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RESUMO: 

Esse texto está inserido no campo da História da Educação Matemática, onde é realizado um 
estudo comparativo entre o modelo norte-americano e o modelo francês para o ensino da 
Matemática nas escolas de primeiras letras do Brasil, a partir do livro Método para aprender 
a contar com segurança e facilidade, de Condorcet e do livro Aritmética Elementar Ilustrada, 
de Antonio Bandeira Trajano, ambos publicados no ano de 1883. A obra de Trajano contém o 
método intuitivo para a instrução da Matemática nas escolas de primeiras letras. Já o livro de 
Condorcet, demonstra a presença do método tradicional. O cruzamento desses dados permite 
compreender como aqueles sujeitos prescreveram normas que regeram as estratégias de 
imposição, difusão e apropriação de saberes educacionais. 
PALAVRAS-CHAVE: Método Intuitivo; Método Tradicional; Educação Matemática 

ABSTRACT: 

This text is inserted in the field of History of Mathematics Education, where we conducted a 
comparative study between the U.S. model and the French model for the teaching of 
mathematics in primary schools in Brazil, from the method book to learn how to count 
security and ease of Condorcet and the Illustrated Book Elementary Arithmetic, Antonio 
Bandeira Trajan, both published in 1883. Trajan's work contains the intuitive method for the 
instruction of mathematics in primary schools. Already Condorcet's book demonstrates the 
presence of the traditional method. The crossing of these data provides insight into how those 
subjects prescribed rules that have governed the enforcement strategies, dissemination and 
appropriation of knowledge in education. 

KEYWORDS: Intuitive Method; Traditional Method; Mathematics Education 
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INTRODUÇÃO 

Esse texto tem o objetivo de realizar um estudo comparativo entre o modelo norte-

americano e o modelo francês para o ensino da Matemática nas escolas de primeiras letras do 

Brasil, a partir do livro Método para aprender a contar com segurança e facilidade, de 

Condorcet e do livro Aritmética Elementar Ilustrada, de Antonio Bandeira Trajano, ambos 

publicados no ano de 1883. Para tanto, foi realizada a materialidade dos livros de Trajano e de 

Condorcet, e a descrição dos dois documentos. Por fim, será analisado o conteúdo dos dois 

livros, verificando as características do método norte-americano e do método francês para o 

ensino da Matemática, respectivamente, a partir das duas obras citadas; e, finalmente, 

procurar compreender as diferenças entre os dois padrões educacionais que circularam no 

Brasil durante os Oitocentos.  

A leitura do livro de Trajano demonstra a presença do método intuitivo para a 

instrução da Matemática nas escolas de primeiras letras. O método intuitivo consiste num 

instrumento pedagógico “capaz de reverter à ineficiência do ensino escolar”, não somente no 

aspecto metodológico mas também, na sua função “para a política e para a estabilização do 

regime republicano, com a instituição do sufrágio universal, o Estado necessita de cidadãos 

que saibam ler, escrever”. E a escola primária era a peça fundamental “para a difusão do 

sistema de valores burgueses, devendo a ele adequar-se cultural e economicamente”. O novo 

método de ensino se propõe a ser “concreto, racional e ativo, denominado ensino pelo 

aspecto, lições de coisas ou ensino intuitivo”, ou seja, aliar a observação e o trabalho numa 

mesma atividade, direcionando “o desenvolvimento da criança de modo que a observação 

gere o raciocínio e o trabalho prepare o futuro produtor, tornando indissociável pensar e 

construir” (VALDEMARIN, 1998, p. 68, 69). 

Portanto, é possível elaborar as seguintes perguntas: Quais as diferenças existentes 

entre as duas propostas de ensinar Matemática nas escolas de primeiras letras? Em que 

aspectos o método intuitivo norte-americano se distinguia do método mútuo francês?  

O cruzamento desses dados permitirá compreender como aqueles sujeitos 

prescreveram normas que regeram as estratégias de imposição, difusão e apropriação de 

saberes educacionais, entendendo por apropriação a forma como os indivíduos se relacionam 

e se utilizam dos modelos culturais que lhes são impostos.  

Em seguida, foi feito a descrição das respectivas obras de Trajano e Condorcet para, 

posteriormente, realizar um estudo comparativo do padrão norte-americano e francês para o 

ensino da Matemática nas escolas de primeiras letras no Brasil. Para ir às fontes, me vali de 
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Le Goff (1984, p. 98, 102, 103), quando afirma que “o que sobrevive não é um conjunto 

daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no 

desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos (...) historiadores”, entendo 

que o documento “não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 

sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder”, e deve ser 

visto como monumento que as sociedades históricas impõem ao futuro “determinadas 

imagens de si mesmas”. 

