiçoamento do programa de 1929. A distribuição da Matemática sofreu mudanças: 1º 

ano: Matemática, 2º ano: Matemática, 3º ano: Álgebra, 4º ano: Geometria e Trigonometria e 

6º ano: curso complementar para os estudantes que se destinarem às Escolas Militares e 

Politécnicas (BELTRAME, 2000, p. 122-123). Nos 1º e 2º anos do curso, Beltrame (2000) 

relata que os estudos da Matemática envolviam assuntos referentes à Aritmética, Álgebra, 

Geometria e Trigonometria e a Aritmética também era estudada separadamente no 2º ano. 

Este programa trazia instruções para execução do mesmo nestes dois primeiros anos, fato que 

não havia no programa anterior. Em relação aos conteúdos, nos 3º, 4º e 6º anos os assuntos se 

repetiam sem alterações em relação ao programa de 1929. 

Um ano depois, o então Ministro da Educação e Saúde Francisco Campos, 

implementou uma nova reforma do ensino secundário por meio do Decreto n. 19890 de 18 de 

abril que foi consolidada pelo Decreto n. 21241 de 4 de abril de 1932. A Reforma Francisco 

Campos foi uma das mais importantes tentativas de reestruturação do curso secundário 

brasileiro, nesse sentido, Silva (1969) relatou:  

A reforma de 1931 representou o início de nova fase de considerável 

progresso no sentido da constituição de uma estrutura institucional de ensino 

secundário não somente adequada à função de preparação básica ao ensino 

superior, como também orientada para uma finalidade mais compreensiva de 

preparação do adolescente para sua satisfatória integração a uma sociedade 

que ia começar a fazer-se mais complexa e dinâmica. [...] As ideias 

pedagógicas e o diagnóstico da situação, constantes da exposição de motivos 

da reforma, fazem dela um documento sem precedentes na evolução do 

nosso pensamento educacional, como resultado da sensibilidade de seu 

subscritor às novas ideias, e da capacidade técnica daqueles que o 

assessoraram (SILVA, 1969, p. 285-286). 

 

O objetivo principal dessa reforma foi superar o caráter preparatório do ensino 

secundário para o ingresso nas faculdades, dando-lhe uma nova característica de cunho 

educacional. Assim, o curso voltou a ter a duração de sete anos, sendo os cinco primeiros 

reservados ao curso fundamental e os dois últimos compunham o curso complementar de 

preparação para escolas superiores, destinado aos ingressantes do curso jurídico, dos cursos 

de medicina, farmácia e odontologia e também para os de engenharia ou de arquitetura. 
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Segundo Silva (1969), a Reforma Campos retoma os ideais de Benjamin Constant “de 

fazer do curso secundário a oportunidade de dar ao jovem uma súmula de todo o acervo do 

saber humano” (p. 288). Assim, ambos os cursos fundamental e complementar possuíam um 

currículo enciclopédico e sobrecarregado. 

Para o programa de Matemática, a mencionada Reforma apoderou-se de inovações que 

estavam sendo implantadas progressivamente no Colégio Pedro II desde 1929, tendo como 

representante o diretor do Colégio, Euclides Roxo.  

As ideias de Euclides Roxo diziam respeito basicamente à fusão dos 

diferentes ramos da matemática, interligando-os em uma única disciplina à 

reestruturação de todo o currículo em torno do conceito de função e à 

introdução de noções de cálculo diferencial e integral para todos os alunos 

do secundário. Na verdade, ele estava muito bem informado de todas as 

discussões sobre o ensino da matemática que ocorriam, em maior ou menor 

grau, em vários países importantes do mundo (SOARES; DASSIE; ROCHA, 

2004, p. 8). 

 

A Matemática no curso fundamental estava organizada da seguinte forma: 

1ª série: I - Iniciação geométrica, II- Aritmética e Álgebra (3h). 

2ª série: I - Iniciação geométrica, II- Aritmética e Álgebra (3 h). 

3ª série: I - Aritmética e Álgebra, II- Geometria (3 h). 

4ª série: I - Aritmética e Álgebra, II- Geometria (3 h). 

5ª série: Aritmética, Álgebra e Geometria (3h) (BELTRAME, 2000, p.133). 

 

Na análise de Beltrame (2000), na 1ª série os três ramos da Matemática eram 

apresentados separadamente e a Aritmética e a Álgebra seguiam em linhas gerais, os mesmos 

conteúdos do 1º ano do programa de 1930. Na segunda série, os estudos de Álgebra e 

Aritmética estavam inter-relacionados, seguindo basicamente os conteúdos da 2ª série do 

programa anterior e, na 3ª e 4ª séries a Aritmética e a Álgebra eram abordadas conjuntamente 

e de forma articulada. 

O que se observa de pronto é que não havia nenhuma mudança substancial 

nos conteúdos apresentados, os quais, em alguma época, já haviam feito 

parte, pelo menos oficialmente, dos programas do Colégio Pedro II [...]. A 

novidade estava na forma com que eles deveriam ser ensinados, bem como 

na finalidade do ensino da matemática que se deveria ter em mente ao 

ministrá-los aos alunos. Quanto a essa finalidade, as instruções 

metodológicas deixam bem claro, logo de início, que a matemática deveria 

visar não só ao desenvolvimento do espírito e do raciocínio lógico, mas 

também ao de outras aptidões ligadas às suas aplicações (ROCHA, 2001, p. 

171). 
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Para Soares e Rocha (2005), Euclides Roxo, então diretor do Colégio Pedro II, foi 

acusado por um professor da instituição de aproveitar-se de sua posição para obter indicação 

de seus próprios livros no Colégio. Talvez este tenha sido o principal motivo para que a 

Congregação do Colégio Pedro II não indicou livros didáticos nos programas de ensino do 

curso secundário para o ano letivo de 1931, e a partir de então.  
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3 O ensino das Progressões no Colégio Pedro II 
 

 

3.1  As Progressões nos programas de ensino do Colégio Pedro II 

 

Voltando nossa atenção aos programas oficiais do ensino secundário da referida época, 

percebemos que o estudo das Progressões esteve quase sempre presente no campo da 

Aritmética conforme indicado no quadro 1 a seguir. A partir do ano de 1850, os itens a ser 

ensinado nos anos de escolaridade do Colégio Pedro II passaram a compor explicitamente os 

programas de ensino, permitindo assim analisá-los integralmente. 

Vale ressaltar que no curso secundário do século XIX e primeiras décadas do século 

XX, o ensino de Matemática seguia quase sempre a sequência de estudos: Aritmética, 

Álgebra, Geometria e depois Trigonometria. Só eram iniciados os estudos de Álgebra depois 

de ensinados todos os conteúdos de Aritmética, e assim sucessivamente. Dessa forma, 

podemos inferir que por vezes, as Progressões quando localizadas em Aritmética, compunham 

um conjunto de conteúdos matemáticos que os alunos aprendiam primeiramente nesse nível 

de escolaridade. 

Além disso, a quantidade de séries do curso secundário sofreu modificações ao longo 

do tempo. Entre 1850 e 1898 eram sete anos de estudos; 1899 até 1912, seis anos de 

escolaridade; de 1915 a 1926 o ensino secundário era ministrado em cinco anos; entre 1926 e 

1930, seis anos e em 1931, o curso retoma a ser sete anos. 

 

Quadro 1 – Campo de localização das Progressões nos programas de ensino  

do Colégio Pedro II (1850-1931)
17

 

 

Ano Série 
Campo da 

Matemática 
Posição do tema Progressões no Programa 

1850 5ª *
 Aritmética e 

Álgebra 

11. Achar a soma dos termos de uma progressão aritmética. 

16. Achar um termo qualquer da progressão aritmética. 

27. Achar um termo qualquer da progressão por quociente. 

29. Achar o logaritmo de um número qualquer compreendido nas tabuas. 

30. Inserir m meios entre dois termos de uma progressão aritmética. 

                                                           
17

 Neste quadro, suprimimos os itens não relacionados ao tema Progressões. Para ter acesso aos programas 

completos consultar Beltrame (2000). Os itens referentes às Progressões apresentam-se em negrito. 

(*) é o primeiro ano do programa em que o aluno aprende Matemática. 

(**) o aluno já teve Matemática em anos anteriores. 
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31. Achar o logaritmo de um número que não vem nas tábuas. 

33. Achar a potência de um número por meio dos logaritmos. 

34. Inserir m meios entre dois termos de uma progressão por 

quociente. 

35. Determinar o quarto termo de uma proporção por meio dos logaritmos. 

40. Achar a soma dos termos de uma progressão por quociente. 

1851 5ª *
 Aritmética e 

Álgebra 

Idêntico ao programa de 1850 

1854 5ª * 
Aritmética e 

Álgebra 

7. Achar o logaritmo de um número que excede as tábuas. 

9. Extração das raízes por logaritmos. 

15. Inserir m meios entre dois termos de uma progressão por 

quociente. 

18. Logaritmos das fracções. 

26. Achar a potencia de um número por meio dos logaritmos. 

27. Inserir m meios entre dois termos de uma progressão por 

diferença. 

28. Achar um termo qualquer da progressão por quociente. 

33. Achar o logaritmo de um número compreendido nas tábuas. 

34. Achar a soma dos termos de uma progressão por quociente. 

35. Achar um termo qualquer da progressão por diferença. 

37. Achar a soma dos termos de uma progressão por diferença. 

 

1855 5ª * 
Aritmética e 

Álgebra 

6. Achar o logaritmo de um número que excede as tábuas. 

8. Achar um termo qualquer da progressão por quociente. 

9. Achar a potência de um número por meio dos logaritmos. 

11. Inserir m meios entre dois termos de uma progressão por 

diferença. 

12. Equações incompletas do segundo grau. 

13. Achar a soma dos termos de uma progressão por diferença. 

17. Extração das raízes por logaritmos. 

18. Achar um termo qualquer da progressão por diferença. 

19. Dado um logaritmo qualquer, achar o número correspondente. 

20. Achar a soma dos termos de uma progressão por quociente. 

23. Achar o logaritmo de um número compreendido nas tábuas. 

24. Inserir m meios entre dois termos de uma progressão por 

quociente. 

36. Logaritmos das frações. 

1856 2ª ** 
Aritmética e 

Álgebra 

6. Progressões por diferença e suas principais propriedades. 

7. Progressões por quociente e suas principais propriedades. 

8. Logaritmos. Aplicação da teoria dos logaritmos. 

1858 3ª ** Aritmética 

3. Progressões por diferença e suas principais propriedades. 

4. Progressões por quociente e suas principais propriedades. 

5. Logaritmos. Aplicação da teoria dos logaritmos. 

1860 3ª ** 
Aritmética 

 

2. Progressões por diferença e suas principais propriedades. 

3. Progressões por quociente e suas principais propriedades. 

4. Logaritmos. Aplicações da teoria dos Logaritmos. 

1862 3ª ** 
Aritmética 

 

4. Progressões por diferença e suas principais propriedades. 

5. Progressões por quociente e suas principais propriedades. 

6. Logaritmos. Aplicação da teoria dos logaritmos. 

1870 3ª ** 
Aritmética 

 

Idêntico ao programa de 1862 

1877 4ª ** 
Aritmética 

 

2. Teoria das progressões por diferença e suas propriedades. 

3. Teoria das progressões por quociente e suas propriedades. 

4. Teoria elementar dos logaritmos e uso das tábuas. 

1879 2ª ** 
Aritmética 

 

1. Teoria das progressões por diferença e suas principais 

propriedades. 

2. Teoria das progressões por quociente e suas principais 

propriedades. 

3. Teoria elementar dos logaritmos e uso das tábuas. 

1881 3ª ** Aritmética 1. Teoria das razões e proporções; noções sobre igualdades. 
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 2. Teoria das progressões por diferença e por quociente. 

3. Teoria elementar dos logaritmos e uso das tábuas. 

1882 3ª ** 
Aritmética 

 

3. Progressões. 

4. Logaritmos. 

1892 1ª * Álgebra 10. Progressão – Logaritmos. Regra de juro composto e anuidade. 

1893 
1ª * Aritmética 

4. Progressões. 

5. Logaritmos. 

2ª ** Álgebra 
4. Progressões e logaritmos. 

1895 
1ª * Aritmética 

4. Progressões. Logaritmos. 

2ª ** Álgebra 
3. Progressões por quociente. Teoria algébrica dos logaritmos. 

1897 

1ª * Aritmética 

1. Das razões e proporções. 

2. Das progressões. 

3. Dos logaritmos. 

2ª ** 
Aritmética e 

Álgebra 

13. Proporções e progressões. 

14. Logaritmos. Calculo exponencial e frações contínuas. 

1898 

1ª, 2ª e 3ª 

Cursos 

realista e 

clássico 

** 

Aritmética 

4. Das progressões. 

5. Dos logaritmos. 

3ª  

Curso 

realista 

** 

Álgebra 

2. Progressões. 

3. Logaritmos. Cálculo exponencial e frações contínuas. 

1899 2ª ** Aritmética 

6. Progressões por diferença. 

7. Progressões por quociente. 

8. Logaritmos. Uso das tábuas. 

1912 2ª ** Matemática 
3. Progressões. Logaritmos. 

1915 3ª ** Álgebra 

32ª lição: Progressões. Progressões por diferença e progressões por 

quociente. Progressão por diferença, ou progressão aritmética. Razão. 

Progressão crescente. Progressão decrescente. Fórmula para calcular 

o valor do termo ocupando lugar de ordem n, na progressão por 

diferença. Exemplos e exercícios. 

33ª lição: Fórmula para calcular a soma dos n primeiros termos. 

Exemplos e exercícios. Utilidade e uso destas fórmulas. Inserção de 

termos entre os termos sucessivos de uma progressão por diferença. 

Exemplos. 

34ª lição:  Progressão por quociente, ou progressão geométrica. Razão. 

Progressão crescente. Progressão decrescente. Fórmula para calcular 

o 

valor do termo ocupando o lugar de ordem n. Fórmula para calcular a 

soma dos n primeiros termos. Exemplos e exercícios. Utilidade e uso 

destas fórmulas. 

35ª lição: Inserção de termos entre os termos sucessivos de uma 

progressão por quociente. Exemplos. Limite de soma dos termos de 

uma progressão por quociente, decrescente, quando o número dos 

termos aumenta indefinidamente. Exemplos. 

36ª lição: Logaritmos. Definição dos logaritmos por meio de duas 

progressões. Extensão da definição. Propriedade fundamental dos 

logaritmos. Logaritmos de um produto. 

Logaritmo de um quociente. Logaritmo de uma potência. Logaritmo de 

uma raiz. 

37ª lição: Diversos sistemas de logaritmos. Logaritmos vulgares (ou 
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decimais). Tábuas de logaritmos. Disposição das tábuas de logaritmos de 

Callet. Uso das tábuas de Callet. Características negativas. Cologaritmos. 

Exercícios de cálculo por logaritmos, por meio das tábuas de Callet. 

1919 3ª ** Álgebra 

1. Progressões aritméticas 

2. Progressões geométricas 

3. Logaritmos 

1923 2ª ** Álgebra 

1. Variações do trinômio do 2º grau. 

2. Progressões aritméticas. 

3. Progressões geométricas. 

4. Logaritmos. 

1926 3ª ** Álgebra 
2.Progressões aritméticas. Progressões geométricas. Logaritmos. 

3.Equações exponenciais. Resolução pelos logaritmos. Juros compostos. 

1928 3ª ** Álgebra 

2. Progressões. 

3. Logaritmos. Propriedades fundamentais. Logaritmos decimais. 

Operações sobre logaritmos. Uso das tábuas de cinco decimais. 

1929 

3ª ** Álgebra 

3. Progressões. 

4. Logaritmos. Propriedades fundamentais. Logaritmos. Uso das tábuas de 

cinco decimais. 

6ª ** Álgebra 
4. Progressões e logaritmos. Juros compostos, equações exponenciais e 

outras aplicações. 

1930 

3ª ** 

 
Álgebra 

3. Progressões. 

4 . Logaritmos. Propriedades 

fundamentais. Logaritmos decimais. Operações sobre logaritmos. Uso das 

tábuas de cinco decimais. 

6ª ** Álgebra 
2. Progressões e logaritmos. Juros 

compostos equações exponenciais e outras aplicações. 

1931 4ª ** 
Aritmética e 

Álgebra 

3.Progressão aritmética. Propriedades. Interpolação. 

4.Progressão geométrica. Propriedades. Interpolação. 

6.Logaritmos; propriedades. Uso das tábuas. Régua logarítmica. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados de Beltrame (2000) 

 

Entre os anos de 1850 e 1856, as Progressões estavam presentes tanto em Aritmética 

quanto em Álgebra, nos programas de 1858 até 1892 eram abordadas somente em Aritmética, 

entre os anos de 1893 e 1898, voltam a serem estudadas simultaneamente em Aritmética e 

Álgebra. De 1899 até 1912, eram vistas somente no campo da Aritmética e finalmente a partir 

do ano de 1915, as Progressões se consolidam em Álgebra. 

O ensino de Progressões se apresentava com a denominação de Progressão por 

Diferença e Progressão por Quociente (o que atualmente corresponde à Progressão Aritmética 

e Progressão Geométrica).  Miguel e Miorim (2002) citando Perez y Marin (1909) justificou a 

origem de tais expressões outrora utilizadas para as Progressões: 

As propriedades que destas progressões se deduzem e as aplicações aos 

números figurados que delas fizeram vários geômetras da Escola de 

Pitágoras, especialmente Nicômaco de Gerasa do século I, originaram a 

denominação de aritméticas que essas progressões têm. A denominação, 

porém, mais apropriada é de progressões por diferença. 

Euclides, notável geômetra grego do século III a. C. (450-380) estabeleceu a 

teoria das proporções em seus famosos Elementos, pela representação linear 
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das quantidades. Por este motivo, e talvez também pela freqüente aplicação 

que das proporções se faz em geometria, deu-se-lhes a denominação 

imprópria de proporções geométricas. Como o uso sancionou essa 

denominação, apesar de sua impropriedade, as progressões por quociente, 

compostas por sua vez de proporções contínuas sucessivas, receberam 

também o nome de progressões geométricas (PEREZ Y MARIN apud 

MIGUEL; MIORIM, 2002, p. 19-20). 

 

Nos programas de ensino, as Progressões eram precedidas pelos estudos de razões e 

proporções e, em todos os anos analisados, estavam atrelados ao ensino de logaritmos. As 

abordagens pedagógicas do conceito de razão eram identificadas com um número racional 

positivo configurado como quociente de uma divisão e também como uma fração. 

Esse modo de definir razão impossibilita que este termo seja também 

utilizado [...] para o estabelecimento de comparações entre quantidades 

relativas a grandezas de uma mesma espécie, quando esta comparação é feita 

não sob o ângulo da divisão, mas sob o ângulo da subtração (MIGUEL; 

MIORIM, 2002, p. 21, grifo dos autores). 

 

Dessa forma, a concepção de razão é entendida sob dois aspectos ao se comparar 

grandezas de mesma natureza, utilizando assim as operações de subtração e divisão. 

Essa concepção de razão, como seria de se esperar, repercute nas formas 

diferenciadas de se conceber a noção de proporção. De fato, dentro desse 

quadro, faz sentido desdobrar a noção de proporção em proporção por 

diferença ou equidiferença e proporção por quociente. Definia-se proporção 

por diferença ou equidiferença como a igualdade entre duas razões por 

diferença. Exemplo: subsiste uma relação de proporção por diferença entre 

as razões 10 – 7 e 8 – 5, pelo fato de as diferenças entre o antecedente e o 

conseqüente, em ambas as razões, serem iguais. Já uma proporção por 

quociente era definida como a igualdade entre duas razões por quociente. 

Exemplo: subsiste uma relação de proporção por quociente entre as razões 

8/4 e 16/8, pelo fato de ambas produzirem o mesmo quociente quando os 

seus antecedentes são divididos pelos seus respectivos consequentes 

(MIGUEL; MIORIM, 2002, p. 22, grifo dos autores). 

 

Portanto, para Miguel e Miorim (2002), o vínculo estabelecido entre as teorias das 

razões e proporções, das Progressões e também dos logaritmos nos livros didáticos do século 

XIX, determinava e comprovava a ordenação de programas para as unidades que conduziam a 

definição de logaritmos. Essa seria uma justificativa plausível para as Progressões 

antecederem os logaritmos e servirem de pré-requisito para a definição de tal conteúdo, 

diferentemente do que encontramos atualmente. 
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3.2  As Progressões nos livros didáticos do Colégio Pedro II  

 

 Como mencionado anteriormente, as Progressões foram tratadas tanto no campo da 

Aritmética quanto na Álgebra nos programas oficiais do Colégio Pedro II que datam do 

século XIX e das primeiras décadas do século XX. Este período intermediário na qual um 

mesmo tema é abordado em dois campos distintos, “[...] segundo duas concepções distintas, 

uma de natureza aritmética e outra de natureza algébrico-funcional” (MIGUEL; MIORIM, 

2002, p. 71) nos mostra a necessidade de recorrer aos livros didáticos da referida época para 

que possamos investigar as características destas duas concepções e compreender as 

mudanças de abordagem ou permanências do tema em questão.  

O Quadro 2, a seguir, mostra quais as obras indicadas nos programas que atendem aos 

conteúdos de Progressões. 

Quadro 2 - Livros didáticos indicados nos programas de ensino (1856-1930)
18

 

Anos em que o livro é citado no 

programa de ensino 

Livro e autor 

1856 Elementos de Arithmética (1855) - Cristiano Benedito Ottoni 

1877 Cours D’ Arithmétique (1853) – A. Guilmin 

Cours Complet D’ Arithmétique (1860) – A. Guilmin 

1879, 1881 e 1882 Tratado de Arithmética (1860) – João Antônio Coqueiro 

1892 e 1893 Tratado Elementar de Arithmética (1919) – José Adelino Serrasqueiro 

1895, 1897 e 1898 Elementos de Arithmética (1927) – João José Luiz Vianna 

Curso Elementar de Arithmética (1892) – Aarão e Lucano Reis 

Tratado de Álgebra (1918) – José Adelino Serrasqueiro  

1923 Tratado de Álgebra (1918) – José Adelino Serrasqueiro  

1926 Tratado de Álgebra (1918) – José Adelino Serrasqueiro  

Exercícios de Álgebra (1928) – H. Costa, E. Roxo e O. Castro  

1928 Tratado de Álgebra (1918) – José Adelino Serrasqueiro  

Exercícios de Álgebra (1928) – H. Costa, E. Roxo e O. Castro  

Exercícios de Álgebra (193-) – Cecil Thiré  

1929 e 1930 Exercícios de Álgebra (1928)– H. Costa, E. Roxo e O. Castro  

Exercícios de Álgebra (193-) – Cecil Thiré  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados de Beltrame (2000) 

 

Segundo Alves (2015), entre os anos de 1850 e 1912, os compêndios das diferentes 

matérias do plano de estudos difundiram-se intensamente e tornaram-se importantes 

                                                           
18

 Constam nesse quadro as obras indicadas nos Programas de Ensino para a área de Matemática. Foram 

omitidos os anos para os quais não havia indicação de obras.  
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instrumentos de trabalho no Colégio Pedro II. Como pontua o autor, os primeiros eram de 

origem estrangeira, notadamente franceses que eram utilizados na própria língua de origem, 

sendo traduzidos posteriormente. Com o tempo, passaram a ser escritos pelos professores de 

suas respectivas matérias cujo título da obra, em geral, incorporava o termo compêndio. Alves 

(2015) lembra também aqueles autores que faziam corresponder às unidades dos programas 

de ensino por meio de lições ou pontos; expressões como elementos, curso elementar e 

noções que revelavam o caráter introdutório dos estudos correspondentes e, ocasionalmente 

era utilizado o termo manual “[...] que colocavam em primeiro plano o tratamento 

metodológico dado ao conteúdo (ALVES, 2015, p. 27, grifos do autor). 

Havia um nítido controle exercido por estes sobre o objeto de trabalho, conforme 

esclarece Alves (2015): 

Nessa proposta, o professor era mero executor das operações ligadas ao 

trabalho docente. O manual, instrumento especializado destinado a uma série 

e a uma área de conhecimento do nível de ensino, ditava essa operações. Seu 

autor passava a ser outro especialista que não o professor (p. 29). 

 

Segundo Faria Filho e Galvão (2005), em geral, para um livro ser aprovado pelas 

instâncias educacionais da época em estudo, os conteúdos deveriam ser consistentes do ponto 

de vista científico, não sendo admitidas imprecisões ou desatualizações em relação ao 

conhecimento produzido pela ciência. Nesse sentido, havia considerada preocupação de que a 

escola estivesse atualizada em relação às descobertas científicas e o livro didático deveria 

mediar o conhecimento científico e o ensino. 

Percebe-se, nesse aspecto, a consciência que tinham os que estavam à frente 

das instâncias de instrução pública provinciais de que o conhecimento 

científico era distinto do conhecimento escolar. Cabia ao manual mediar essa 

duas instâncias: [...] deveria estar isento de imprecisões e inexatidões 

científicas, também deveria adequar-se ao uso cotidiano da escola e ao 

público ao qual se destinava. Assim, a preocupação com a “transposição 

didática”, para usar uma expressão de cem anos depois [...] , parecia presente 

não apenas restrita ao manual escolar, mas a toda ação da escola, pelo menos 

no final do século, quando a discussão sobre o método intuitivo e a “lição 

das coisas” tornam-se cada vez mais presentes (FARIA FILHO; GALVÃO, 

2005, p. 401). 

 

 Nos próximos itens faremos uma leitura e uma descrição dos livros relacionados no 

quadro 2, na ordem em que eles foram citados nos programas de ensino, buscando 

caracterizar a forma que cada um deles apresenta o desenvolvimento do tema Progressões.  
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3.2.1  Elementos de Arithmetica (1855) de “Ottoni” 

Cristiano Benedito Ottoni (1811-1896) foi um autor de grande prestígio no século XIX 

cujos livros didáticos predominaram no ensino de Matemática do Colégio Pedro II. “Desde 

meados do século até a década de 1890 os seus compêndios de Aritmética, Álgebra, 

Geometria e Trigonometria tinham presença constante no panorama curricular do Colégio” 

(VECHIA; LORENZ, 2004, p. 58). Como catedrático da Academia da Marinha do Rio de 

Janeiro, mostrou-se insatisfeito com o ensino da instituição e produziu compêndios de 

Matemática fundamentados nas obras de Étienne Bézout (1730-1783), tornando assim os 

livros, a seu ver, mais adequados. Tempos depois, Ottoni passou a considerar os livros de 

Bézout obsoletos. 

Tentando mostrar-nos de algum modo que a ciência matemática avançou e 

Bézout é ultrapassado, Ottoni mistura a produção matemática em si com o 

processo de construção dos elementos matemáticos, conteúdos da 

matemática escolar (VALENTE, 1999, p. 143, grifos do autor). 

 

As compilações de Ottoni fizeram muito sucesso, sendo adotados não somente no 

Colégio Pedro II, como também em quase todos os estabelecimentos de instrução secundária 

e superior do Império, servindo inclusive de base para outros autores. Tal êxito pode ser 

observado no número de edições dos livros (reeditado ao longo de trinta e quatro anos), 

conforme esclarecido por Vechia e Lorenz (2004): 

Em 1852 publicou seu primeiro livro – Elementos de Arithmética – que, com 

toda probabilidade, foi adotado na Academia da Marinha e no Colégio Pedro 

II no mesmo ou no ano seguinte. Em 1855 saiu uma segunda edição, que 

deve ter sido aquela referenciada no Programa de Ensino para o Collégio de 

1856. O livro foi reeditado várias vezes, sendo que a sétima edição data de 

1886 (p. 59). 

 

 Passaremos agora descrição do exemplar analisado que corresponde à segunda edição 

da obra, de 1855
19

. Como se pode observar a folha de rosto (figura 5), o livro foi adotado em 

estabelecimentos de instrução secundária e superior do Rio de Janeiro, não havendo assim, 

nítida separação do público-alvo a quem a obra se destinava, conforme ressaltado por Alves 

(2015): 

Ele [compêndio] expressava grau limitado de divisão do trabalho didático. 

Quase sempre, era utilizado em diferentes séries ou anos do processo de 

escolarização, inclusive em diferentes níveis de ensino (p. 29). 

                                                           
19

 Versão disponível no Google Livros em https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN600445577. Acesso em 06 

jan. 2018.  
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Figura 5 – Folha de rosto do livro Elementos de Arithmetica 

Fonte: OTTONI (1855)  

 

O livro possui uma “introdução” na qual o autor expôs conceitos como grandeza ou 

quantidade, unidade, números inteiros e fracionários, nomenclatura e representação dos 

números, como também apresentou uma noção bem ampla das quatro operações 

fundamentais. O autor apontou que “[...] a Arithmetica tem por objecto estabelecer regras 

fixas e as mais commodas para effectuar sobre os números todas as operações possíveis
20

” 

(OTTONI, 1855, p.14).  

Dividida em duas “partes”, e cada parte possuindo quatro “capítulos”, primeiramente o 

autor trabalhou as operações de números inteiros, as frações e suas operações e aplicações, os 

complexos
21

 e operações, finalizando com os números decimais e suas operações. A segunda 

                                                           
20

 Aqui e em todas as citações referentes aos livros didáticos será mantida a grafia das palavras tal como ocorre 

no original consultado.  

21
  O estudo aqui chamado de “número complexo” não se refere ao conjunto dos números complexos tal qual se 

tem atualmente, estes eram denominados números imaginários. “Chama-se por número complexo o que consta 

de partes, cada uma exprimindo as unidades diversas, que resultarão da divisão de uma unidade principal" 

(OTTONI, 1855, p. 77). 
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parte da obra é composta pelos capítulos referentes às propriedades gerais dos números, 

potências e raízes, razões e proporções e finalizando com Progressões e logaritmos.  

A compilação de Ottoni, seus Elementos de Aritmética, orientam a 

distribuição dos conteúdos de ensino da disciplina já a partir de 1855, pelo 

novo Regulamento do Colégio Pedro II. O ensino de Aritmética passa a ser 

dividido em dois exatamente seguindo numa primeira parte a Aritmética sem 

uso de expressões literais e noutra com a conotação algébrica. Trata-se do 

embrião do ensino seriado da matemática escolar (VALENTE, 1999, p. 

151). 

 

Para este trabalho, partiremos para o 8º capítulo do compêndio intitulado “Theoria das 

Progressões e Logarithmos”. Todos os conceitos que serviam de base para o este capítulo, 

encontram-se em itens anteriores, havendo um cuidado com a sequência didática dos 

conteúdos. Em uma breve introdução do capítulo, Ottoni informou ao leitor que “[...] uma das 

mais importantes descobertas que se tem feito em mathematica é a teoria dos logarithmos, da 

qual damos no presente capítulo os princípios mais essenciaes: começando pelas progressões, 

em que se funda aquella teoria” (OTTONI, 1855, p. 193). Percebe-se claramente que principal 

ênfase dessa parte da obra era o ensino dos logaritmos, e as Progressões ficavam em segundo 

plano, sendo necessárias como ferramenta para sua a definição.  

As Progressões Aritméticas, intituladas como “Progressões por differença” eram assim 

definidas: 

Dá-se o nome de progressão por differenças a uma série de números taes, 

que cada um excede ao precedente, ou é por ele excedido, em um numero 

constante, que se chama a razão ou diferença da progressão. Chama-se ella 

crescente, quando cada termo excede o anterior: quando é por ele excedido, 

a progressão é decrescente (OTTONI, 1855, p. 193). 

O autor forneceu um único exemplo exibindo uma Progressão crescente e outra 

decrescente e justificou tal classificação, como podemos observar na figura 6 que se segue: 

 

 

Figura 6 – Exemplo de Progressão Aritmética crescente e decrescente 

Fonte: OTTONI (1855, p. 193) 
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  Ottoni deduziu a expressão do termo geral de uma Progressão Aritmética 

crescente e decrescente de maneira clara e didática, viabilizando a possível compressão da 

generalização, conforme pode ser visto na figura 7 a seguir: 

 

 

 

Figura 7 – Cálculo do termo geral de uma Progressão por Diferença  

Fonte: OTTONI (1855, p. 194-195) 

 

No encadeamento do conteúdo, o autor utilizou a ideia proposta pela expressão do 

termo geral, mostrando que são úteis na inserção de elementos entre dois outros termos 

(proposição nº 193). Feito isso, enuncia a seguinte regra: “Para inserir meios differenciaes 

entre dous números dados, tira-se o menor do maior, e divide-se o resto pelo numero dos 

meios mais 1. O quociente é a razão da progressão” (OTTONI, 1855, p. 196). O exemplo 

dado, estritamente numérico, refere-se exatamente a este tipo de situação: 

 

Figura 8 – Exemplo de interpolação de termos em uma Progressão Aritmética 

Fonte: OTTONI (1855, p. 196) 
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O autor finalizou o conteúdo de Progressões Aritméticas, que ocupa cinco páginas, 

enunciando o que chama de duas “propriedades” e apresentou suas respectivas 

demonstrações, justificando que os resultados “[...] depois nos serão uteis” (OTTONI, 1855, 

p. 196). Tais propriedades foram retomadas nos estudos de Progressão Geométrica.  

 

Figura 9 – Primeira propriedade das Progressões Aritméticas 

Fonte: OTTONI (1855, p. 196) 

 

Ottoni explicou que devido a razão entre os termos da Progressão primitiva ser 

constante e o número de meios inseridos também ser constante, a razão continuaria sendo a 

mesma (proposição n. 193) para todas as Progressões parciais. Além disso, o último termo de 

cada Progressão era o primeiro termo da subsequente, unindo-as em uma só Progressão. 

Ottoni ainda complementa: “[...] para achar a razão, divide-se o segundo numero pelo 

primeiro, e do quociente extrahe-se a raiz do gráo designado pelo numero de meios mais 1” 

(OTTONI, 1855, p. 200).  

 

Figura 10 – Segunda propriedade das Progressões Aritméticas  

Fonte: OTTONI (1855, p. 197) 
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Ao finalizar a demonstração da segunda propriedade, o autor iniciou o ensino das 

Progressões Geométricas, denominadas de “Progressões por quocientes” assim definidas: 

Dá-se este nome a uma série de termos dos quaes cada um é igual ao 

precedente multiplicado por um número constante que se chama de razão. 

Também se diz simplesmente progressão. Esta é crescente ou decrescente, 

segundo a razão é maior ou menor do que a unidade (OTTONI, 1855, p. 

198). 

 

Além disso, o autor apontou que a Progressão era simplesmente uma série de razões 

iguais em que cada termo é antecedente de uma razão e consequente de outra. E ainda afirmou 

que três termos consecutivos de qualquer Progressão compõem uma proporção contínua
22

. De 

maneira análoga às Progressões Aritméticas, foi deduzida a expressão do termo geral de para 

o leitor, como podemos observar na figura 11 que se segue: 

 

Figura 11 – Cálculo da expressão do termo geral de uma Progressão por Quociente  

Fonte: OTTONI (1855, p. 198-199) 

 

                                                           
22

 No capítulo anterior “Applicações, teorias das razões e proporções” após enunciar a definição de proporção, 

Ottoni ao desenvolver o conteúdo descreveu a proposição número 167: “Propriedade Fundamental: em toda a 

proporção, o producto dos extremos é igual ao dos meios” (OTTONI, 1855, p. 168). Ou seja, dada uma 

proporção a/b = c/d, pela Propriedade Fundamental teríamos ad=bc. Caso em que os meios fossem iguais, a 

proposição seria contínua (proposição número 170): “Sendo iguaes os meios, a proporção se diz contínua: então 

o produto dos extremos é igual ao quadrado do meio; logo o meio é igual à raiz quadrada do produto dos 

extremos” (OTTONI, 1855, p. 170). 
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No seguimento do conteúdo, foi apresentada a ideia de interpolação geométrica 

(proposição n. 198), ou seja, dados o primeiro termo e outro qualquer de uma Progressão, 

pode-se inserir entre estes termos intermediários, denominados de meios proporcionais. 

Assim, deve-se achar a razão da Progressão para finalmente conseguir obter os termos a ser 

inseridos entre os outros dois. Em uma observação, Ottoni relatou certa preocupação nos 

casos de se extrair a raiz de qualquer grau que não foram tratados anteriormente. Assim, na 

continuação do curso, seria abordado um processo análogo ao de extração de raiz cúbica. 

Porém, poder-se-ia inserir quantos meios fossem necessários um a um, usando a ideia de 

proporção contínua (proposição 170), conforme o exemplo que se segue: 

 

Figura 12 – Exemplo de interpolação geométrica utilizando proporção contínua 

Fonte: OTTONI (1855, p. 200) 

 

As propriedades das Progressões Geométricas eram análogas as das Progressões 

Aritméticas enunciadas (propriedades n.194 e n.195), como podemos verificar nas figuras 13 

e 14 que se seguem: 

 

Figura 13 – Primeira propriedade das Progressões por Quocientes  

Fonte: OTTONI (1855, p. 200-201) 
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Isto ocorre porque como o quociente de qualquer termo pelo seu antecessor é 

constante (razão da progressão), deste número, dever-se-ia extrair uma raiz cujo grau seria 

igual ao número de meios inseridos mais um. Dessa forma, a razão seria a mesma para todas 

as Progressões parciais, constituindo uma só Progressão. Partiremos para a segunda 

propriedade e sua demonstração: 

 

Figura 14 – Segunda propriedade das Progressões por Quocientes 

Fonte: OTTONI (1855, p. 201) 

 

Ao finalizar o conteúdo, Ottoni fez uma advertência em relação às diferentes 

nomenclaturas para as Progressões utilizadas em livros mais antigos (sem dizer a quais ele se 

refere): Progressão por Diferença também poderia ser encontrada em obras como Progressão 

Aritmética, da mesma forma que Progressão por Quociente poderia denominar-se Progressão 

Geométrica, ou ainda por Proporção Aritmética e Geométrica.  

No item subsequente as Progressões, o autor iniciou os estudos de logaritmos. Não é 

nosso objetivo analisar todo o desenvolvimento do conteúdo, mas percebemos que, de fato, as 

Progressões serviam como assunto essencial para a abordagem dos logaritmos, começando 

com a sua definição.  

Em geral, entende-se por logarithmos, numeros em progressão por 

differença, correspondendo termo a termo aos de uma progressão por 

quociente; cada termo desta terá por logarithmo o termo correspondente na 
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outra progressão. Na progressão por quocientes deve haver um termo igual a 

1, e o correspondente na progressão por diferenças, deve ser zero (OTTONI, 

1855, p. 202).  