As Obras de Condorcet e Trajano 

O livro Aritmética Elementar Ilustrada, de Trajano, foi publicado no segundo 

semestre de 1883 e circulou no Brasil até o ano de 1958, na sua 136ª edição. Essa produção 

dava seqüência à outra obra sua intitulada Aritmética Progressiva, publicada em oito de 

fevereiro de 1879, embora fosse destinada aos alunos do ensino secundário.  

O índice do livro Aritmética Elementar Ilustrada está situado na última página, seus 

capítulos estão numerados, divididos em matérias sucessivas e compostos por uma sucessão 

de operações naturalmente ligadas, onde o estudante facilmente percebia os pontos estudados 

e os que se seguiam através das definições claras e simples, gravuras intercaladas ao texto e 

dados estatísticos sobre o Brasil tornando o ensino duplamente útil. Está produção foi 

destinado aos alunos das escolas de primeiras letras, o que não impedia que qualquer aluno a 

utilizasse como estudo. Caso houvesse necessidade de ampliação de alguns temas o próprio 

compêndio auxiliava o leitor a outro mais avançado “Nota: Para mais amplo conhecimento 

das frações decimais, vede a nossa Aritmética Progressiva” (TRAJANO, 1942, p.76).  

Os textos de Trajano utilizavam-se do método intuitivo, “eram inovadores”, pois ele 

utilizava “regras, demonstrações, ilustrações, notas, situações problemas e algumas soluções 

todas elaboradas nos limites das definições”, muitas vezes para apresentar “raciocínio nas 

resoluções de problemas, etimologia de termos técnicos e notícias históricas”. Nesta obra, 

outra inovação identificada é quando Trajano trabalhou “um pouco da História da Matemática 

no capítulo que tratava sobre Sistema Métrico, informando sobre a introdução do sistema de 

pesos e medidas” (SOUZA, 2007, p. 36). 

Toda a produção sobre Aritmética de Trajano foi preparada com base em notas 

fornecidas por Mary Parker Dascomb, professora da Escola Americana de São Paulo, mesma 

instituição que Trajano fazia parte. Em sua obra, o autor demonstrava sua preocupação pela 

aprendizagem do aluno e não pelos mestres, ao contrário dos poucos autores que existiam 

naquele período em circulação.  
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O livro Método para aprender a contar com segurança e facilidade, de Condorcet, 

também se destinava as escolas de primeiras letras. Esta obra foi publicada no Brasil no ano 

de 1883, embora sua primeira edição consta de 1799. Inicia-se com uma breve biografia de 

Condorcet, visto que é uma obra traduzida fielmente do francês por G.S.M. O índice do livro 

está situado na última página, mostrando que seus capítulos estão divididos em três partes 

onde cada uma dividi-se em lições, sendo que esta obra não é apresentada da forma que o 

índice nos mostra, já que é composta de doze lições e é dividida em duas partes, a primeira é 

dirigida aos alunos e se refere à Aritmética que são as doze lições – Para aprender a contar 

com segurança e facilidade, a segunda parte é dirigida aos professores e se refere às 

Observações relativas ao ensino da Aritmética, ou seja, faz um resumo das doze lições. 

 A obra de Condorcet utilizava-se do método tradicional, e a primeira parte do livro 

trata de ensinar ao leitor (o aluno) a idéia de número, o sistema de numeração, representação 

dos números, bem como aprender as operações da adição, da subtração, da multiplicação, da 

divisão, além do estudo das frações e as provas das quatro operações utilizando-se de suas 

inversas, porém a forma que Condorcet dispunha ao ensinar era bastante detalhada, 

utilizando-se de palavras que integram a matemática, assim, a explicação acabava por se 

tornar muito decorativa, onde o aluno precisava apenas decorar o que continha ali, sem, no 

entanto ter um estímulo para pensar, para compreender o que estava escrito. Como por 

exemplo, podemos citar, como os números são formados, e classificados.  

Segue abaixo um quadro comparativo dos respectivos índices das obras de Antônio 

Trajano e Marquês de Condorcet. 