 

Assim, notamos que a concepção aritmética dos logaritmos foi apresentada, e na 

sequência do desenvolvimento do conteúdo, o autor enunciou a primeira propriedade dos 

logaritmos: “O logarithmo do produto de dous números a, b, é igual à somma dos logarithmos 

dos factores” (OTTONI, 1855, p. 203). Para demonstrar esta propriedade, Ottoni recorreu 

mais uma vez as Progressões, utilizando inclusive, a segunda propriedade de Progressões 

Geométricas:  

 

Figura 15 – Primeira propriedade dos logaritmos 

Fonte: OTTONI (1855, p. 203) 

 

Outro uso das Progressões em logaritmos foi na construção das “Taboas de 

logarithmos” cujo objetivo era facilitar os cálculos, pois dado um número inteiro poderia ser 

obtido seu logaritmo e vice-versa, bastando consular tal tabela.  
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Figura 16 – Construção da “Taboa de logarithmos” 

Fonte: OTTONI (1855, p. 205-207) 

 

Assim, feita a construção da Tábua de logaritmos, o autor esclareceu que com o 

auxílio desta, poder-se-ia aplicar as propriedades de logaritmo de um produto e logaritmo de 

uma raiz de qualquer grau, por ele já demonstrados. Além disso, Ottoni explicou que os 
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logaritmos do sistema oriundo das Progressões eram denominados de “Logarithmos 

Ordinários” e também de “Logarithmos de Briggs”. 

No fechamento do capítulo, o autor apresentou as “Applicações da theoria dos 

logarithmos” e identificamos mais relações entre Progressões e logaritmos. As “aplicações” 

nada mais são do que exemplos do uso das fórmulas de interpolação já trabalhadas. Em 

interpolação geométrica, expôs a seguinte questão resolvida:  

 

 

Figura 17 – Aplicação de logaritmos em Progressões por Quociente 

Fonte: OTTONI (1855, p. 211-212) 

 

O autor discutiu os “Logarithmos das fracções”, casos em que os logaritmos eram 

negativos, até então não trabalhados. Ao retornar nas Progressões por Quociente e tomar 

números menores que 1, obteve: 
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Figura 18 – Logaritmos das frações 

Fonte: OTTONI (1855, p. 215-216) 

 

Dessa forma, nas sequências acima, para a direita observou-se os números maiores que 

1 e seus respectivos logaritmos e para a esquerda, os números menores que 1 e seus 

logaritmos. Ainda assim, esclareceu: 

 

Figura 19 – Logaritmos negativos 

Fonte: OTTONI (1855, p. 216-217) 

 

Verificamos que Ottoni retratou toda a teoria das Progressões sem esclarecer ao 

estudante a utilização deste conteúdo. Apresentou as definições e propriedades, mas não 
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revelou aos alunos seu objetivo final, ou seja, utilizar as Progressões para desenvolver a teoria 

dos logaritmos. Ottoni era um autor que trazia em suas obras poucos exemplos e nenhum 

exercício, exigindo do professor um domínio do conteúdo a ser ensinado ao propor mais 

exemplos de fixação de conteúdos e sendo necessária a elaboração de exercícios para seus 

alunos. Além disso, possuía um discurso coeso, estruturado em tópicos que articulava os 

conteúdos, proporcionando uma obra sequencial. Isso pode ser percebido pela enumeração 

dos itens que pressupõe um encadeamento lógico e sintético para o ensino. Não há, entretanto, 

imagens, ou referências a situações ditas “contextualizadas”. 

 

3.2.2  Cour Complet D’ Arithmétique (1853, 1860) de “Guilmin” 

Nas décadas de 1870 e 1880, segundo Vechia e Lorenz (2004), as reformas de ensino 

do Colégio Pedro II pouco modificaram a sequência das disciplinas, as áreas de estudo no 

programa de ensino e a carga horária. Nesse período, os compêndios de Geometria e de 

Trigonometria de Ottoni continuaram a serem usados, mas, os de Álgebra e Aritmética foram 

substituídos, “de acordo com as indicações do Programa de Ensino de 1877, pelos opúsculos 

de Costa, de Drago e de Guilmin” (VECHIA; LORENZ, 2004, p. 61). 

Neste mesmo ano, a obra citada no programa é o livro “Cour Complet D’ 

Arithmétique” que contempla o conteúdo de progressões, de A. Guilmin. Há duas edições 

disponíveis dessa obra, digitalizadas pelo Google. Faremos uma leitura de ambas as edições a 

seguir, pois identificamos algumas diferenças em ambas e não sabemos qual a edição de fato, 

foi utilizada. 

Charles Marie Adrien de Guilmin (1812-1884) era professor do Lyceu Bonaparte e em 

1861 começou a se dedicar na elaboração de livros didáticos de Matemática. Suas obras 

tiveram bastante prestígio sendo utilizadas nas escolas primárias francesas desde 1863 e 

reeditada até a vigésima terceira edição em 1891 (VECHIA; LORENZ, 2004, p. 63). 

Vale ressaltar que durante o século XIX, o Colégio Pedro II indicou em seus 

programas de ensino diversos livros estrangeiros especialmente os franceses (VECHIA; 

LORENZ, 2004) sendo utilizadas as traduções ou até mesmo os originais. Essas obras de 

Guilmin são exemplos desta adoção. 

Os exemplares tomados neste estudo correspondem à terceira edição da obra, de 1853 

e à nona edição publicada no ano de 1860. Como podemos observar nas contracapas (figura 
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20), os livros foram utilizados em liceus, colégios e outros estabelecimentos de instrução 

pública. 

 
 

                            
Figura 20 – Folhas de rosto dos livros Cours Complet D’Arithmétique 

Fonte: GUILMIN (1853, 1860)  

 

O compêndio de 1853 é dividido em três “partes” denominado pelo autor de “livros”. 

No primeiro livro, composto por dois “capítulos”, são trabalhados os números inteiros e suas 

operações fundamentais. No segundo livro, também constituído de dois capítulos há as 

propriedades relativas das quatro operações e divisibilidade dos números; no terceiro livro 

formado por seis capítulos, são abordadas as frações ordinárias e decimais, o sistema métrico, 

extração de raízes, aplicação da aritmética em diversos problemas gerais e os logaritmos e 

seus usos. Por fim, há um “complemento” no qual o autor abordou conteúdos relativos a 

aproximações de soma e de diferença, problemas envolvendo situações monetárias, 

anuidades, arbitragens, regras conjuntas, entre outros.  
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Na edição de 1860 o livro é dividido em nove “capítulos” que abordam os estudos 

sobre numeração decimal, operações fundamentais dos números inteiros, divisibilidade dos 

números, frações ordinárias, frações decimais, sistema métrico, extração de raízes, aplicação 

da aritmética em diversos problemas gerais e uso das tábuas dos logaritmos. Além disso, há 

um “complemento” com assuntos diversos, como por exemplo, juros e descontos comerciais, 

anuidades e partes proporcionais.  

Na edição de 1853, o autor apresenta as Progressões antes do ensino de logaritmos e as 

utiliza para defini-los, mas na obra de 1860 os logaritmos são ensinados independentemente 

das Progressões, antecedendo-as. 

No sexto capítulo do terceiro livro da obra de 1853, intitulado por “Des logarithmes et 

de leurs usages”, o autor usou o termo “Nations preliminaires” logo após o título para iniciar 

os estudos de Progressões. Percebe-se que a ênfase nesta parte do livro são os logaritmos 

sendo as Progressões, conteúdo introdutório para estes.  

Guilmin definiu Progressões por Diferença: “[...] on appelle progression par difference 

une suite de nombres tels que chacun sur passe celui qui le precede immediatement ou en est 

surpasse, d'un nombre constant qu'on appelle raison de la progression”
23

 (GUILMIN, 1853, p. 

254). Feito isso, o autor tomou como exemplo a Progressão de termos 5, 7, 9, 13... e explicou 

que a razão de valor 2 é a diferença de um termo por outro imediatamente após o primeiro.  

Em seguida, apresentou o único teorema para as Progressões por Diferença: “[...] dans 

une progression par difference un terme de rang quelconque est egal au 1º terme, plus autant 

de fois la raison qu'il y a de termes avant lui”
24

 (GUILMIN, 1853, p. 254). Propôs a 

generalização da sequência nos termos: a, a + r, a + 2r, a + 3r, a + 4r... Observamos que o 

autor se limitou a definição e a generalização dos termos das Progressões Aritméticas não 

abordando exemplos, exercícios, expressão do termo geral e nem soma dos termos e, no final 

da apresentação do conteúdo, ainda informou: “Nous n'en dirons pas davantage sur les 

progressions par difference; ce qui precede suffisant a ce que nous avons  en vue en les 

mentionnant” (GUILMIN, 1853, p. 255). Ou seja, não abordaria mais Progressões 

Aritméticas, o que havia ensinado era o suficiente para depois utilizá-las.  

                                                           
23

 Tradução: Chamamos progressão por diferença a uma sequência de números tal que cada um supera aquele 

que o precede imediatamente ou é superado por um número constante que é chamado a razão da progressão. 

24
 Tradução: Em uma progressão por diferença, um termo de qualquer posição é igual ao primeiro termo, mais 

quantas vezes houver termos antes dele.  
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Em Progressões por Quociente, Guilmin definiu: “[...] on appelle progression par 

difference une suite de nombres tels que chacun sur passe celui qui le precede immediatement 

ou en est surpasse, d'un nombre constant qu'on appelle raison de la progression”
25

 

(GUILMIN, 1853, p. 255). Após a definição, o autor exibiu a Progressão 3, 6, 12, 24, 48, ... e 

advertiu que a razão de uma Progressão obedece a divisão de um termo pelo seu precedente, 

no exemplo acima, a razão da Progressão é 2.  

Semelhantemente ao modo que tratou as Progressões por Diferença, Guilmin expôs a 

generalização dos termos das Progressões por Quociente em forma de teorema: “[...] un terme 

quelconque d'une progression par quotient est égal au premier terme multipliè par la raison 

élevée à une puissance marquee par le nombre des termes qui precendet celui que l'on 

considere”
26

 (GUILMIN, 1853, p. 255). Assim, generalizou os termos da Progressão: a, a x q, 

a x q
2
, a x q

3
, a x q

4
,... , mas não explicitou a expressão geral dos termos da mesma. Por fim, 

propôs uma dedução breve para a soma dos termos de uma Progressão por Quociente 

acompanhada de um exemplo numérico: 

 

Figura 21 – Fórmulas da soma de Progressões por Quociente e exemplo numérico 

Fonte: GUILMIN (1853, p. 255-256)  

 

Seguidamente, Guilmin abordou o conteúdo dos logaritmos e utilizou as Progressões 

na sua definição, como podemos observar na figura 22: 

                                                           
25

 Tradução: Chamamos de progressão quociente uma série de números tal que cada um é igual ao precedente, 

multiplicado por um número constante que é chamado de razão da progressão. 

26
 Tradução: Qualquer termo de uma progressão por quociente é igual ao primeiro termo multiplicado 

pela razão elevada a quantidade de termos que o precede.  
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Figura 22 – Definição de logaritmos utilizando Progressões 

Fonte: GUILMIN (1853, p. 256)  

 

O autor advertiu que aos logaritmos eram atribuídos apenas aos números maiores que 

1. Os números menores que a unidade não possuíam logaritmos. Além disso, considerou duas 

Progressões: a primeira por quociente, possuindo como primeiro termo 1 e razão q e a 

segunda de primeiro termo 0 e razão d, conforme a figura 23. 

 

Figura 23 – Progressões por Quociente e Diferença 

Fonte: GUILMIN (1853, p. 256)  

 

Baseado nestas sequências, o autor fez as seguintes considerações
27

: 

 

Figura 24 – Observações sobre Progressões por Quociente e Diferença 

Fonte: GUILMIN (1853, p. 257)  

                                                           
27

 Tradução: 1ª: a progressão por quociente continua indefinidamente e se consiste na série completa das 

potências da razão. 

2ª: a progressão por diferença, continua indefinidamente, e consiste na série completa de múltiplos da razão. 

3ª: O expoente da razão q, em um termo da progressão do quociente, aumentado em 1, indica a posição desse 

termo na progressão; o multiplicador ou COEFICIENTE da razão d, de um termo da progressão por diferença, 

aumentado em 1, indica a posição deste termo na progressão. 
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Por fim, Guilmin afirmou que era a partir dessas duas Progressões que as propriedades 

dos logaritmos iriam se originar. De fato, ao expor as propriedades dos logaritmos, as 

Progressões estavam presentes na demonstração da “Propriedade Fundamental”, propriedade 

esta que diz que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos de seus fatores, como 

podemos constatar na figura 25: 

 

Figura 25 – Demonstração da “Propriedade Fundamental” dos logaritmos 

Fonte: GUILMIN (1853, p. 257-258)  

 

 A partir daí o autor explicou e demonstrou todas as propriedades dos logaritmos e 

ensinou a construir as tábuas dos logaritmos, sem fazer uso das Progressões.  

 Para Miguel e Miorim (2002), a partir de 1877, quando os programas sofreram 

influência francesa, a ordenação de tópicos como regra de três, juros simples, regras de 

desconto, regras de companhia, juros compostos e anuidades passaram a suceder os estudos 

de logaritmos. De fato, tais conteúdos se encontram no final do livro, na parte 

“Complemento”. Em problemas de Anuidades, as Progressões foram mais uma vez utilizadas, 

nesse caso, a soma de Progressões Geométricas, facilitou a resolução da questão: 
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Figura 26 – Problema sobre anuidades e sua resolução 

Fonte: GUILMIN (1853, p. 332)  

 

 Na edição de 1860, no nono capítulo “Usage des tables de logarithmes et de la régle a 

calculs”, Guilmin começou os estudos dos logaritmos e suas propriedades, mas sem antes 

abordar Progressões e nem as utilizou para definir logaritmos, como falado anteriormente. 

Não foi identificada nenhuma menção as Progressões inseridas em demonstrações das 

proposições.   

Na parte “Table du complément” no final da obra, percebemos que o autor citou a 

soma da Progressão por Quociente na solução de um problema de anuidades, sem antes ter 

trabalhado com o assunto. A questão proposta e sua resolução é idêntica à trabalhada na 

edição de 1853 (figura 26). Em “Des propriétés principales des proportions et des 

progressions”, as Progressões por Diferença (agora também denominadas de Progressões 

Aritméticas) foram definidas de forma semelhante a edição anteriormente analisada, 

exemplificando com uma Progressão de termos 7, 10, 13, 16...  

Foram também apresentados os tipos de Progressão crescente e decrescente (não 

exibidas no exemplar de 1853) e o autor deixou claro que a razão da Progressão era a 
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diferença entre termos consecutivos. No primeiro teorema, generalizou os termos da 

Progressão e deduziu, a partir da definição, uma expressão para o termo geral da sequência 

(figura 27). Vale lembrar que na edição anteriormente analisada, Guilmin generalizou os 

termos da sequência, mas não propôs a expressão do termo geral da Progressão Aritmética. 

 

Figura 27 – Expressão para o termo geral de uma Progressão Aritmética 

Fonte: GUILMIN (1860, p. 92) 

  

Em seguida, foi apresentado um único exemplo que consistia em achar 100º termo da 

Progressão 7, 10, 13, ... na qual foi utilizado a expressão anteriormente citada para chegar ao 

valor 304 do termo pedido.  

No segundo teorema foi enunciado que em qualquer Progressão por Diferença, a soma 

de dois termos tomados equidistantes dos extremos era igual à soma dos extremos, cuja 

demonstração foi apresentada pelo autor:  

 

Figura 28 – Demonstração do segundo teorema de Progressão Aritmética 

Fonte: GUILMIN (1860, p. 92) 

 

Imediatamente após a demonstração (figura 28), foi explicada a dedução da expressão 

para a soma de uma Progressão Aritmética, também não ensinada na edição de 1853. 
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Figura 29 – Dedução da expressão para a soma dos termos de uma Progressão Aritmética  

Fonte: GUILMIN (1860, p. 92-93) 

 

Guilmin apresentou um exemplo que pedia a soma dos 100 primeiros termos da 

Progressão 7, 10, 13, ... . Para resolver fez uso da expressão anteriormente abordada, 

chegando ao resultado de 15550.  

O autor alertou que, ao observar as fórmulas deduzidas nas figuras 27 e 28, se forem 

conhecidas três das cinco quantidades a, l, n, r e S, poder-se-ia encontrar as outras duas 

quantidades da seguinte forma: 

 

Figura 30 – Observação sobre Progressão Aritmética 

Fonte: GUILMIN (1860, p. 93) 

 

Na sequência do conteúdo, foram definidas as Progressões por Quociente ou 

Progressões Geométricas semelhantemente a edição de 1853. Mas no compêndio de 1860, 

Guilmin se preocupou em relatar o que seriam as Progressões Geométricas crescentes e 

decrescentes e em esclarecer que a razão era obtida pela divisão de um termo pelo seu 
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precedente. O autor apresentou um exemplo na qual explicou como obteve a razão de valor 3 

da Progressão de termos 4, 12, 36, 108,... . Feito isso, propôs o primeiro teorema que consistia 

na dedução da expressão do termo geral: 

 

Figura 31 – Definição de Progressão Geométrica 

Fonte: GUILMIN (1860, p. 93-94) 

 

 Também foi proposta a soma dos termos de uma Progressão por Quociente, cuja 

expressão foi deduzida conforme edição de 1853 na figura 21.  

 

Figura 32 – Soma dos termos de uma Progressão por Quociente de razão menor que 1 

Fonte: GUILMIN (1860, p. 94) 
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O autor anunciou a expressão para a soma dos termos de uma Progressão Geométrica 

cuja razão era menor que a unidade, inserindo a ideia de limite e propôs uma aplicação 

numérica. 

Constatamos também que, na edição de 1853, a ênfase no capítulo averiguado não 

foram as Progressões, estas serviram somente de pré-requisito para o estudo de logaritmos. 

Ao contrário de Ottoni, o assunto na obra ocupa pouco mais de duas páginas do capítulo.  

  

3.2.3  Tratado de Arithmetica (1860) de “Coqueiro” 

 Em 1879, 1881 e 1882 o livro citado nos programas é o “Tratado de Arithmetica” de 

João Antônio Coqueiro
28

.  

 João Antônio Coqueiro (1837-1910), nascido no Maranhão, era Bacharel em Ciências 

pela Faculdade de Ciências de Paris e Doutor em Ciências Físicas e Matemáticas pela 

Universidade de Bruxelas. Publicou seu livro de Aritmética em 1860, sendo adotado em 1879 

no Colégio Pedro II na primeira e segunda série do ensino secundário. Para Silva (2000), 

Coqueiro apresentava os conteúdos de maneira rigorosa, enfatizando o enunciado de 

teoremas, formulação de axiomas e exercícios resolvidos e propostos. Outra característica 

deste autor é a utilização da Álgebra na Aritmética.  

 Ratificando a afirmação de Silva (2000), Valente (1999) esclareceu: 

O livro de Coqueiro é o que se pode chamar de compêndio no estrito senso 

da palavra. Isto é, o autor procura juntar elementos que considera 

importantes para a iniciação matemática do aluno. E já que ela deve se dar 

inicialmente por intermédio da Aritmética, Coqueiro, ao desenvolver os 

temas aritméticos, não está preocupado com a escrita de Elementos da 

Aritmética. Assim, é significativo o nome do livro: Tratado de Aritmética 

(VALENTE, 1999, p. 158, grifos do autor). 

 

Na versão digital localizada, o livro não possui folha de rosto com informações de 

volume da obra, edição, ano e ordem de impressão. Consta apenas Paris como a cidade de 

impressão e a tipografia W. Remquet & Cia localizada na Rua Garancière nº 05, conforme a 

figura 33. 

                                                           
28

  O livro faz parte do acervo digital da Biblioteca Publica Benedito Leite, em São Luiz, Maranhão disponível 

em http://www.cultura.ma.gov.br/portal/bpbl/acervodigital/ 

http://www.cultura.ma.gov.br/portal/bpbl/acervodigital/
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Figura 33 – Local de impressão e tipografia do Tratado de Arithmetica 

Fonte: COQUEIRO (1860) 

 

 Teixeira e Fernandes (2016), ao fazerem uma breve análise deste mesmo compêndio, 

realizaram uma busca de várias fontes a fim de identificar qual era a edição da mencionada 

obra. Deduziram que este livro foi publicado no ano de 1860, sendo a primeira edição. 

Assumiremos esta informação referente ao ano de publicação. 

 A primeira folha apresentada na obra apresenta o título do livro e uma assinatura que 

não podemos afirmar se é do autor (figura 34). 
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Figura 34 – Primeira folha do Tratado de Arithmetica 

Fonte: COQUEIRO (1860) 

 

O compêndio é dividido em oito “livros’ e cada livro subdividido em “capítulos’. 

Eram desenvolvidos conteúdos como numeração e operações fundamentais, propriedades 

elementares dos números inteiros, teoria das frações ordinárias e dos números decimais, 

medidas, potências e raízes, aproximações numéricas, razões, Progressões, logaritmos e 

aplicações. Coqueiro reservou o capítulo II do livro VII exclusivamente para as Progressões, 

que iremos detalhar em nosso estudo. 

Progressão Aritmética foi assim definida:  

Chama-se progressão arithmética ou por differença uma serie de quantidades 

taes, que a differença entre duas quantidades consecutivas é constante. Essas 

quantidades chamão-se termos da progressão, e a differença constante, razão 

da progressão (COQUEIRO, 1860, p. 321). 
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 O autor explicou o que era Progressão Aritmética crescente e decrescente fornecendo 

um único exemplo (figura 35). 

 

Figura 35 – Exemplo de Progressão Aritmética crescente e decrescente 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 321) 

 

 Feito isso, foi enunciado o primeiro teorema para o qual Coqueiro deduziu a expressão 

do termo geral no “Theorema Fundamental”. 

 

Figura 36 – Dedução da expressão do termo geral de uma Progressão Aritmética 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 321-322) 
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A interpolação aritmética também foi enunciada: 

Inserir certo número n de meios arithméticos entre dous números a e l, é 

formar uma progressão arithmética começando por a e terminando com l. 

Tudo se reduz a achar a razão da progressão, por quanto conhecida esta, será 

fácil formar seos differentes termos (COQUEIRO, 1860, p. 322, grifos do 

autor). 

 

Depois de defini-la, Coqueiro utilizou a expressão do termo geral para trabalhar o que 

chamou de “problema” para o qual deduziu a razão para questões de interpolação e 

apresentou um exemplo numérico (figura 37). 

 

Figura 37 – Dedução da razão para casos de interpolação aritmética 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 322-323) 

 

No prosseguimento dos estudos, o autor enunciou o primeiro teorema das Progressões 

Aritméticas: “Se entre dous termos consecutivos de uma progressão por differença se insere o 

mesmo numero de meios, as progressões parciaes formão uma só e mesma progressão” 

(COQUEIRO, 1860, p. 323). Segue a demonstração deste teorema: 
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Figura 38 – Demonstração do Teorema 1 de Progressões Aritméticas 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 323-324) 

 

O segundo teorema foi apresentado imediatamente após o primeiro: “Para inserir (pp’–

1) meios entre dous números a e l, pode-se inserir (p –1) meios entre esses números e inserir 

depois (p’–1) meios entre os termos da progressão obtida precedentemente” (COQUEIRO, 

1860, p. 324). A demonstração do autor é a que segue (figura 39). 

 

Figura 39 – Demonstração do Teorema 2 de Progressões Aritméticas 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 324) 
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Percebemos que Coqueiro, após as demonstrações dos teoremas acima mencionados, 

não utilizou nenhum exemplo nem aplicação numérica, iniciando os estudos da soma dos 

termos de uma Progressão Aritmética por meio de um lema e um teorema. 

 

Figura 40 – Lema sobre soma de termos equidistantes dos extremos de Progressões Aritméticas 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 324) 

 

Em seguida, foi apresentado o teorema e deduzida a expressão da soma dos termos de 

uma Progressão Aritmética (figura 41). 

 

Figura 41 – Dedução da expressão da soma dos termos de uma Progressão Aritmética 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 325) 
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O autor apresentou um exemplo que tratava da soma dos termos da Progressão 3, 5, 7, 

9, 11, 13,15 , e com a expressão anteriormente deduzida chegou ao valor de  63. 

 Progressão Geométrica foi definida como: “É uma serie de quantidades taes, que a 

razão de duas consecutivas d’essas quantidades é constante” (COQUEIRO, 1860, p. 326). Foi 

informado ainda que, se a razão for maior que a unidade, a Progressão seria crescente, caso 

contrário, seria classificada como decrescente. Seguem os exemplos numéricos (figura 42). 

 

Figura 42 – Exemplos sobre Progressão Geométrica 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 326) 

 

Semelhantemente ao que fez nas Progressões Aritméticas, Coqueiro propôs um 

“Teorema Fundamental” a partir do qual generalizou a expressão para o termo geral de uma 

Progressão Geométrica. 

 

Figura 43 – Expressão do termo geral da Progressão Geométrica 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 326-327) 
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Para inserção de meios geométricos entre duas quantidades dadas, o autor explicou: 

Inserir n meios geométricos entre duas quantidades a e l, é formar uma 

progressão geométrica começando por a e terminando por l. Tudo consiste 

em determinar a razão da progressão, por quando conhecida esta, nada é tão 

fácil como formar a progressão (COQUEIRO, 1860, p. 327). 

 

Feito isso, Coqueiro enunciou o que chamou de “Problema” com um exemplo 

numérico: 

 

Figura 44 – Interpolação Geométrica 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 327) 

 

Na sequência dos estudos, foi apresentado o teorema: “Se entre dous números 

consecutivos de uma progressão geométrica se insere o mesmo numero de meios geométricos, 

as progressões parciaes formão uma só e mesma progressão” (COQUEIRO, 1860, p. 328). A 

demonstração deste teorema não foi feita, “deixamos ao leitor a demonstração d’este teorema, 

que é identica a do correspondente nas progressões arithméticas” (COQUEIRO, 1860, p. 

328). 

Coqueiro foi único autor a trabalhar com o produto dos termos de uma Progressão 

Geométrica. Coqueiro assim o fez, utilizando um lema e um teorema (figuras 45 e 46). 
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Figura 45 – Lema sobre produto dos termos de uma Progressão Geométrica 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 328) 

 

 

Figura 46 – Teorema sobre produto dos termos de uma Progressão Geométrica 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 328-329) 
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Para a soma dos termos de uma Progressão Geométrica, o autor expôs o teorema: “A 

somma dos termos de uma progressão geométrica decrescente é igual ao quociente da divisão 

do primeiro termo, menos o producto do ultimo pela razão, pela unidade menos a razão” 

(COQUEIRO, 1860, p. 329). A demonstração culminou na dedução da expressão da soma dos 

termos de uma Progressão Geométrica:  

 

Figura 47 – Dedução da expressão da soma dos termos de uma Progressão Geométrica 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 329-330) 

 

 Coqueiro fez uso da expressão que fornece a soma da termos de uma Progressão mas 

não mencionou em que tipo de situação tal uso seria desejado. Ao finalizar este item, o autor 

proferiu duas observações. Na primeira, Coqueiro afirmou que para utilizar a expressão “1” 

(figura 47), deveria ser conhecido o último termo da Progressão, caso contrário, deveria ser 

utilizada a expressão:  
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Figura 48 – Dedução da segunda expressão da soma dos termos de uma Progressão Geométrica 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 330) 

 

Na segunda observação, o autor relatou que se a progressão fosse crescente, as 

fórmulas “1” e “2” sofreriam modificação, obtendo-se as expressões (figura 49): 

 

Figura 49 – Fórmulas da soma dos termos de uma Progressão Geométrica 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 331) 

 

Para ilustrar sua aplicação, o autor resolveu um mesmo exemplo usando as duas 

fórmulas, e mostrou ao leitor que se o mesmo resultado era obtido. 

 

Figura 50 – Exemplo sobre soma dos termos de uma Progressão Geométrica 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 331) 
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No prosseguimento do conteúdo, Coqueiro também abordou “o limite da soma dos 

termos de uma progressão decrescente até o infinito”, enunciando o Lema I e demonstrando-o 

(figura 51):  

As potencias sucessivas de uma quantidade maior que a unidade crescem 

sucessivamente a medida que cresce o expoente, que pode ser tomado assaz 

grande, para que a potência exceda a toda quantidade dada (COQUEIRO, 

1860, p. 331-332). 

 

 

Figura 51 – Demonstração do Lema I sobre o limite da soma de uma Progressão Geométrica 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 332-333) 
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Após esta demonstração, o autor esclareceu que um termo de uma Progressão 

crescente, cresce além de todo limite e, expôs o Lema II: “As potencias successivas de uma 

quantidade, menor que a unidade, diminuem successivamente e teem zero por limite” 

(COQUEIRO, 1860, p. 333). 

 

Figura 52 – Demonstração do Lema II sobre o limite da soma de uma Progressão Geométrica 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 333-334) 

 

Por fim, Coqueiro pronunciou o último teorema sobre Progressões Geométricas que 

versava sobre a soma dos termos de uma Progressão infinita (figura 53). 
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Figura 53– Dedução da fórmula sobre o limite da soma de uma Progressão Geométrica 

Fonte: Coqueiro (1860, p. 334) 

 

Foram apresentados dois exemplos para ilustrar a fórmula anteriormente deduzida: 

 

Figura 54 – Exemplo I sobre a soma de uma Progressão Geométrica decrescente 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 334-335) 
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Figura 55 – Exemplo II sobre a soma de uma Progressão Geométrica decrescente 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 335) 

 

Finalizando o conteúdo, o autor apresentou uma aplicação de Progressões Geométricas 

às frações decimais periódicas: 

 

Figura 56 – Aplicação de Progressão Geométrica à dízima periódica 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 335) 

 

Ao final do capítulo Coqueiro acrescentou 10 exercícios diversos sobre Progressões. 

Acreditamos que o estudante conseguiria resolver sem dificuldades visto que o conteúdo foi  

trabalhado de forma detalhada. Deveriam ser utilizadas na resolução dos exercícios a 

expressão do termo geral das Progressões, a fórmula da soma dos termos das Progressões 

Aritméticas e Geométricas inclusive fazendo demonstrações com estas, o limite da soma de 

frações, entre outros, conforme pode ser notado na figura 57. 
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Figura 57 – Exercícios diversos sobre Progressões 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 336-337) 

 

No capítulo três deste mesmo livro, iniciou-se os estudos sobre logaritmos na qual 

foram utilizados os conhecimentos de Progressões para a definição: 

Duas progressões crescentes sendo dadas, uma geométrica começando pela 

unidade e outra arithmética começando por 0, os termos d’esta são os 

logarithmos dos termos correspondestes d’aquella (COQUEIRO, 1860, p. 

337, grifo do autor). 
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Assim, explicou: 

 

Figura 58 – Explicação sobre logaritmos 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 337) 

 

Coqueiro alertou que, diante da definição de logaritmo, poder-se-ia pensar que os 

números que estavam na Progressão Geométrica eram os únicos que possuíam logaritmos, 

mas, qualquer número tem sempre um logaritmo comensurável ou incomensurável. 

Assim, inserindo entre dois termos consecutivos da Progressão Geométrica uma 

quantidade de meios geométricos suficientemente grandes, obtém-se uma nova Progressão 

Geométrica e, inserindo entre dois termos consecutivos da Progressão Aritmética o mesmo 

número de meios, obtém-se uma nova Progressão Aritmética cujos termos são os logaritmos 

dos termos correspondentes da Progressão Geométrica. Se os números inseridos fossem muito 

grandes, os termos da Progressão Aritmética seriam os logaritmos exatos dos números 

inseridos da Progressão Geométrica e ao mesmo tempo, os logaritmos aproximados dos 

números que não estariam ali. Mas se n – 1 fosse o número de meios que se quisesse inserir, 

segue a demonstração de que se poderia tomar n muito grande para que os termos das duas 

novas Progressões cresçam por “gráos insensiveis” (COQUEIRO, 1860, p. 338). 
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Figura 59– Explicação sobre logaritmos incomensuráveis 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 338-339) 

 

Antes tratar das propriedades dos logaritmos, foram feitas duas considerações. Na 

primeira, o autor esclareceu que, a única condição que foi submetida às Progressões, que 

serviu de base para a definição de logaritmo, foi que a Progressão Geométrica iniciasse pela 

unidade e a Progressão Aritmética, por zero. Como existe uma infinidade de Progressões que 

satisfazem tal condição, consequentemente há uma infinidade de sistemas de logaritmos, 

assim, o logaritmo de um número isolado seria inteiramente arbitrário, caso não fosse 

especificado as duas Progressões que caracterizariam o sistema de logaritmos. Segue a 

segunda consideração (figura 60). 
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Figura 60 – Segunda consideração sobre logaritmos 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 339-340) 

 

As Progressões foram mais uma vez utilizadas na demonstração da primeira 

propriedade dos logaritmos “O logarithmo de um producto de muitos factores é igual à 

somma dos logarithmos dos seos factores” (COQUEIRO, 1860, p. 340). Segue a 

demonstração: 

 

Figura 61 – Demonstração da primeira propriedade dos logaritmos 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 340) 
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Ao enunciar sobre os Logaritmos de Briggs
29

, as Progressões surgem aplicadas aos 

logaritmos: 

 

Figura 62 – Definição de logaritmos de Briggs ou Vulgares 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 345) 

 

Observamos que o autor não utilizou as Progressões na construção das tábuas de 

logaritmos, como proposto em Ottoni (1855). No livro VIII, capítulo II intitulado por 

“Soluções de diversas questões sobre grandezas concretas”, Coqueiro propôs dois problemas 

em “Annuidades”. A segunda questão consistia em: “Calcular a somma que seria necessario 

pagar anualmente durante n annos para saldar uma divida A, o primeiro pagamento sendo 

feito no fim de um ano e r sendo a taxa” (COQUEIRO, 1860, p. 382).  

 

Figura 63 – Resolução do problema II sobre Anuidades 

Fonte: COQUEIRO (1860, p. 382-383) 

                                                           
29

 São os logaritmos na base 10.  
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Acompanhando a resolução desta questão na figura 63, percebemos que foram 

utilizados os conhecimentos de soma de uma Progressão Geométrica. 

 

3.2.4 Tratado Elementar de Arithmetica (1919) de “Serrasqueiro” 

Nos anos de 1892 e 1893 a obra sugerida nos programas de ensino do Colégio Pedro II 

foi o “Tradado Elementar de Arithmética” de José Adelino Serrasqueiro. 

José Adelino Serrasqueiro (1835-?), nasceu em Portugal, formou-se em Medicina e 

Filosofia pela Universidade de Coimbra e foi professor de Matemática do Liceu Central da 

mesma cidade
30

. Baseado nas obras do francês Joseph Bertrand escreveu compêndios que 

começaram a ser publicados a partir de 1869. Valente (1999) afirmou que, comparativamente 

a Ottoni, em relação aos conteúdos não havia notável diferença, exceto pelo item Números 

Incomensuráveis. Além disso, “a evolução didática trazida por Serrasqueiro, como está em 

Bertrand, é a colocação de um conjunto de exercícios para os alunos ao final de cada item de 

conteúdo apresentado” (VALENTE, 1999, p.160). 

Faremos a leitura a partir de um exemplar referente à vigésima edição, de 1919. 

Observando a folha de rosto do livro (figura 64), consta a informação de que a obra foi 

constituída baseada no programa oficial nos liceus e aprovada pelo Conselho Superior de 

Instrução Pública.  

                                                           
30

 Informações obtidas em http://www.apm.pt/files/05.pdf Acesso em 22 jul 2018. As datas de nascimento e 

morte de Serrasqueiro são controversas. O jornal “O Paiz” noticiou o falecimento de Serrasqueiro aos 95 anos 

em sua edição de 14 de agosto de 1909.  
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Figura 64 – Folha de rosto do livro Tratado Elementar de Arithmetica 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919) 

 

A obra é dividida em seis “livros” subdivididos em “capítulos”. São abordados 

conteúdos sobre numeração, operações de números inteiros, divisibilidade, máximo divisor 

comum, mínimo múltiplo comum, números primos, quebrados ordinários, frações decimais, 

sistemas de medidas e números complexos, números incomensuráveis, razões, proporções, 

Progressões e logaritmos, grandezas proporcionais, regra de três, juros simples e compostos, 

descontos, regra de divisões proporcionais e de companhia, regra de junta, de câmbio, de liga 

e de falsa posição. No livro quinto, o capítulo dois foi reservado para o estudo das 

Progressões, a partir do qual iniciaremos a leitura. 

Na parte introdutória do capítulo, Progressão foi definida como “[...] uma série de 

termos cada um dos quais tem para seu antecedente uma razão constante” 



128 
 

(SERRASQUEIRO, 1919, p. 236) e o autor esclareceu que as Progressões dividiam-se em 

Aritméticas e Geométricas. “Progressão Arithmética é aquella em que a razão se avalia pela 

differença entre qualquer termo e o seu antecedente” (SERRASQUEIRO, 1919, p. 236), e 

exemplificou mostrando como se apresentava a sequência: 

 

Figura 65 – Exemplo de Progressão Aritmética 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 236) 

 

Progressão Geométrica foi anunciada como “aquella em que a razão se avalia pelo 

quociente de um termo pelo seu antecedente” (SERRASQUEIRO, 1919, p. 236).  

 

Figura 66 – Exemplo de Progressão Geométrica 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 236) 

 

A classificação das Progressões também foi apresentada. As Progressões Aritméticas 

crescentes ou ascendentes eram aquelas em que a razão é positiva, já as decrescentes ou 

descendentes, tem a razão negativa. Analogamente, para as Progressões Geométricas, as 

crescentes ou ascendentes são aquelas nas quais a razão é maior que a unidade e as 

decrescentes ou descendentes, quando a razão é menor que a unidade. No prosseguimento dos 

estudos, o autor se dedicou a explicar detalhadamente as Progressões.  

Progressões Aritméticas foram assim definidas (proposição nº 286): 

Um termo qualquer de uma progressão arithmética é egual ao primeiro mais 

a razão multiplicada pelo numero dos termos antecedentes; ou egual ao 

último menos a razão multiplicada pelo numero de termos seguintes 

(SERRASQUEIRO, 1919, p. 237). 

 

Podemos acompanhar a demonstração na figura 67: 
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Figura 67 – Demonstração do teorema de Progressão Aritmética 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 237) 

 

O autor apresentou um exemplo numérico para explicitar a Progressões anteriormente 

definidas.  

                 

Figura 68 – Exemplo numérico de Progressão Aritmética 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 237) 

 

Serrasqueiro tratou também de interpolação aritmética (proposição nº 287). Para 

inserir determinada quantidade de meios entre dois termos dados, bastava conhecer a razão, 

pois, somando a razão ao primeiro termo, seria obtido o segundo e assim sucessivamente. A 

partir da proposição nº 286, determina a razão da progressão faz uso da mesma sequência 

apresentada no exemplo: 
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Figura 69 – Demonstração e exemplo numérico de interpolação aritmética 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 238) 

 

Na proposição nº 288, o autor trabalhou interpolação entre dois termos consecutivos 

de uma Progressão e deduziu o seguinte resultado: “Se entre cada dois termos consecutivos de 

uma progressão arithmetica inserirmos o mesmo numero de meios, as progressões parciaes 

resultantes formam ainda uma progressão” (SERRASQUEIRO, 1919, p. 238).  

 

Figura 70 – Demonstração da proposição nº 288 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 238-239) 

 

Serrasqueiro também apresentou na proposição nº 289 o processo inverso 

anteriormente abordado, ou seja, “para achar o numero de meios que se pode inserir entre dois 

extremos dados, quando se conhece a razão, subtrahe-se do último a somma do primeiro com 
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a razão, e divide-se o resto pela razão” (SERRASQUEIRO, 1919, p. 239). O exemplo baseia-

se na mesma Progressão apresentada (figura 69).    