 

Quadro 1: Quadro Comparativos dos Índices dos Respectivos Livros de Trajano e Condorcet  

ÍNDICE DO LIVRO DE TRAJANO  ÍNDICE DO LIVRO DE CONDORCET 

1ª lição- Representação numérica  Pág. 5- Representação numérica e 
Algarismos 

2ª lição- Formação das unidades Pág. 11/31- Operações fundamentais 
(adição, subtração, multiplicação e 
divisão) 

3ª lição- Representação e denominação 
das unidades 

Pág. 40- achar os números primos 

4ª lição- Representação do processo da 
Soma dos números 

Pág. 40/45- Divisibilidade dos números 

5ª lição- Representação do processo da 
Subtração dos números 

Pág. 46/47 – Máximo divisor comum e 
Míninmo divisor comum 

6ª lição- Uma operação que verifica se a 
soma e a subtração dos números 

Pág. 49/68- Frações Próprias e 
Impróprias; Simplificações de frações; 
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realizados estão corretas sendo essa 
operação chamada de “Prova” 

Reduzir frações ao mínimo denominador 
comum; Soma, subtração, multiplicação e 
divisão de frações 

7ª lição- Representação do processo da 
multiplicação 

Pág. 71- Alteração no valor dos números 
decimais 

8ª lição- Processo da Multiplicação com 
várias casas decimais 

Pág. 72- Transformar frações ordinárias 
em decimais 

9ª lição- Representação do processo da 
Divisão 

Pág. 73/75- Adição, subtração, 
multiplicação e divisão de números 
decimais 

10ª lição- Processo da Divisão com várias 
casas decimais   

Pág. 76/79- Sistema métrico decimal e 
suas abreviaturas 

 

11ª lição- Processo da Soma com números 
fracionários 

Pág. 82/83- Operações com qualidades 
métricas 

12ª lição- Uma operação que verifica a se 
multiplicação e divisão dos números 
realizados estão corretas sendo essa 
operação chamada de “Prova” 

 Pág. 85/88- Medidas de superfícies e de 
volumes 

 

- 

Pág.90/98- Números complexos; reduzir 
frações ordinárias a números complexos e 
divisão  

- Pág. 99/102- Razão, Proporção e 
grandezas proporcionais 

- Pág. 106- Falsa posição 

- Pág.108/110- Porcentagem e juros 

- Pág.111/114- Media Aritmética, mistura, 
liga e câmbio 

-  Pág. 118/119- Raiz quadrada e cúbica 

- Pág. 121- Problemas graduados 
Fonte: CONDORCET, Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritas. Methodo para aprender a contar com segurança 

e facilidade. Rio de Janeiro: Livraria Nicolau – Alves, 1883. TRAJANO, Antônio Bandeira. Aritmética 

elementar ilustrada: ensino teórico e prático. 117ª edição. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1942. 

 

Como foi esclarecido, no índice do livro de Condocet, trata de assuntos onde não são 

encontrados no mesmo, são eles: Números complexos; Medidas de comprimento, de 

superfícies, de volume, de capacidade e de peso; Moedas brasileiras; Tabelas gerais dos pesos 

e medidas; Numeração romana; Regras de três, de juros, de descontos, de companhia de 

mistura e de liga, do termo médio e da raiz quadrada.  

Segue abaixo um quadro comparativo de conteúdos comuns entre as obras trabalhadas. 
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Quadro 2: Quadro comparativo de conteúdos comuns entre as obras de Condorcet e Trajano 

Livro de Condorcet Livro de Trajano 

RESPRESENTAÇÂO NUMÉRICA 

- Se em presença de dois objetos 
quaisquer semelhantes, dirigimos a 
atenção para cada um e em seguida para 
reunião dos dois, formando a idéia de dois 
objetos. Para cada número que fosse 
formado esses números recebem o nome 
de algarismos, que esse modo de exprime 
os números é chamado de numeração. 

NUMERAÇÃO 

 - Os números servem pára indicar 
quantos objetos tem uma coleção. Cada 
um dos objetos que formam a coleção é 
uma unidade quando procuramos o 
número de objetos de uma coleção 
realizamos a operação de contar. 
Numeração é a parte da aritmética que 
ensina a ler e a escrever os números. 

FORMAÇÃO DAS UNIDADES 

- Um somado com nove diz-se dez 

Um somado com noventa e nove diz-se 
cem 

Um somado com novecentos e noventa e 
nove diz-se mil 

Cem mil somados com novecentos mil 
diz-se um milhão 

Um milhão somado com novecentos 
milhões diz-se um bilhão 

Assim por diante acrescentando mil vezes 
um número qualquer terá um novo 
número 

NUMERAÇÃO FALADA 

- Palavras que são divididas em doze 
primitivas, a saber, um dois três, quatro, 
cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cem, mil 
e delas se formam todas as outras pelo 
acrescimento de uma das determinações 
enta, entos, lhão ou lião. 

REPRESENTAÇÂO E 
DENOMINAÇÃO DAS UNIDADES 

O número que tivesse a esquerda das 
unidades recebe o nome de dezena, o que 
tivesse a esquerda da dezena recebe o 
nome de centena, o que tivesse a esquerda 
de centena recebe o nome de milhar, 
assim sucessivamente. 32 exprime duas 
unidades e três dezenas 

 

FORMAÇÃO DAS DIVERSAS 
UNIDADES 

Uma só coisa chama-se uma unidade; dez 
coisas chamam-se dez unidades ou uma 
dezena; cem coisas chamam-se cem 
unidades ou uma centena; mil coisa 
chama-se mil unidades ou um milhar. Dez 
unidades iguais formam outra 
imediatamente superior. 

PROCESSO DA SOMA 

Para conhecer a quantidade de objetos que 
há em dois lugares é só fazer a reunião 
desse dois objetos que saberemos o total 
de objetos nesses dois lugares. 13 e 26 
objetos juntar unidade com unidade e 
dezena com dezena. Esse processo recebe 
o nome de soma ou adição que é a reunião 

ADIÇÃO 

 É reunir as unidades de dois ou mais 
números em um número só. Os números 
que se somam são chamados de parcelas, 
e o resultado da operação chama-se soma. 
Todas aas unidades de uma parcela devem 
ser quantidades homogêneas, seja qual for 
a ordem das parcelas a soma sempre será a 
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das unidades e das dezenas mesma. 

PROCESSO DA SUBTRAÇÃO 

Se a soma de 7 +3=10, é que se dez 
tiramos três unidades 10-3=7 restaria sete. 
Esse processo recebe o nome de subtração 
ou diferença. Essa arte de fazer qualquer 
operação sobre os números recebe o nome 
de aritmética.  

SUBTRAÇÃO 

Subtrair é tirar de um número as unidades 
de outro. O primeiro número geralmente é 
maior, chama-se minuendo; o outro 
chama-se subtraendo, o minuendo e 
subtraendo são os termos da subtração 

PROVA DE UMA SOMA E UMA 
SUBTRAÇÃO 

 Se subtrairmos 17 de 54 achou-se a 
diferença entre eles que é 37. Se é 
verdadeira essa diferença se somar 37 com 
o menor número entre eles 17, obtermos o 
maior valor 54. Se somarmos 
357+342+229=928, se pegarmos o 
resultado928 e subtrairmos o menor valor 
229 teríamos 699 que é a soma dos outros 
dois restantes 357 e 342. Essas operações 
são chamadas de prova. 

PROVA DE UMA SOMA E UMA 
SUBTRAÇÃO 

 Para a soma ser exata repete-se 
novamente a adição, pondo debaixo de 
cada coluna a sua soma completa, 
adicionando-se depois as somas obtidas, e 
se o resultado for igual ao primeiro, a 
soma estará exata. 

Na subtração adicionam-se o subtraendo e 
o resto; se a soma for igual ao minuendo, 
a subtração estará exata. 

PROCESSO DA MULTIPLICAÇÃO 

Para somar 254 quatro vezes consigo 
mesmo, seria o mesmo que multiplicar 
254 por 5, o número que se deve somar 
consigo mesmo muitas vezes, chama-se 
multiplicação, e o que designa quantas 
vezes o primeiro deve Sr tomado, chama-
se de multiplicador. 

MULTIPLICAÇÃO 

Multiplicar um número inteiro por outro é 
repetir o primeiro número tantas vezes, 
quantas são as unidades do outro. O 
número que se multiplica chama-se 
multiplicando o pelo qual se multiplica 
chama-se multiplicador e o resultado 
chama-se produto. 

MULTIPLICAÇÃO TENDO MUITOS 
ALGARISMOS 

Para temos o produto de 467 por 238 é 
preciso somar os três produtos parciais de 
467 por 8, por 30, por 200; faremos pois a 
adição das três produtos e acharemos sua 
soma igual a 111146.  

PRODUTO PARCIAL 

 Multiplicando 458 por 234, aplica o 
produto parcial das unidades 458x4, 
produto parcial das dezenas 458x30, 
produto parcial das centenas 458x200. 
Somando estes três produtos parciais, tem-
se 107172, que é o produto total. 

PROCESSO DA DIVISÃO 

Achar quantas vezes 6 esta contido em 
2124, é dividir 2124 por 6, o número que 
se divide é chamado dividendo; aquele 
que divide é chamado divisor e o número 
de vezes que o divisor é contido no 
dividendo chama-se de quociente. 