 

Figura 71 – Demonstração e exemplo numérico da proposição nº 289 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 239) 

 

O autor tratou da soma de elementos das Progressões na proposição nº 290 em que 

afirmou que a soma de dois termos equidistantes dos extremos resulta no mesmo valor da 

soma dos extremos. A demonstração partiu da Progressão de elementos a, b, c, d, e, f, g, h, i, 

l, m e pode ser verificada na figura 72. 
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Figura 72 – Demonstração da proposição nº 290 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 239-240) 

 

Por fim, o autor trabalhou a soma dos termos de uma Progressão Aritmética, 

enunciando a proposição nº 291: “a somma dos termos de uma progressão arithmetica é igual 

a semisomma dos termos extremos, multiplicado pelo numero de termos” 

(SERRASQUEIRO, 1919, p. 240). 

 

Figura 73 – Demonstração da proposição nº 291 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 240) 

 

Terminada a demonstração, o autor propôs dois exemplos sobre soma de termos de 

dada uma Progressão. Somente o segundo exemplo apresenta uma sequência diferente.  
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Figura 74 – Exemplos de soma dos termos de uma Progressão Aritmética 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 241) 

 

Ao terminar as explicações sobre o conteúdo de Progressões Aritméticas, Serrasqueiro 

fez algumas considerações ao admitir que os teoremas ficariam simplificados quando uma 

Progressão fosse iniciada por zero (elemento neutro da adição): “Um termo de uma 

progressão arithmetica, que começa com zero, é igual a razão multiplicada pelo numero dos 

termos antecedentes” (SERRASQUEIRO, 1919, p.241). Além disso, também afirmou que 

“[...] para achar a razão de uma progressão arithmetica, que começa por zero, divide-se o 

ultimo termo pelo numero dos meios mais um” (SERRASQUEIRO, 1919, p.241).  

Os estudos detalhados de Progressão Geométrica foram iniciados com sua definição 

(proposição nº 293): 

Um termo qualquer de uma progressão geométrica é egual ao primeiro 

multiplicado pela razão, elevada a um expoente egual ao numero dos termos 

antecedentes; ou egual ao ultimo dividido pela razão, elevada a um expoente 

egual ao numero dos termos seguintes (SERRASQUEIRO, 1919, p. 242).  

 

 A demonstração desta pode ser acompanhada na figura 75 que se segue: 
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Figura 75 – Demonstração da proposição sobre Progressão Geométrica 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 242) 

 

Serrasqueiro apresentou um exemplo numérico de Progressão Geométrica (figura 76). 

 

                         Figura 76 – Exemplo numérico de Progressão Geométrica 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 243) 

 

Assim como nas Progressões Aritméticas, o autor trabalhou com a interpolação 

geométrica (proposição nº 294), ou seja, podiam ser inseridos meios entre dois elementos 

conhecidos da Progressão, bastando para isso obter a razão. Para tal, foi explicado como 

chegar ao valor da razão e proposto um exemplo numérico: 
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Figura 77 – Demonstração e exemplo numérico de interpolação geométrica 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 243)  

 

Na proposição nº 295, foi mostrado que se entre dois termos consecutivos de uma 

Progressão Geométrica fossem inseridos o mesmo número de meios, as Progressões parciais 

ainda constituiriam uma Progressão.  

 

Figura 78 – Demonstração da proposição nº 295 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 243-244) 

 

Utilizando a ideia de interpolação, foi proposto que entre dois termos quaisquer se 

inserisse uma quantidade de meios geométricos suficientemente grandes, a fim de que a 

diferença de dois meios consecutivos fosse menor que qualquer quantidade dada (proposição 

nº 296), cuja demonstração foi realizada: 
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Figura 79 – Demonstração da proposição nº 296 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 244-245) 

 

Na proposição nº 297, foi enunciado mais um resultado: “Em uma progressão 

geométrica, o producto de dois termos, equidistantes dos extremos, é egual ao producto dos 

extremos” (SERRASQUEIRO, 1919, p. 245).  

 

Figura 80 – Demonstração da proposição nº 297 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 245) 

O autor trabalhou o produto dos termos na proposição nº 298 na qual explicava que o 

produto dos termos de uma Progressão Geométrica era igual à raiz quadrada do produto dos 
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extremos, elevado a uma potência dada pelo número de termos da Progressão, demonstrando 

conforme a figura 81. 

 

Figura 81 – Demonstração da proposição nº 298 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 245-246) 

 

No prosseguimento dos estudos, o autor tratou de soma dos termos de Progressão 

Geométrica crescente e decrescente, expondo a proposição nº 299: 

Para achar a somma dos termos de uma progressão geométrica: se ella for 

crescente, do producto do ultimo termo pela razão subtrahe-se o primeiro, e 

divide-se o resto pelo excesso da razão sobre a unidade; e se for decrescente, 

do primeiro termo subtrahe-se o producto do ultimo pela razão, e divide-se o 

resto pelo excesso da unidade sobre a razão (SERRASQUEIRO, 1919, p. 

246). 
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Figura 82 – Demonstração da proposição nº 299 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 246-247) 

 

Para Progressão Geométrica crescente infinita, o autor relatou que a soma excederia 

toda e qualquer grandeza (proposição nº 300) e assim demonstrou: 

 

Figura 83 – Demonstração da proposição nº 300 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 247) 

 



139 
 

No entanto, para Progressão Geométrica decrescente e infinita, a proposição nº 301 

esclareceu que estas tinham por limite o primeiro termo dividido pelo excesso da unidade em 

relação à razão: 

 

Figura 84 – Demonstração da proposição nº 301 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 247-248) 

 

Serrasqueiro logo após a demonstração da proposição nº 301, propôs dois exemplos 

numéricos envolvendo uma Progressão Geométrica decrescente infinita, como podemos 

acompanhar na figura 85 que se segue. 
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Figura 85 – Exemplo de Progressão Geométrica decrescente infinita 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 248) 

 

Por fim, Serrasqueiro alertou que os teoremas que tratavam da Progressão Geométrica 

ficavam simplificados quando estas se iniciavam pela unidade (elemento neutro da 

multiplicação): “Um termo qualquer, de uma progressão geométrica que começa pela 

unidade, é egual à razão elevado a um expoente designado pelo numero dos termos 

antecedentes” (SERRASQUEIRO, 1919, p. 249). 

Fechando o capítulo, foram propostos 23 exercícios diversos sobre Progressões. 

Constam 18 exercícios em que deveria ser utilizada a expressão do termo geral e fórmulas da 

soma de Progressões. As 5 últimas questões consistiam em “situações problemas” na qual o 

estudante poderia perceber possíveis “aplicações” de Progressões do seu cotidiano, que fogem 

ao contexto estritamente numérico. 
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Figura 86 – Exercícios sobre Progressão Aritmética e Geométrica 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 249-250) 

 

O capítulo três deste mesmo livro, Serrasqueiro destinou para o estudo dos logaritmos 

que assim foram definidos: “Logarithmos são os termos de uma progressão arithmética 

começando por zero, correspondentes aos termos de uma progressão geométrica começando 

pela unidade” (SERRASQUEIRO, 1919, p. 250). Percebemos que mais uma vez, as 

Progressões tinham uma importância fundamental na definição de logaritmo. Acompanhamos 

agora a sua explicação (figura 87). 

 

Figura 87 – Explicação sobre os logaritmos 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 250-251) 
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As Progressões também estavam presentes na explicação de sistemas de logaritmos:  

Systemas de logarithmos é a série de logarithmos de todos os números, 

calculados num systema de duas progressões, uma geométrica começando 

pela unidade e outra arithmética começando por zero (SERRASQUEIRO, 

1919, p. 251). 

 

O autor esclareceu que como existia uma infinidade de sistemas de Progressões que 

satisfaziam as condições citadas, consequentemente havia uma infinidade de sistemas de 

logaritmos. Em seguida, Serrasqueiro esclareceu que havia dois principais tipos de sistemas 

de logaritmos, os conhecidos como neperianos ou hiperbólicos e os vulgares ou de Briggs. 

Estes últimos, eram definidos por meio de uma Progressão Geométrica de razão 10 e por uma 

Progressão Aritmética de razão 1:  

 

Figura 88 – Explicação de logaritmos de Briggs 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 252) 

 

Identificamos também as Progressões na explicação da primeira propriedade dos 

logaritmos (figura 89) que indicava que o logaritmo de um produto é igual à soma dos 

logaritmos dos fatores.  
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Figura 89 – Demonstração da primeira propriedade dos logaritmos 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 253) 

 

No decorrer do capítulo, o autor fez um estudo mais aprofundado dos logaritmos 

vulgares ou de Briggs, utilizando para isso as Progressões. Observando estas, fez importantes 

considerações para os logaritmos, como podemos acompanhar na figura 90 que se segue. 

 

Figura 90 – Explicação sobre os logaritmos vulgares ou de Briggs 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 255) 
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Serrasqueiro propôs a construção das tábuas logarítmicas para facilitar os cálculos dos 

logaritmos, conforme figura a seguir. 

 

Figura 91 – Construção das tábuas logarítmicas 

Fonte: SERRASQUEIRO (1919, p. 258-259) 

 

Percebemos que foram empregados os conhecimentos de Progressões, em especial a 

interpolação geométrica. 
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3.2.5  Elementos de Arithmetica (1927) de “Vianna” 

 Nos programas de ensino dos anos de 1895, 1897 e 1898, foi indicado o livro 

“Elementos de Arithmética” de João José Luiz Vianna para o primeiro ano.  

 João José Luiz Vianna (1843-?) era bacharel em ciências matemáticas e físicas pela 

Escola Central, membro do Instituto Politécnico Brasileiro e professor da Escola Naval. 

Segundo Valente (1999), a Aritmética de Vianna seguia, no geral, a mesma estruturação de 

Ottoni, não havendo notável inovação didática.  

Do ponto de vista da evolução didática, é possível dizer que, em relação a 

Serrasqueiro, houve um retrocesso com adoção, pelo Ginásio Nacional, do 

didático de Vianna. Apesar disso, o livro alcança, em 1918, sua 17ª edição! 

Certamente em razão de Vianna ter sido professor das escolas militares, dos 

preparatórios e ainda ter sua obra adotada no Colégio Pedro II (VALENTE, 

1999, p. 161). 

 

 O exemplar obtido corresponde à vigésima terceira edição, adotada no Ginásio 

Nacional, Colégio Militar, Escola Militar do Rio de Janeiro, Escola Naval e outros 

estabelecimentos de instrução. Foi publicado pela Livraria Francisco Alves no Rio de Janeiro 

no ano de 1927. Observando a folha de rosto (figura 92), percebemos que esta edição se 

apresentava como aumentada e adaptada aos novos programas de ensino.  
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Figura 92 – Folha de rosto do livro Elementos de Arithmetica 

Fonte: VIANNA (1927) 

 

Após a folha de rosto, foi apresentado um parecer datado de 10 de abril de 1882 pelo 

Conselheiro Dr. Manoel Francisco Corrêa Leal, lente de matemática da Escola da Marinha 

destacando o método e a clareza da obra. 

 

Figura 93 – Parecer sobre a obra Elementos de Arithmetica 

Fonte: VIANNA (1927) 
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O compêndio é constituído de vinte e seis “capítulos” que tratam de numeração, 

operações numéricas, divisibilidade, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, 

números primos, decomposição em números primos, frações ordinárias e operações, números 

decimais e operações, sistema métrico decimal, medidas inglesas, números complexos e 

operações, quadrado e raiz quadrada, cubo e raiz cúbica, razões e proporções, regra de 

sociedade, de mistura e de liga, regra de câmbio, cálculo com radicais e expoentes 

fracionários, Progressões, logaritmos e sistema métrico brasileiro antigo. 

O capítulo vinte e quatro intitulado por “Theoria elementar das progressões” foi 

reservado inteiramente para o estudo do conteúdo. Antes de definir as Progressões, Vianna se 

preocupou em definir o que é uma série. Dentre as obras até então analisados, foi a primeira 

vez que notamos esse cuidado do autor em apresentar uma série, exemplificá-las e, a partir daí 

caracterizar as Progressões:  

Série é uma reunião de números que crescem ou decrescem segundo uma lei 

qualquer. Exemplo: a série dos números pares, a série dos números ímpares, 

a série dos números primos, a série dos números múltiplos. Uma série toma 

o nome de progressão, si a lei de acréscimo ou diminuição dos seus termos 

fôr constante. As progressões são crescentes quando seus termos 

augmentarem, e decrescentes si os termos diminuírem successivamente. As 

progressões podem ser por differença ou por quociente (VIANNA, 1927, p. 

365). 

 

A Progressão Aritmética foi assim definida: “Progressão por differença é uma série de 

números, cada um dos quaes excede ou é excedido pelo precedente de um numero constante 

que se chama razão da progressão” (VIANNA, 1927, p. 265). O autor apresentou a 

classificação das Progressões por Diferença e exemplificou-as. 

 

Figura 94 – Classificação de Progressões por Diferença 

Fonte: VIANNA (1927, p. 265) 

E ressaltou: 
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Uma progressão por differença crescente ou decrescente, não é mais do que 

uma série de razões por differença iguaes, sendo cada termo da progressão 

consequente de uma razão e antecedente da seguinte, exceptuando o 

primeiro termo, que é sómente antecedente da primeira razão, e o último, 

que é sómente consequente da última (VIANNA, 1927, p. 265-266). 

 

Feito isso, apresentou exemplos de como poderia se representar uma Progressão por 

Diferença com respeito a notação. 

 

Figura 95 – Exemplos de representação de Progressões por Diferença 

Fonte: VIANNA (1927, p. 266) 

  

Ressaltou ainda que “[...] três termos consecutivos quaisquer de uma progressão por 

differença, formam sempre uma equidifferença continua” (VIANNA, 1927, p. 266). Vianna 

explicou que a primeira questão que deveria ser considerada no estudo das Progressões por 

Diferença era calcular qualquer termo da Progressão possuindo o primeiro termo e a razão. O 

autor fez toda uma dedução, culminando na fórmula do termo geral, como podemos 

acompanhar na figura 96. 
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Figura 96 – Dedução da fórmula do termo geral de Progressões por Diferença 

Fonte: VIANNA (1927, p. 266-267) 

 

Vianna expôs dois exemplos numéricos de utilização da fórmula anteriormente 

deduzida. Percebemos no primeiro exemplo certo cuidado do autor em extrair as informações 

deste para só depois aplicar na fórmula.  
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Figura 97 – Exemplo de aplicação da fórmula do termo geral de Progressões por Diferença 

Fonte: VIANNA (1927, p. 267) 

 

Da fórmula do termo geral, poder-se-ia obter outras como determinar o primeiro termo 

da Progressão, conhecendo o último termo, a razão e o número de termos; encontrar o número 

de termos de uma Progressão possuindo os valores do primeiro e último termo e a razão e 

achar a razão conhecendo o primeiro e último termo e o número de termos. Assim, foram 

deduzidas tais expressões.  

 

Figura 98 – Fórmulas que originavam da fórmula do termo geral 

Fonte: VIANNA (1927, p. 268) 

 

Para o autor, das fórmulas apresentadas, a mais importante era a última, pois seria útil 

nos problemas sobre interpolação aritmética. 
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Figura 99 – Regra de interpolação aritmética 

Fonte: VIANNA (1927, p. 268) 

 

 Após apresentada a regra de interpolação, Vianna forneceu dois exemplos numéricos 

(figura 100). 

 

Figura 100 – Exemplos de interpolação aritmética 

Fonte: VIANNA (1927, p. 268-269) 

 

 No prosseguimento dos estudos, foram apresentadas duas propriedades das 

Progressões por Diferença. A primeira foi enunciada da seguinte forma:  

 



152 
 

Inserindo-se entre os termos consecutivos de uma progressão por differença 

o mesmo numero de meios differenciaes, as progressões parciaes assim 

formadas constituem uma só progressão (VIANNA, 1927, p. 269). 

 

 

Figura 101 – Demonstração da primeira propriedade 

Fonte: VIANNA (1927, p. 269-270) 

 

 A segunda propriedade foi: “dois termos quaesquer de uma progressão por differença 

e dois que distem igualmente deles, formam sempre uma equidifferença” (VIANNA, 1927, p. 

270). 
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Figura 102 – Demonstração da segunda propriedade 

Fonte: VIANNA (1927, p. 270-271) 

 

Para a soma dos termos de uma Progressão por Diferença, o autor logo se prontificou a 

deduzir a fórmula que expressasse essa soma (figura 103). 
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Figura 103 – Dedução da fórmula da soma dos termos de uma Progressão por Diferença 

Fonte: VIANNA (1927, p. 271-272) 

 

Terminada a demonstração, foram propostos dois exemplos numéricos que consistiam 

na aplicação da fórmula anteriormente apresentada. 

 

Figura 104 – Exemplos numéricos da soma dos termos de uma Progressão por Diferença 

Fonte: VIANNA (1927, p. 272) 
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Progressões Geométricas foram assim definidas: “Progressões por quociente é uma 

serie de números, cada um dos quaes é igual ao precedente multiplicado por um numero 

constante, que se chama razão da progressão” (VIANNA, 1927, p. 272). O autor ainda 

esclareceu que as Progressões por Quociente podiam ser classificadas em crescente - quando a 

razão fosse maior que a unidade - e decrescente, quando a razão fosse menor que um. 

Apresentou os seguintes exemplos. 

 

Figura 105 – Exemplos numéricos sobre tipos de Progressão por Diferença 

Fonte: VIANNA (1927, p. 273) 

 

Analogamente, como nas Progressões por Diferença, Vianna declarou que uma 

Progressão por Quociente consistia numa série de razões por quocientes iguais, começando 

pelo primeiro termo, cada termo seria consequente de uma razão e antecedente da razão 

seguinte e, mostrou por meio de exemplos numéricos, como era a representação das 

Progressões. 

 

Figura 106 – Exemplos de representação de Progressões por Quociente 
Fonte: VIANNA (1927, p. 273) 

 

Feito isso, deduziu a fórmula do termo geral, ou seja, como escrever qualquer termo 

de uma Progressão, conhecendo-se o primeiro termo e a razão.  
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Figura 107 – Dedução da fórmula do termo geral de Progressões por Quociente 

Fonte: VIANNA (1927, p. 273-274) 

 

Foi proposto um exemplo numérico para mostrar a aplicação da referida fórmula: 

 

Figura 108 – Exemplo de aplicação da fórmula do termo geral de Progressões por Diferença 

Fonte: VIANNA (1927, p. 274) 

 

Diante da fórmula do termo geral, poderiam ser obtidas outras três nas quais poderiam: 

determinar o primeiro termo da Progressão por Quociente, possuindo o último termo, a razão 

e o número de termos; encontrar a razão sendo conhecido o primeiro e o último termo e o 

número de termos; e determinar o valor do número de termos, conhecendo-se o primeiro e 

último termo e a razão. Assim, foram deduzidas as expressões.  
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Figura 109 – Fórmulas que originavam da fórmula do termo geral 

Fonte: VIANNA (1927, p. 274-275) 

 

Para Vianna, dentre as fórmulas, a mais importante mais uma vez era a segunda por 

permitia inserir meios proporcionais entre dois termos quaisquer.  

 

Figura 110 – Regra de interpolação geométrica 

Fonte: VIANNA (1927, p. 275) 

 

Assim, o autor apresentou um único exemplo sobre interpolação geométrica. 

 

Figura 111 – Exemplo de interpolação geométrica 

Fonte: VIANNA (1927, p. 275-276) 
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O autor anunciou a primeira propriedade:  

Inserindo-se entre todos os termos consecutivos de uma progressão por 

quociente o mesmo numero de meios proporcionaes, as progressões parciaes 

assim formadas constituem uma só progressão (VIANNA, 1927, p. 276). 

 

 

Figura 112 – Demonstração da primeira propriedade 

Fonte: VIANNA (1927, p. 276) 

 

A segunda propriedade foi enunciada: “Dois termos quaisquer de uma progressão por 

quociente e dois que distem igualmente deles, formam sempre uma proporção” (VIANNA, 

1927, p. 276) e a demonstração se encontra na figura 113 que segue. 
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Figura 113 – Demonstração da segunda propriedade 

Fonte: VIANNA (1927, p. 276-277) 

 

Terminada as explicações das propriedades, o autor não apresentou exemplos 

numéricos nem aplicações e já iniciou os estudos de soma dos termos de uma Progressão por 

Quociente. Nesse caso, foram deduzidas as fórmulas da soma para Progressões crescentes e 

decrescentes, mas Vianna não propôs o cálculo da soma dos termos de Progressões cuja razão 

era menor que a unidade, como podemos acompanhar na demonstração a seguir. 
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Figura 114 – Dedução das fórmulas da soma dos termos de uma Progressão por Quociente 

Fonte: VIANNA (1927, p. 278-279) 

 

Para ilustrar tais fórmulas foram dados dois exemplos. 
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Figura 115 – Exemplos de soma dos termos de uma Progressão por Quociente 

Fonte: VIANNA (1927, p. 279) 

 

Vianna terminou o assunto de Progressões por Quociente explicando o produto dos 

seus termos, deduzindo a fórmula, mas, sem propor exemplos.  

 

Figura 116 – Dedução da fórmula de produto dos termos de uma Progressão por Quociente 

Fonte: VIANNA (1927, p. 279-280) 
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Observamos que no capítulo reservado para as Progressões, o autor realizou poucos 

exemplos e no final do conteúdo, não propôs exercícios ao leitor. O capítulo vinte e cinco foi 

destinado ao estudo dos logaritmos, verificaremos em qual parte Vianna os vinculou às 

Progressões.   

Na parte introdutória do capítulo, o autor falou sobre a relevância dos estudos dos 

logaritmos: “[...] a theoria dos logarithmos, que por sua importância, é considerada como uma 

das mais grandiosas concepções do espírito humano” (VIANNA, 1927, p. 281) e ainda alertou 

que consideraria a parte elementar, “[...] devendo a Álgebra ocupar-se do seu 

desenvolvimento” (VIANNA, 1927, p. 281). 

E assim definiu:  

Logarithmos são números em progressão por differença, correspondendo 

termo a termo a outros números em progressão por quociente; havendo 

sempre na progressão por differença um termo zero, que corresponda a um 

termo igual a um na progressão por quociente (VIANNA, 1927, p. 281- 

282). 

 

Na explicação da definição, percebemos o uso das Progressões:  

 

Figura 117– Explicação da definição de logaritmos 

Fonte: VIANNA(1927, p. 282) 

 

 Vianna esclareceu que um conjunto de duas Progressões formava um sistema de 

logaritmos. Como havia uma infinidade de sistemas de Progressões por Diferença e por 

Quociente, que iniciadas por 0 e 1, respectivamente, podia-se deduzir que havia uma 

infinidade de sistemas de logaritmos e em todos eles, o logaritmo de 1 era sempre 0. Além 

disso, afirmou que todo numero maior que 1 tinha um logaritmo em cada sistema, explicando: 
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Figura 118 – Explicação sobre sistemas de logaritmos 

Fonte: VIANNA (1927, p. 282-283) 

 

O autor recorreu as Progressões na demonstração da primeira propriedade dos 

logaritmos que afirmava que o logaritmo de um produto é igual a soma dos logaritmos dos 

fatores. 
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Figura 119 – Demonstração da primeira propriedade de logaritmos 

Fonte: VIANNA (1927, p. 283-284) 
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Após apresentar as quatro propriedades dos logaritmos, o autor falou particularmente 

do sistema decimal, ou seja, base do logaritmo sendo 10 e apresentou mais uma vez as 

Progressões. 

 

Figura 120 – Explicação sobre logaritmos ordinários ou de Briggs 

Fonte: VIANNA (1927, p. 286) 

 

Em logaritmos das frações, as Progressões foram aplicadas na demonstração (figura 

121). 

 

Figura 121 – Explicação sobre logaritmos das frações 

Fonte: VIANNA (1927, p. 287-288) 
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Na construção das tábuas de logaritmos, as Progressões também foram fundamentais: 

 

Figura 122 – Construção das tábuas de logaritmos 

Fonte: VIANNA (1927, p. 289) 

 

Após o ensino dos logaritmos, ainda neste capítulo, foram trabalhados assuntos como 

juros compostos, capitalização e anuidades.  
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Figura 123 – Demonstração da Regra de Anuidades 

Fonte: VIANNA (1927, p. 302-304) 

 

Na regra de anuidades, foi utilizada a soma dos termos de uma Progressão por 

Quociente crescente. Antes de mostrar tal uso, necessário se fez expressar a regra: “Esta regra 

[regra de Annuidades] tem por fim amortizar, no fim de um certo numero de anos, uma divida 

que vence juros compostos, por meio de prestações, feitas annualmente” (VIANNA, 1927, p. 

302).  

 

3.2.6  Curso Elementar de Mathematica – Arithmetica (1892) dos “Irmãos Reis” 

Juntamente com o livro de Serrasqueiro, indicado para o primeiro ano, para o segundo 

ano são citadas as obras “Curso Elementar de Mathematica – Arithmética” de Aarão e Lucano 

Reis e “Tratado de Álgebra” de Serrasqueiro.  
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Aarão Leal de Carvalho Reis (1856-1933) era bacharel em Ciências Físicas e 

Matemáticas e formou-se em Engenharia Civil pela Escola Central
31

. Atuou como engenheiro 

geógrafo, político, urbanista e professor em estabelecimentos particulares e na Inspetoria 

Geral de Instrução Pública do Rio de Janeiro. Lucano Leal de Carvalho Reis foi oficial da 

Contadoria Geral da Guerra e atuou como professor de Matemática Elementar. 

O exemplar analisado corresponde à segunda edição, datada de 1892, impressa no Rio 

de Janeiro pela Editora Cunha e Irmão. 

 

               Figura 124 – Folha de rosto do livro Curso Elementar de Mathematica - Arithmetica 

                                            Fonte: REIS; REIS (1892) 

Na apresentação do livro que ocupava pouco mais de seis páginas, Eugenio Gabaglia, 

enalteceu a importância da obra: 

Da Typographia Nacional, magnificamente impresso e em bonito volume de 

718 paginas, acaba de sahir o tomo I de um Curso Elementar de 

Mathematica que os dous irmãos Dr. Aarão Reis e Lucano Reis resolverão 

organisar para prestar serviços, e valioso, à mocidade estudiosa do nosso 

paiz. Quem, como eu, que de um delles ouvi as sabias lições e de outro fui 

                                                           
31

  Escola Central era a antiga Academia Real Militar e em 1874 passou a ser denominada de Escola Politécnica. 
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condiscípulo na Polytechnica, conhecer os dotes intellectuaes e a copia de 

conhecimentos que possue o Dr. Aarão Reis e a capacidade profissional de 

Lucano Reis, pode logo a priori affirmar a alta competência e o espírito largo 

desta obra, destinada sem duvida a marcar brilhante época na nossa 

litteratura scientifica (REIS; REIS, 1892, p. IX). 

 

Na página 1, os Reis como adeptos do positivismo, apresentaram a seguinte citação de 

Comte: “Le domaine arithmétique constitue l’élément le plus general, le plus simples et le 

plus abstrait de la Logique, et dès lors, de toute philosophie seconde” (REIS; REIS, 1892, p. 

1). Gomes (2008) observa que desde o início de suas obras, os irmãos Reis pretendiam 

ressaltar suas conexões com as concepções comtistas em relação ao conhecimento 

matemático. Dessa forma, toda obra foi ancorada nas ideias Positivistas, propagadas no século 

XIX por Benjamin Constant: 

Aarão Reis foi um adepto do positivismo em todos os campos que atuou, e 

suas obras para o ensino de matemática pertencem a um conjunto de 

publicações claramente inspiradas nas idéias de Comte, as quais se 

multiplicaram no Brasil desde a década de 1870 (GOMES, 2008, p. 86). 

 

 O compêndio possui uma “Introducção Geral” composta por três “capítulos” que 

tratavam de noções preliminares, numeração e ideias e definições gerais de lógica. A primeira 

“seção” intitulada Número Inteiros é formada por dois “livros”: o primeiro constituído de seis 

capítulos trata detalhadamente das quatro operações fundamentais, potenciação e radiciação. 

No segundo livro “Propriedades Elementares” formado por cinco capítulos, trabalha os 

teoremas relativos às operações, divisibilidade, máximo divisor comum, menor múltiplo 

comum e números primos. A segunda seção “Números Fraccionarios” é composta de três 

livros, cada um com três capítulos: o primeiro livro “Fracções ordinárias” apresenta as 

propriedades gerais, transformação de números fracionários em frações e vice-versa e 

operações; no segundo “Fracções decimaes” trata de operações, conversões e dízimas 

periódicas e o terceiro “Fracções contínuas” ensina as conversões das frações ordinárias em 

contínuas, geratrizes e propriedades das reduzidas. A terceira seção “Números 

incommensuráveis”, formada por dois livros, possui uma introdução preliminar antes do 

início do primeiro livro “Propriedades e operações” com três capítulos que tratam da origem e 

propriedades, operações e cálculo dos radicais. No livro dois “Approximações numéricas” 

composto também por três capítulos, aborda erros absolutos e relativos, operações abreviadas 

e operações sobre os números aproximados.  
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A quarta secção “Comparação dos números” possui dois livros, cada um com dois 

capítulos: o primeiro livro “Razões e proporções” trata das equidiferenças e proporções, no 

segundo “Progressões e logarithmos” traz um capítulo inteiro para Progressões e outro para os 

logaritmos e suas propriedades. Finalizando o livro, a quinta secção “Applicações sociaes” 

com dois livros, traz no primeiro os estudos sobre metrologia, na introdução preliminar; 

exposição do sistema e sua nomenclatura, no primeiro capítulo; e cálculo das medidas 

métricas, no segundo. No segundo livro, “Problemas Arithmeticos usuaes”, são tratadas as 

regra de três, regra de juros e descontos e outras regras usuais, ao longo de três capítulos. 

 Partiremos para a seção quatro, livro dois, capítulo um, dedicado exclusivamente ao 

estudo das Progressões.  

 Em “Preliminares”, os autores definiram série como: “A sequencia de números que se 

deduzem uns dos outros segundo determinada lei, chama-se em mathematica, -série, ou 

progressão” (REIS; REIS, 1892, p. 591, grifo dos autores). Após esta apresentação, foi 

contextualizada uma origem das Progressões, fato não encontrado nas obras analisadas até 

então.  

As progressões originam-se da observação dos phenomenos naturais, pois, 

toda observação conduz a determinação de uma serie de números 

apparentemente incoerentes, mas que no fundo fazem conhecer a lei do 

fenômeno, desde que seja possível estabelecer entre elles uma filiação 

regular. Assim, estudando a quéda dos corpos sobre um plano inclinado, 

achou Galileu que – os espaços percorridos durante o primeiro, o segundo, 

o terceiro, etc., segundos da quéda estam entre si como a série dos números 

impares, - d’onde originou-se a seguinte lei:- os espaços percorridos são 

eguaes aos quadrados dos tempos (REIS; REIS, 1892, p. 591-592, grifo dos 

autores). 

 

 Utilizando a ideia de recorrência, os autores esclareceram que: “Um termo qualquer 

póde ser deduzido do precedente, ou dos dois, três...., etc., precedentes, o que permitte a 

concepção fácil de uma infinidade de series” (REIS; REIS, 1892, p. 592). Isso é verificado 

com um exemplo (figura 125). 
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Figura 125 – Exemplo de como pode ser obtida uma série 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 592) 

 

 Os autores esclareceram que na Aritmética cabia o estudo das Progressões por 

Diferença (também denominadas de Aritméticas) que seriam aquelas em que um termo 

qualquer poderia ser deduzido do seu antecessor adicionando ou subtraindo um número 

constante denominado razão. Também seriam estudadas as Progressões por Quociente (ou 

Geométricas) cujo qualquer termo seria obtido do precedente, multiplicando ou dividindo por 

um número constante chamado de razão. Dessa forma, informaram que ambas as Progressões 

poderiam ser crescentes (termos iriam aumentando) ou decrescentes (termos iriam 

diminuindo) sempre seguindo a lei da série, exemplificando: 

 

Figura 126 – Exemplos de classificação de Progressões 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 593-594) 
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Além disso, os irmãos Reis tiveram o cuidado de ressaltar que a série dos números 

inteiros naturais era uma Progressão por Diferença crescente de razão um; a série dos 

números pares e ímpares eram Progressões por Diferença de razão dois e a sucessão de 

unidades de diversas ordens era uma Progressão Geométrica de razão 10. 

 As Progressões Aritméticas foram definidas:  

Uma progressão por differença póde ser considerada como uma série de 

equidifferenças continuas, em que cada termo é ao mesmo tempo 

antecedente e consequente, excepto o primeiro que só é antecedente e o 

último que só é consequente (REIS; REIS, 1892, p. 594). 

 

 Depois de definidas, foi mostrado como seriam representadas tais Progressões. 

 

Figura 127 – Exemplo de representação de Progressões Aritméticas 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 594) 

 

No prosseguimento dos estudos foi anunciada a 1ª propriedade: 

Em toda a progressão arithmética, um termo de ordem qualquer é egual ao 

primeiro MAIS, ou MENOS, a razão quantas vezes quantos os termos que o 

precederam, conforme fôr a progressão, crescente ou decrescente (REIS; 

REIS, 1892, p. 594, grifo dos autores). 

 

Foi fornecido um exemplo numérico para demonstrar a afirmação. 
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Figura 128 – Exemplo numérico de Progressão crescente 

                                           Fonte: REIS; REIS (1892, p. 595) 

 

Depois do exemplo numérico foi generalizada uma Progressão e deduzida a fórmula 

do termo geral para as Progressões Aritméticas crescentes. 

 

Figura 129 – Expressão do termo geral para Progressão crescente 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 595) 

 

Analogamente foi apresentado um exemplo numérico de Progressões Aritmética 

decrescente e então deduzida a expressão do termo geral para as mesmas. 
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Figura 130 – Exemplo numérico de Progressão crescente e dedução da fórmula do termo geral 

                                           Fonte: REIS; REIS (1892, p. 595-596) 

 

Com a fórmula do termo geral, se resolveria “[...] uma das três questões principaes que 

fazem objecto das progressões” (REIS; REIS, 1892, p. 596), ou seja, obter o valor de qualquer 

termo de uma Progressão, conforme os exemplos a seguir. 
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Figura 131 – Exemplos numéricos aplicados à fórmula do termo geral 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 597) 

 

A 2ª propriedade consistia em: “Em toda progressão arithmética, a somma de dous 

termos equidistantes dos extremos é constante e egual à dos extremos” (REIS; REIS, 1892, p. 

597).  

 

Figura 132 – Exemplo numérico sobre a 2ª propriedade 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 597) 

 

Caso o número de termos da Progressão Aritmética fosse ímpar, o termo central seria 

igual a semi-soma dos extremos “[...] pois que é o meio differencial de uma equidifferença 

continua cujos extremos são os da progressão” (REIS; REIS, 1892, p. 598). 
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Figura 133 – Segundo exemplo numérico sobre a 2ª propriedade 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 598) 

 

A 3ª propriedade afirmava a respeito da soma dos termos de uma Progressão 

Aritmética que: 

A somma dos termos de uma progressão arithmética é egual ao producto da 

somma dos extremos pela metade do numero de termos, ou ao producto da 

semi-somma dos extremos pelo numero de termos (REIS; REIS, 1892, p. 

598). 

 

Os autores partiram de um exemplo numérico para só então deduzir a fórmula da 

soma. 

 

Figura 134 – Exemplo numérico e dedução da fórmula da 3ª propriedade 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 598-599) 
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Utilizando esta mesma fórmula, os autores apresentaram mais exemplos, envolvendo a 

sequência de números naturais:  

 

Figura 135 – Outros exemplos sobre a 3ª propriedade 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 599) 

 

Os irmãos Reis expuseram a ideia de interpolação na seguinte proposição:  

A intercalação de alguns números entre dois termos consecutivos de uma 

progressão chama-se – inserção de meios differenciaes, ou geométricos, 

conforme a progressão dada é de uma, ou de outra espécie. Este problema - o 

3º dos principaes da theoria das progressões – constitue o caso mais simples 

do das interpolações, que no seguimento desta obra, teremos naturalmente 

de estudar (REIS; REIS, 1892, p. 600, grifo dos autores). 
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Figura 136 – Demonstração de interpolação aritmética 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 600-601) 

 

Em seguida apresentaram um exemplo numérico. 

 

Figura 137 – Exemplo de interpolação aritmética 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 601) 
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A 4ª propriedade foi apresentada sem que os autores a generalizassem, mas foi 

apresentado um exemplo numérico. 

Si, entre dous termos consecutivos, a contar do primeiro ao último, inserir-se 

um mesmo numero de meios differenciaes, todas as progressões parciaes, 

assim obtidas, constituem uma só e única progressão (REIS; REIS, 1892, p. 

601). 

 

 

Figura 138 – Exemplo numérico da 4ª propriedade 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 601-602) 

 

 Os autores observaram que na fração que exprime a razão de cada Progressão, o 

numerador se apresenta constante e o denominador pode se supor tão grande quanto se queira. 

Assim, pode-se obter a “[...] fração menor que toda e qualquer grandeza”, considerando m o 

numero de meios a serem inseridos, de valor considerável, mostrando o exemplo: 
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Figura 139 – Exemplo numérico da observação 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 602-603) 

 

As Progressões Geométricas tiveram por definição: 

Uma progressão geométrica póde ser considerada como uma série de 

proporções contínuas em que cada termo é, ao mesmo tempo, antecedente e 

consequente, excepto o primeiro que só é antecedente e o último que é só 

consequente (REIS; REIS, 1892, p. 603, grifos do autor). 

 

Não foi apresentado exemplo numérico e logo foi anunciada a 1ª propriedade: 

Em toda progressão geométrica, um termo de ordem qualquer é egual ao 

producto do primeiro termo pela razão elevada ao expoente indicado pelo 

numero de termos que o precedem (REIS; REIS, 1892, p. 603).  

 

Os irmãos Reis partiram de um exemplo numérico para a generalização, obtendo a 

fórmula do termo geral, da mesma forma que fizeram para as Progressões Aritméticas.  
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Figura 140 – Exemplo numérico e generalização da 1ª propriedade 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 603-604) 

 

Foram propostos outros exemplos em que se utilizou a fórmula do termo geral. 

 

Figura 141– Exemplo numérico utilizando a fórmula do termo geral 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 604) 
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A 2ª propriedade consistia em: “Em toda progressão geométrica, o producto de dois 

termos equidistantes dos extremos é constante e egual ao producto dos extremos” (REIS; 

REIS, 1892, p. 605). Esta propriedade foi demonstrada verificada com o exemplo da figura 

146. 

 

Figura 142 – Exemplo numérico da 2ª propriedade 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 605) 

 

A explicação da soma dos termos de uma Progressão Geométrica veio sob forma da 3ª 

propriedade: 

A somma dos termos de uma progressão geométrica é egual ao quociente da 

divisão da differença entre o producto do ultimo termo pela razão e o 

primeiro termo pelo excesso da razão sobre a unidade, si a progressão fôr 

crescente; e – egual ao quociente da divisão da differença entre o primeiro 

termo e o producto do ultimo pela razão pelo excesso da unidade sobre a 

razão, si a progressão fôr decrescente (REIS; REIS, 1982, p. 605). 

 

Mais uma vez, a partir de um exemplo numérico, obteve-se a fórmula da soma dos 

termos de uma Progressão Geométrica crescente.  
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Figura 143 – Exemplo numérico e dedução da fórmula da soma de uma Progressão Geométrica 

crescente 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 605- 606) 

 

Analogamente, foi deduzida a fórmula da soma para as Progressões Geométricas 

decrescentes.  
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Figura 144 – Exemplo numérico e dedução da fórmula da soma de uma Progressão Geométrica 

decrescente 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 606-607) 

 

Para finalizar esta propriedade, foram propostos mais exemplos. 

 

Figura 145 – Exemplo numérico sobre a 3ª propriedade 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 606- 607) 
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Os autores indicaram uma “aplicação” dentro da própria Matemática para a soma dos 

termos de uma Progressão Geométrica ao notar que toda fração decimal periódica podia ser 

considerada como uma Progressão Geométrica decrescente, sendo possível obter a fração 

geratriz, conforme exemplo: 

 

Figura 146 – Exemplo de fração decimal como Progressão Geométrica 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 608) 

 

A seguir, foi explicado como fazer uma interpolação geométrica: “Seja proposto 

inserir, entre dois termos (a e b), m meios proporcionaes, isto é, m números formando uma 

progressão cujos extremos sejam a e b” (REIS; REIS, 1892, p. 608).  
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Figura 147 – Generalização de interpolação geométrica e exemplo numérico 

Fonte: REIS; REIS (1892, p. 608-609) 

 

Findo o capítulo, os autores apresentaram uma nota na qual afirmavam que as 

Progressões seriam estudadas também em Álgebra. 

 

Figura 148 – Nota dos autores 

Fonte: REIS; REIS (1892, p.609) 

 

No capítulo seguinte, foram iniciados os estudos sobre logaritmos. Os autores, assim 

como fizeram em Progressões, contextualizaram o assunto com o uso da história da 
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Matemática, incluindo explicações em notas de rodapé. Interessante notar que os autores 

mostraram as duas concepções ligadas aos logaritmos: a aritmética, que é originada da 

comparação de Progressões; e a geométrica, tratada por meio de expoentes.  

Os logaritmos apresentam duas origens – escrevem os Drs. Moraes Rego, - 

uma arithmética, d’onde eles resultam da comparação de duas progressões 

usuaes, arithmética e geométrica; outra algébrica, onde são considerados 

como expoentes capazes de adaptar uma base à representação de todos os 

números possíveis. Os progressos da Astronomia, a necessidade de uma 

navegação mais exacta, determinada pelas exigências de uma sociabilidade 

mais desenvolvida, exigindo cálculos mais laboriosos, - levaram o espírito 

humano a indagar de um meio com que pudesse simplificar e d’ahi a 

descoberta dos logaritmos. Esta descoberta foi feita por Neper no século 

XVII e, mais tarde, definitivamente completada por Briggs. Neper deduziu a 

noção de logarithmo da comparação de uma progressão geométrica com uma 

progressão arithmética, as quaes elle obtinha pela suposição de movimento 

de dois pontos, um com uma velocidade proporcional a sua distancia a uma 

origem determinada, e o outro com uma velocidade uniforme, sendo esta 

egual a do 1º, de modo que o 1º percorria espaços em progressão geométrica 

enquanto o 2º percorria-os em progressão arithmética (REIS; REIS,1892,  

p.610-611). 

 

Depois desta contextualização, foi apresentado um exemplo. 

 

Figura 149 – Exemplo para apresentação de logaritmo 

Fonte: REIS; REIS (1892, p.611) 

 

Os autores trabalharam com a concepção aritmética dos logaritmos, definindo-os 

como:  

Logarithmo d’um numero é pois, o termo de uma progressão por differença 

que começa por zero, correspondente a esse numero considerado como 

termo de uma progressão por quociente que começa pela unidade (REIS; 

REIS, 1892, p. 611, grifos dos autores) 
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Os irmãos Reis não deram mais nenhum exemplo após a definição. Afirmaram em 

seguida que um sistema de logaritmos era constituído de pares de Progressões (nas condições 

da definição) em que os termos de uma correspondiam respectivamente aos da outra. 

As Progressões foram utilizadas também pelos autores ao ensinar sobre a base de um 

sistema de logaritmos, definida como “[...] o termo da progressão por quociente ao qual 

corresponde o termo 1 da progressão por differença” (REIS; REIS, 1892, p. 612). Foi 

explicado que as bases de um sistema de logaritmo poderiam ser quaisquer números com 

exceção da unidade, podendo assim haver uma infinidade de sistemas de logaritmos. No 

prosseguimento dos estudos, as Progressões foram retomadas na demonstração da 1ª 

propriedade dos logaritmos: “O logarithmo de um producto é egual a somma dos logarithmos 

de seus factores” (REIS; REIS, 1892, p. 613): 

 

Figura 150 – Demonstração da 1º propriedade de logaritmo 

Fonte: REIS; REIS (1892, p.613-614) 

 

Antes da construção das tábulas de Callet, os autores fizeram a seguinte consideração: 

A organização de uma taboa de logarithmos consistindo em uma avaliação 

de funções, entra no domínio arithmético, ou do Calculo infinitesimal, dando 

logar a extraordinária simplificação, determinaram o completo abandono do 

processo arithmetico para a confecção das mesmas. Entretanto, sendo 

possível conceber-se o modo de organiza-las arithmeticamente, embora com 

considerável e fastidiosa perda de tempo e penoso trabalho, daremos aqui 

ligeira idéa do problema (REIS; REIS, 1892, p. 618). 
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Assim a tábua foi construída: 

 

Figura 151 – Construção da tábua logarítmica de Callet 

Fonte: REIS; REIS (1892, p.618-619) 

 

Percebemos que, na construção da tábua logarítmica, as Progressões também foram 

ferramentas fundamentais. 
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3.2.7  Tratado de Álgebra Elementar (1918) de “Serrasqueiro” 

O exemplar a ser analisado corresponde à décima segunda edição de 1918. A obra foi 

produzida baseada nos programas oficiais para o ensino nos liceus, aprovada pelo Conselho 

Superior de Instrução Pública e impressa em Coimbra pela Livraria Central de J. Diogo Pires 

– Sucessoras. 

 

Figura 152 – Folha de rosto do livro Tratado de Álgebra Elementar 

Fonte: SERRASQUEIRO (1918) 

 

O compêndio de Serrasqueiro é formado por cinco “livros”, dividido em “capítulos”. 

O primeiro livro, “Cálculo algébrico”, possui cinco capítulos que trabalham com sinais e 

expressões algébricas, cálculo algébrico, frações algébricas, potências e raízes de monômios, 

cálculo de radicais e de quantidades imaginárias, quadrado e raiz quadrada dos polinômios, 

cálculo dos expoentes negativos e fracionários. No segundo livro, “Equações e desigualdades 

do primeiro grau”, possui três capítulos nos quais abordam-se equações e problemas do 
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primeiro grau com uma e mais incógnitas e análise indeterminada do primeiro grau; no 

terceiro livro “Equações e desigualdades do segundo grau e Equações redutíveis ao segundo 

grau”, composto por dois capítulos, ensinam-se as equações e problemas do segundo grau 

com uma incógnita, equações redutíveis ao segundo grau e equações simultâneas do segundo 

grau.  

No quarto livro “Potências e raízes dos polinômios, frações contínuas e logaritmos” 

com quatro capítulos, trabalham-se arranjo, combinação e permutação, binômio de Newton, 

potências e raízes de polinômios, definições e conversões em frações contínuas, equações 

exponenciais, teoria e aplicação dos logaritmos. No quinto livro “Determinações e aplicações 

a resolução e discussão das equações do primeiro grau”, composto de dois capítulos, aborda-

se a teoria elementar dos determinantes, resolução de um sistema de equações do primeiro 

grau e discussão de um sistema de n equações do primeiro grau a n incógnitas.  

Percebemos que o autor não reservou nenhum capítulo para o estudo das Progressões, 

estas só seriam introduzidas na definição de logaritmo, sem serem abordadas anteriormente. 

No quarto livro, o capítulo três intitulado por “Theoria dos Logarithmos”, foi dividido em três 

partes: quantidades exponenciais e equações exponenciais, princípios gerais relativos aos 

logaritmos e logaritmos considerados como expoentes. Na primeira parte, foi ensinado o que é 

quantidade exponencial, definiu-se quantidade exponencial do primeiro e segundo grau. 

Trabalhou-se com a função contínua a
x
, verificando valores que ela poderia apresentar como a 

base possuindo valores maiores e menores que a unidade e definiu-se equação exponencial, 

apresentando a
x
 = b como sendo a sua forma mais simples.  

Em “Princípios geraes relativos aos logarithmos”, estes foram definidos inicialmente 

partindo da concepção aritmética: “Logarithmos são os termos de uma progressão arithmética 

começando por zero, correspondentes aos termos de uma progressão geométrica começando 

pela unidade” (SERRASQUEIRO, 1918, p. 320). A explicação está na figura 153. 
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Figura 153 – Demonstração da definição aritmética de logaritmo 

Fonte: SERRASQUEIRO (1918, p. 320-321) 

 

Terminada a demonstração, o autor fez três considerações acerca de um sistema de 

logaritmos formado por Progressões crescentes: 

1º Todos os números positivos têm logarithmos; e os números negativos, não 

fazendo parte da progressão geométrica, não têm logarithmos reaes. 2º Os 

números maiores que a unidade têm logarithmos positivos; e os números 

menores que a unidade, têm logarithmos negativos. 3º O logarithmo da 

unidade é sempre zero; o logarithmo de zero é infinito negativo, e o 

logarithmo do infinito é o infinito positivo (SERRASQUEIRO, 1918, p. 

321). 

 

Serrasqueiro esclareceu ainda que a base de um sistema de logaritmos era o número 

que tem por logaritmo a unidade. Além disso, apresentou os logaritmos neperianos para os 

quais as Progressões serviram de base para a explicação, como podemos acompanhar na 

figura 154: 
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Figura 154 – Demonstração de logaritmo neperiano 

Fonte: SERRASQUEIRO (1918, p. 321-322) 

 

No prosseguimento dos estudos, as Progressões foram utilizadas na explicação do 

cálculo do módulo do sistema de logaritmos, ou seja, a “[...] quantidade constante pela qual se 

tem de multiplicar os logaritmos neperianos para passar para esse systema” 

(SERRASQUEIRO, 1918, p. 323). 

 

Figura 155 – Explicação sobre o módulo de um sistema de logaritmo 

Fonte: SERRASQUEIRO (1918, p. 322-323) 
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Por fim, na última proposição dessa parte do conteúdo, o autor propôs que a definição 

de logaritmos poderia ser desvinculada da ideia de Progressões: 

 

Figura 156 – Justificativa para que os logaritmos não se vinculassem as Progressões 

Fonte: SERRASQUEIRO (1918, p. 324) 

 

Em “Logarithmos considerados como expoentes”, os logaritmos ganharam nova 

definição: 

 

Logarithmos de um numero é o expoente da potencia a que é necessário 

elevar uma quantidade positiva chamada base, para produzir um numero. 

Assim, sendo x = log y (base a), por definição teremos y = a
x
 

(SERRASQUEIRO, 1918, p. 325). 

 

Nessa parte do livro, os logaritmos foram caracterizados e tiveram suas propriedades 

deduzidas com base nas propriedades de potenciação, entretanto, Serrasqueiro não abandonou 

a definição aritmética de logaritmo “[...] com propósito de compará-la com a algébrico-

funcional e mostrar a identidade de ambas” (MIGUEL; MIORIM, 2002, p. 73). Dessa forma, 

o autor afirmou que “[...] as definições de logarithmos, dadas na arithmética e na álgebra são 

equivalentes” (SERRASQUEIRO, 1918, p. 326) e chamou a definição aritmética de 

“definição primitiva dos logaritmos”. 
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Figura 157 – Equivalência entre a concepção algébrica e aritmética dos logaritmos 

Fonte: SERRASQUEIRO (1918, p. 326) 

 

 

No capítulo quatro “Applicação dos logarithmos” as Progressões foram vistas em 

situações que tratam de anuidades e apareceram na fórmula de amortização de dívidas: 

 

Figura 158 – Fórmula geral de anuidades 

Fonte: SERRASQUEIRO (1918, p. 342) 
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Somente no final do quarto capítulo o autor propôs exercícios que tratavam de 

definição de logaritmos, equações logarítmicas e exponenciais e problemas que envolviam 

aplicação destes em juros compostos e anuidades.  

 

3.2.8  Exercícios de Álgebra (1928) de “H. Costa, E. Roxo e O. Castro” 

Retomando os programas de ensino do Colégio Pedro II, entre os anos de 1899 e 1919 

não houve indicação de livros a serem adotados. Somente em 1923, o programa retornou a 

recomendar compêndios, sendo eles: “Tratado de Álgebra” de Serrasqueiro e “Lições de 

Álgebra” de Joaquim Almeida Lisboa, sendo que este último não contemplava os temas de 

Progressões e logaritmos. O programa de 1926 manteve os livros indicados no ano de 1923 e 

acrescentou o compêndio “Exercícios de Álgebra” de H. Costa, E. Roxo e O. Castro, para o 

qual faremos uma leitura.   

 O exemplar refere-se à segunda edição, datada de 1928 e impressa pela Livraria 

Francisco Alves, no Rio de Janeiro. Dentre os autores da referida obra, damos destaque a 

Euclides de Medeiros Guimarães Roxo (1890-1950). Formado em engenharia civil pela 

Escola Politécnica do Rio de Janeiro, foi professor catedrático de Matemática e diretor do 

Colégio Pedro II. Roxo teve importante atuação política na administração pública e na 

Associação Brasileira de Educação (ABE), definiu os programas e as orientações para a 

Matemática do ensino secundário na Reforma Francisco Campos e fez parte das discussões 

referentes à elaboração dos novos programas de Matemática da Reforma Gustavo Capanema 

(SOARES; ROCHA, 2005). Além disso, sempre esteve ligado ao ensino de Matemática e a 

atuação de Euclides Roxo alterou significativamente alguns elementos relacionados à 

Matemática escolar, como por exemplo, programas de ensino, livros didáticos e formação do 

professor, contribuindo para a constituição da Educação Matemática no Brasil (DASSIE, 

2008). 
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Figura 159 – Folha de rosto do livro Exercícios de Álgebra 

Fonte: COSTA; ROXO; CASTRO (1928) 

 

No prefácio, os autores relataram que a obra era destinada aos estudantes dos cursos 

ginasiais e os vestibulandos da Escola Politécnica e afins, sendo necessário que os professores 

selecionassem os problemas de acordo com os exames que os alunos fossem prestar. Além 

disso, informaram que o livro foi produzido baseado nas necessidades do ensino secundário e 

os exercícios eram graduados cuidadosamente, sendo de autoria dos próprios autores.  

As questões tratavam de valor numérico; operações de polinômios; decomposição, 

máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum de polinômios; equações e problemas do 

1º grau com de incógnita; sistemas de equações do 1º grau; problemas de 1º grau a várias 

incógnitas; raiz quadrada de polinômios; radicais compostos; expoentes fracionários; 

equações e problemas do 2º grau; sistemas de equações redutíveis ao segundo grau; trinômio 

do segundo grau; equações irracionais e biquadradas; Progressões Aritméticas e Geométricas; 

logaritmos; equações exponenciais; juros compostos e anuidades; análise combinatória; 

binômio; análise indeterminada do primeiro grau; determinantes e frações contínuas. 
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As Progressões Aritméticas foram trabalhadas em 28 exercícios e, conforme 

informado pelos autores no prefácio, percebe-se que os primeiros eram mais fáceis, 

aumentando o nível de dificuldade gradativamente. O livro não traz a resolução dos mesmos, 

mas depois de cada enunciado, há a resposta final. Podia-se utilizar a expressão no termo 

geral na substituição dos dados do problema para achar o que se pedia, como por exemplo, 

primeiro termo, posição do termo e razão. Soma de termos e interpolação aritmética também 

estavam contemplados nos exercícios propostos.  

Notamos que somente 3 das 28 questões podem ser consideradas como “situações 

problema” (mesmo que simples) com algum contexto, sem serem exercícios simplesmente 

numérico, como podemos constatar na figura 160. 

 

 

Figura 160 – Exercícios contextualizados sobre Progressão Aritmética 

Fonte: COSTA; ROXO; CASTRO (1928, p. 117-119) 

 

Para o estudo de Progressões Geométricas, havia 25 exercícios que podiam ser 

resolvidos com o uso da expressão do termo geral. Soma e produto dos termos da Progressão, 

interpolação geométrica foram abordados nas questões, mas diferentemente do que ocorreu na 

Progressão Aritmética, os autores não propuseram “problemas contextualizados”. O conceito 

de limite da soma dos termos da Progressão foi tratado na questão da figura 161. 
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Figura 161 – Exercício sobre limite da soma dos termos de uma Progressão Geométrica 

Fonte: COSTA; ROXO; CASTRO (1928, p. 120-121) 

 

Na parte dos logaritmos, estão postos 18 exercícios que abordavam a definição, 

propriedades e tábuas logarítmicas. As quatro últimas questões tratavam também de 

Progressões Geométricas, ou seja, percebemos que a relação entre logaritmos e Progressão 

Geométrica se manteve nessa obra. 

 

Figura 162 – Exercícios que envolviam Progressão Geométrica e logaritmos 

Fonte: COSTA; ROXO; CASTRO (1928, p. 131-132) 
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3.2.9  Exercícios de Álgebra ([193-]) de “Cecil Thiré” 

O programa de ensino de 1928 indicava os livros: “Tratado de Álgebra” de 

Serrasqueiro, “Exercícios de Álgebra” de H. Costa, E. Roxo e O. Castro e “Exercícios de 

Álgebra” de Cecil Thiré, faremos uma leitura deste último. 

Cecil Thiré (1892-1963) foi um professor catedrático de Matemática bastante 

conceituado no Colégio Pedro II e autor de livros didáticos de grande aceitação no Brasil. O 

exemplar refere-se à terceira edição, impressa pela Livraria Francisco Alves. Não há 

informação do ano da publicação, mas em busca realizada na Internet em sites de venda de 

livros antigos, encontramos um exemplar da segunda edição datada de 1928, então 

acreditamos que a terceira edição seja da década de 1930.  

 

 

Figura 163 – Folha de rosto do livro Exercícios de Álgebra 

Fonte: THIRÉ [193-] 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1892
https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
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A obra, como o título indica, não possui nenhum tipo de conteúdo das matérias. Trata 

de exercícios sobre valor numérico e redução de termos semelhantes bem como operações; 

máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; frações; equações do 1º grau e do 2º grau, 

com problemas e desigualdades; equações irracionais e biquadradas; Progressões Aritméticas 

e Geométricas; logaritmos; equações exponenciais; juros compostos e anuidades; análise 

combinatória; binômio de Newton; frações contínuas e determinantes. Por fim, havia os 

“resultados” com as respostas das questões.  

O compêndio não é dividido em capítulos. As Progressões Aritméticas (enumeradas 

como “Exercício XXXIII”) foram abordadas em 41 exercícios sendo os iniciais mais simples, 

nos quais solicitava, por exemplo, razão e primeiro termo da sequência utilizando a definição 

de Progressão ou por meio da expressão do termo geral. Além disso, foram trabalhadas 

também a soma dos termos de Progressão e interpolação aritmética. Gradativamente o nível 

de dificuldade foi aumentando e as últimas cinco questões referiam-se a produtos de termos 

da sequência e “situações problema”. 

 

Figura 164 – Exercícios sobre produto de termo e exercícios contextualizados de Progressão 

Aritmética 

Fonte: THIRÉ ([193-], p. 126) 
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Em Progressão Geométrica (“Exercício XXXIV”) foram propostos 33 exercícios com 

nível de dificuldade gradual que podiam ser resolvidos utilizando a definição de Progressões 

Geométricas; a expressão do termo geral; a soma e produto dos termos da sequência e a 

interpolação geométrica. O conceito de limite da soma também foi abordado, como podemos 

notar nos exercícios da figura 165. 

 

Figura 165 – Exercícios sobre limite da soma de Progressão Geométrica 

Fonte: THIRÉ ([193-], p. 128-129) 

 

O autor se preocupou em propor “exercícios contextualizados”, totalizando seis: 

 

Figura 166 – Exercícios contextualizados de Progressão Geométrica 

Fonte: THIRÉ ([193-], p. 129-130) 
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No estudo dos logaritmos (“Exercício XXXV”), Cecil Thiré propôs 69 exercícios. 

Notamos certa importância de tal conteúdo para o autor, pois elencou maior quantidade de 

questões em relação às Progressões. Os exercícios tratavam da definição; propriedades; 

resolução de expressões; equações; sistema de equações e utilização de tábuas logarítmicas. 

Percebemos que não havia explicitamente em nenhum enunciado dos exercícios uma relação 

direta entre os logaritmos e as Progressões Geométricas conforme encontrado na obra anterior 

(Exercícios de Álgebra de H. Costa, E. Roxo e O. Castro). 

Nos programas de ensino dos anos de 1929 e 1930, os livros recomendados foram 

“Exercícios de Álgebra” de H. Costa, E. Roxo e O. Castro e “Exercícios de Álgebra” de Cecil 

Thiré, todos já descritos. Em 1931 não houve indicação de livros a serem adotados. 

 

3.3 Retomando as principais ideias na abordagem das Progressões 

 

Não é intenção deste trabalho realizar uma comparação entre as obras utilizadas no 

Colégio Pedro II que contemplaram o conteúdo das Progressões. Entretanto, para 

compreender como o tema foi apresentado e desenvolvido ao longo do recorte temporal 

proposto, faremos algumas considerações quem dizem respeito ao conjunto no geral. 

Na leitura realizada percebemos que as obras, em sua maioria, seguiram o mesmo tipo 

de apresentação para as Progressões Aritméticas e Geométricas, ou seja, apresentavam 

primeiro as definições, classificações e propriedades. Quanto às definições das Progressões, 

percebemos que todos os livros de Aritmética traziam a caracterização dessas sequências. A 

classificação das Progressões (crescentes e decrescentes) também era apresentada na maioria 

das obras, bem como a dedução da expressão do termo geral de cada tipo. 

A soma dos termos das Progressões Aritméticas foram temas também recorrentes nas 

obras, mas não estava presente em Ottoni (1855) e em Serrasqueiro (1918). Já a soma dos 

termos de uma Progressão Geométrica de razão menor que 1 só é vista na edição de 1860 de 

Guilmin. O produto dos termos de uma Progressão Geométrica é destacado somente por 

Coqueiro (1860) e Vianna (1927). O limite da soma de uma Progressão Geométrica infinita, 

presente ainda nos dias atuais, foi tratado por Coqueiro (1860) e Serrasqueiro (1919). 

Em relação às propriedades, nem todos os autores se dedicaram a explorá-las. A 

propriedade que afirmava “em uma Progressão Aritmética se for inserido entre os termos 
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consecutivos o mesmo número de meios diferenciais, as Progressões parciais formadas 

constituem uma só Progressão” consta em Ottoni (1855), Coqueiro (1860), Serrasqueiro 

(1919), Vianna (1927) e na obra dos irmãos Reis (1892). Analogamente, para as Progressões 

Geométricas, esta propriedade foi tratada somente em Ottoni (1855), Serrasqueiro (1919) e 

Vianna (1927). 

Notamos, por exemplo, que Serrasqueiro (1919) se preocupou em apresentar as 

definições e proposições sempre de maneira objetiva, fazendo demonstrações e articulando os 

assuntos. No dizer de Henriques, Oliveira e Magalhães (2011) os livros de Serrasqueiro se 

inserem em um panorama de obras “com grande preocupação na estrutura e escrita da 

Matemática” (p.8).  

Em Guilmin (1853) as propriedades de Progressão por Diferença e por Quociente não 

foram citadas. Somente o que o autor julgou como essencial para os logaritmos brevemente 

abordado, mas não muito explorado. Na edição de 1860, as Progressões foram mais bem 

trabalhadas e detalhadas, sendo observadas suas propriedades, em especial a soma dos termos 

de uma Progressão Geométrica de razão inferior a 1, que não havia sido abordada em livros 

analisados até então. 

No livro de Coqueiro (1860) percebemos que a matemática se apresentou de maneira 

precisa e rigorosa, como também comenta Silva (2000). O autor trazia para o leitor 

conhecimentos de definições, lemas, teorema sobre os assuntos estudados. 

Em Vianna (1927) notamos certa preocupação em detalhar os enunciados e regras, 

sempre acompanhadas de explicações esclarecedoras. As demonstrações eram extensas, 

porém bem minuciosas e fazendo uso, quando possível de conteúdos já abordados. Dessa 

forma, a obra possuía uma redação consistente e harmônica. 

Reis e Reis (1892) deram atenção à parte teórica fazendo uso de uma linguagem clara 

e objetiva, realizando detalhadas demonstrações.  

Outra consideração diz respeito a localização das Progressões em cada livro. Na maior 

parte das obras, contatamos que as Progressões antecediam o estudo dos logaritmos. Isso 

ocorria com capítulos exclusivos para o assunto como em Coqueiro (1860), Serrasqueiro 

(1919), Vianna (1927) e Reis e Reis (1892); ou em um mesmo capítulo, junto como o estudo 

dos logaritmos, como em Ottoni (1855) e Guilmin (1853). 

Miguel e Miorim (2002) defendem que a concepção aritmética do logaritmo é aquela 

que se baseia na teoria das Progressões, cuja constituição deu-se pelo desenvolvimento de 
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determinadas práticas sociais (como por exemplo, astronomia e navegação) em que se 

necessitava de simplificação de cálculos complexos e elaborados. Constataram também que a 

presença de tópicos algébricos antecedendo e/ou sucedendo o estudo dos logaritmos não era o 

suficiente para caracterizar o que denominaram de “concepção algébrico-funcional” dos 

logaritmos, pois, em todos os programas de Álgebra do período compreendido entre 1893 e 

1912 os conteúdos de Progressão Aritmética e Geométrica “[...] caracterizadores da 

concepção aritmética, não apenas continuam a aparecer nos programas, como também fazem 

parte integrante da definição de logaritmo” (p. 72). 

Vale ressaltar que, Serrasqueiro (1918) mostrou a equivalência entre a concepção 

aritmética e algébrica dos logaritmos. Ao considerar a concepção aritmética como definição 

primitiva dos logaritmos, talvez quisesse relacioná-la ao seu próprio significado, como 

esclarece Miguel e Miorim (2002): 

A palavra logaritmo, criada por Napier para denominar o novo objeto 

matemático forjado com base nas propriedades correlativas entre os termos 

de uma PA e de uma PG, traz subjacente o modo como ele explorou essas 

propriedades a fim de dotá-las do caráter operatório explicativo do seu 

aproveitamento na simplificação de cálculos aritméticos. De fato, logaritmo 

é uma combinação de duas palavras gregas - logos e arithmos -, a primeira 

significando razão e a segunda número. Assim, o significado etimológico da 

palavra logaritmo é o número de razões, sendo que o termo razão refere-se à 

razão da PG, e número de razões, ou seja, o logaritmo de um termo n da PG 

refere-se ao número n de vezes em que a razão (1 – 1/10
7
) da PG deveria ser 

sucessivamente aplicada ao primeiro termo – 10
7
 - dessa mesma PG a fim de 

se obter o número 10
7
 (1 – 1/10

7
)

n
. Assim, se a razão da PG for aplicada uma 

única vez ao seu primeiro termo, temos que o logaritmo neperiano desse 

produto (que constitui o segundo termo da PG) é 1; se for aplicada 2 vezes, 

então, Nlog10
7
 (1 – 1/10

7
)

2
 = 2, e assim sucessivamente (MIGUEL; 

MIORIM, 2002, p. 43, grifos dos autores). 

 

Dessa forma, a etimologia da palavra logaritmo expressa a fase aritmética do 

desenvolvimento na história que, apesar de transformações conceituais, resistiu ao tempo. 

Miguel e Miorim (2002) citando Naux (1966) nos mostram como a palavra logaritmo teria 

perdurado pelos séculos: 

[...] em virtude da idéia associada à sua etimologia. Esta sólida união da 

palavra e da idéia não seria desfeita e apagada senão pela potente ação 

renovadora do cálculo infinitesimal, por volta de 1700; mas, a transformação 

radical imposta à idéia de logaritmo que se tinha até então, não exerceu 

qualquer ação dissolutiva da palavra, a qual permaneceu a mesma após tal 

transformação conceitual. Ela tinha em seu favor o poder do hábito e, 

sobretudo, a quase impossibilidade de se encontrar uma melhor que a 

sucedesse e que aparecesse como uma substituta digna de tomar o seu lugar 
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na teoria elementar através das progressões (NAUX apud MIGUEL; 

MIORIM, 2002, p. 44). 

 

Assim se justifica a separação entre a palavra e a ideia que era expressa nos livros 

didáticos brasileiros a partir de meados do século XIX, embora desenvolvessem um trabalho 

baseado na concepção aritmética do logaritmo. Isso também explica o porquê da maioria dos 

professores e estudantes atualmente não vincularem a palavra logaritmo à ideia original que 

esta expressava (MIGUEL; MIORIM, 2002, p. 44-45). 

Em relação a exemplos e exercícios propostos, nota-se que sua presença não foi uma 

preocupação marcante nas obras.  

Na análise de Bittencourt (2008) o livro didático era valioso para o professor porque 

nele estava depositado o conteúdo a ser transmitido aos alunos, e possuía dois discursos que 

se integravam: 

 Um texto no qual estava exposto, de maneira sistematizada e simplificada, o 

“conteúdo explícito” da disciplina e outro – o discurso pedagógico – 

constituído por questionários, resumos, exercícios variados que indicavam 

como o conhecimento deveria ser aprendido pelos alunos. Os compêndios, 

mais especificamente, representavam, na íntegra, o saber a ser ensinado e 

progressivamente foram acrescidos de baterias de exercícios para a fixação 

dos conteúdos da disciplina (BITTENCOURT, 2008, p. 193).  

 

Ottoni (1855) só apresenta 4 exemplos nos capítulos destinados as Progressões. 

Serrasqueiro (1919), apesar de apresentar exemplos, propõe sequências com números mistos, 

mesmo em um dos primeiros exemplos apresentados (figura 68), o que podia dificultar a 

compreensão do conteúdo, já que tornava os cálculos mais elaborados. 

Reis e Reis (1892) utiliza exemplos frequentemente. Concordamos com Valente 

(1999) quando afirmou que “[...] a forma didática do texto dos Reis é a clássica: nada de 

proposição de exercícios. Teoria e exemplo numérico. Um texto didático que não está dirigido 

aos alunos” (VALENTE, 1999, p. 163). Dessa forma, cabia ao professor ter bastante aptidão 

em relação aos conteúdos e propor exercícios para fixar o que foi ensinado.  

Quanto a exercícios propostos, vemos posições diversas entre os autores.  

No livro de Ottoni (1855) não há exercícios resolvidos nem propostos e a abordagem 

dá destaque as regras, enunciados e exemplos, o que reforça a consideração feita por Silva 

(2000) de que “[...] o estilo do livro de Ottoni é o seguinte: ele parte do conceito, apresenta a 
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regra ou regras e, em seguida, dá uma aplicação do conteúdo. Não há problemas resolvidos 

nem propostos” (SILVA, 2000, p. 144). 

Vianna (1927), Reis e Reis (1892) e Serrasqueiro (1918), também não apresentavam 

nenhum exercício. Coqueiro (1860) possui um total de 10 exercícios de “aplicação” dentro da 

própria Matemática (figura 57). O mesmo aconteceu em 18 exercícios de Serrasqueiro (1919) 

acrescidos de 5 “situações problemas” (figura 86). Havia também exemplos denominados 

pelos autores de “aplicações”: Guilmin (1860) traz 2 exemplos (figuras 30 e 32); Coqueiro 

(1860) possui 1 (figura 56) e Serrasqueiro (1919) apresenta 2 exemplos neste formato (figura 

85). 

Percebemos que na edição de 1853 Guilmin há poucos exemplos e raros exercícios, 

mesmo fazendo uso de uma linguagem consistente, permitindo que em sua obra tivessem 

conteúdos vinculados.  

Outras situações são propostas pelos autores como “aplicações dos logarithmos”, caso 

do uso das Progressões no cálculo de anuidades, como ocorre em Guilmin (1853), Coqueiro 

(1860), Vianna (1927) e Serrasqueiro (1918). Os irmãos Reis (1892) e Serrasqueiro (1919) 

destacam ainda o uso da soma dos termos de uma progressão Geométrica para encontrar a 

fração geratriz de uma dízima periódica. 

Especialmente Coqueiro (1860) sempre se preocupava em mostrar aplicações dos 

conteúdos, exemplos e exercícios propostos. 

Um avanço didático, no entanto, deve ser creditado ao texto de Coqueiro: a 

preocupação de incluir sempre, após cada capítulo, um conjunto de 

exercícios resolvidos e por resolver (VALENTE, 1999, p. 159). 

 

Serrasqueiro (1919), mesmo com poucos exemplos numéricos no interior dos 

capítulos, ao final de cada um apresentava uma considerável quantidade de exercícios, 

proporcionando ao estudante uma reflexão da matéria e o desenvolvimento de habilidades 

com os conteúdos. 

Dentre os livros que foram utilizados no Colégio Pedro II, estavam também duas obras 

somente com exercícios. A ideia de propor um livro de exercícios, ao contrário do que se 

percebe com os livros texto ao longo do século XIX, era a de preparar os alunos para exames 

de ingresso ao ginásio ou em instituições de ensino superior.  

Dessa forma, esse tipo de livro era destinado agora, aos alunos e não ao professor. 

Verificamos por exemplo, que problemas como os de do aperto de mãos (problema 460, 
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figura 160) ou aquele em que é dada certa quantidade de termos de uma Progressão 

Aritmética e fornecido valores de produto entre esses termos, pedindo-se assim, para 

determinar toda a sequência, são exemplos clássicos presente em livros didáticos até os dias 

atuais (questão 38 figura 164). 

Um último comentário diz respeito a obra dos irmãos Reis. Na abordagem do tema 

Progressões, foram os únicos autores a destacar aspectos históricos na contextualização do 

assunto, seja antecedendo os conteúdos, seja em forma de notas de rodapé, dando informações 

de importantes matemáticos e seus legados. 
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4 Considerações Finais  

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar as Progressões como conteúdo escolar no 

Colégio Pedro II entre os anos de 1850 e 1931 tomando como base os programas de ensino e 

livros didáticos adotados nesta instituição. 

Os compêndios indicados nos programas de ensino do Colégio Pedro II foram 

importantes registros para que pudéssemos investigar como era tratada as Progressões no 

período analisado. Dessa forma, concordamos com Choppin (2004) e entendemos que essa 

pesquisa concebe o livro didático como um documento histórico e que se interessa pelo 

conteúdo ensinado pelos manuais didáticos, mas sendo estes apenas uma das fontes a quais 

recorremos, ao lado dos programas de ensino e da legislação.  

Como a literatura a respeito do ensino secundário aponta e como vemos em 

documentos oficiais, o Colégio Pedro II foi a primeira iniciativa de estabelecimento público 

no município do Rio de Janeiro criado com a finalidade de formar uma elite intelectual, 

econômica brasileira bem como de adotar um plano de estudos integral, estruturado e em 

níveis ou séries (VECHIA; CAVAZOTTI, 2003). Seus programas, cujos conteúdos 

explicitavam seu caráter propedêutico àqueles que se destinavam ao ensino superior, e de 

caráter enciclopédico “[...] representam os educadores para se estabelecer um saber escolar 

consensual para a formação dos setores burocráticos e do quadro de intelectuais do Estado” 

(BITTENCOURT, 2008, p. 51). 

Por sua vez, ainda segundo Bittencourt (2008), no decorrer do período viu-se como 

preocupação a escolha dos compêndios adotados e “[...] o cuidado concentrou-se na seleção 

de ‘obras mais adequadas’ a serem usadas pelo professor” (p. 52). O Regimento “[...] exigia 

que os livros adotados passassem pela aprovação do Ministro do Império e de uma comissão 

presidida pelo reitor do estabelecimento” (p. 52). 

Em relação a Matemática, esta esteve presente como disciplina desde a fundação do 

Colégio sendo “[...] responsável por desenvolver o raciocínio lógico, o sentido da exatidão e 

outros conhecimentos necessários para a aprendizagem da sciencia mathematica, [...] parte 

integrante de uma educação literária completa” (CUNHA JUNIOR, 2008, p. 107). 
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O ensino em seus ramos, Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria prevaleceu 

até a criação de uma disciplina única denominada Matemática, somente com a Reforma 

Francisco Campos em 1931.  

Com relação ao conteúdo em destaque nesta dissertação, pudemos constatar em nossa 

pesquisa que a abordagem das Progressões, como pré-requisito para o ensino dos logaritmos, 

se mostrou em transformação e, na maioria dos programas de ensino, estavam inseridas no 

campo da Aritmética, sendo que no Programa de 1892 é a primeira vez que temos o estudo de 

progressões e logaritmos também no programa de Álgebra, consolidando-se somente em 1915 

(BELTRAME, 2000). 

Percebemos por meio da leitura dos livros didáticos realizada neste trabalho, que a 

concepção aritmética dos logaritmos, identificada por Miguel e Miorim (2002), ainda se 

manteve no período de tempo analisado, sendo “[...] somente a partir do início da década de 

70 do século XX que outro papel começou a ser desempenhado por eles [os logaritmos] na 

cultura escolar brasileira” (MIGUEL; MIORIM, 2002, p. 56). Dessa forma, os logaritmos, 

concentrados nos estudos da função logarítmica como inversa da função exponencial 

passariam a compor os programas de Matemática. 

A forma que os logaritmos passam a ser trabalhados com a concepção algébrica-

funcional como a de hoje, altera assim a proposta e a importância do estudo das Progressões. 

Com isso, as Progressões passaram a ser estudadas por si, isoladamente, sem conexões com 

nenhum outro assunto e sendo apresentadas inclusive após o estudo dos logaritmos, ou ainda 

possivelmente, em anos de escolaridade distintos. 

Notamos que o desenvolvimento histórico das Progressões e dos logaritmos nos livros 

didáticos consultados, nos mostra como vários conceitos e definições da Matemática podem 

ser abordados de maneiras diferentes e que os campos dentro da própria Matemática não são 

estanques, visto que as Progressões ora estavam presentes da Aritmética, ora na Álgebra.  

Espera-se que este material possa contribuir na formação de professores no sentido de 

tornar as vinculações entre Progressões e logaritmos, perdidas nos dias atuais, mais evidentes. 

Dessa forma, proporcionaria ao aluno uma noção da construção histórica dos conteúdos, tanto 

no que diz respeito à história da Matemática quanto em relação às mudanças que são 

propostas ao longo do tempo para o ensino do assunto.  
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