DIVISÃO 

Divisão tem duas aplicações diversas que 
são; achar quantas vezes um número 
contém outro e dividir um número em 
partes iguais. O número que se divide, 
chama-se dividendo; pelo qual se divide 
chama-se divisor e o resultado da 
operação chama-se quociente. 

DIVISÃO COM MUITOS ALGARISMO DIVISOR COM MAIS DE UM 
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E RESTO 

Tendo 27237 a dividir por 123, o primeiro 
passo é saber se o quociente é mil vezes 
ou centena vezes. Daí sabe que o 
quociente é composto de duas centenas, 
duas dezenas e uma unidade com resto 54. 

ALGARISMO 

Para dividir 5398 por 13 temos que dividir 
5 milhões, 3 centenas, 9 dezenas e nove 
unidades por 13, e como não podemos 
dividir 5 milhares por 13 temos que tomar 
mais outra ordem ficando com 53centenas 
que já podemos dividir, assim 
sucessivamente. 

NÚMROS FRACIONÁRIOS 

Para partilhar 1634 objetos igualmente 
entre 8 pessoas, cada uma pode receber 
204 objetos e resta 2 objetos. Devemos 
pois dar a cada pessoa 204 objetos e ainda 
dois oitavos 2/8 deve-se então dar 
204+2/8. A expressão 2/8 chama-se fração 
também de número inteiros. 

 

FRAÇÕES 

É uma ou mais partes iguais de uma 
unidade dividida em partes iguais. Uma 
unidade é uma coisa inteira, uma maça, se 
esta maça for dividida em duas partes 
iguais cada uma das partes é a metade ou 
um meio ½ , dividindo a maça em três 
partes iguais cada parte é um terço 1/3.  

PROVA DA DIVISÃO E 
MULTIPLICAÇÃO 

 Para verificar se a divisão é exata onde 
não há resto, o produto do divisor pelo 
quociente, será igual ao dividendo, se 
ambos as operações forem bem feitas. 
Quando tem resto na divisão aplica o 
processo anterior e o produto soma com o 
resto. 

Tendo multiplicado 54 por 25 e achado 
1350 é claro que dividindo 1350 pelo 
menor número 25 aplicando a divisão 
exata termos o maior número entre eles 
54. Acharemos que o quociente da divisão 
do produto pelo multiplicador é igual ao 
multiplicando. 

PROVA DA DIVISÃO E 
MULTIPLICAÇÃO 

Multiplica-se o quociente pelo divisor; 
junta-se o resto, se houver;  se o resultado 
for igual ao dividendo , a divisão estará 
exata. 

Na multiplicação inverte-se a ordem dos 
fatores, pondo o multiplicando debaixo do 
multiplicador, e opera-se nova 
multiplicação. Se o resultado for igual ao 
primeiro, oi produto estará exato. 

 

Fonte: CONDORCET, Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritas. Methodo para aprender a contar com segurança 

e facilidade. Rio de Janeiro: Livraria Nicolau – Alves, 1883. TRAJANO, Antônio Bandeira. Aritmética 

elementar ilustrada: ensino teórico e prático. 117ª edição. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1942. 

 

Vale ressaltar que, como foi constatado anteriormente, a obra de Trajano nos traz 

imagens para exemplificar as definições e exercícios no final de cada lição, facilitando, assim, 

o aprendizado. 

Já a maneira detalhada e complexa que Condorcet ensinava a contar acabava por 

transmitir ao aluno uma certa fadiga na leitura, o estudo acabava se tornando forçado e 
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cansativo, pois apesar de possuir alguns exercícios resolvidos, esta obra não dispunha de 

nenhum exercício proposto para melhor facilitar a compreensão do aluno (leitor). Além disso, 

o livro não contém nenhuma espécie de figura ou imagem, nem apresenta nenhum tipo de 

relação com temas diversos, contextualizados. 

Logo, não apresenta nenhum tipo de interdisciplinaridade, ou algo que facilitasse o 

ensino. Isso porque no período histórico que Condorcet escreveu seu livro de aritmética não 

existia essa maneira de ensinar. No entanto, seu livro foi utilizado em escolas públicas e 

particulares brasileiras durante o século XIX, período no qual já se utilizavam outros métodos 

de ensino. 

  

MÉTODOS DE ENSINAR NO BRASIL OITOCENTISTA 

 

A discussão a respeito da história dos métodos de ensinar considera o embate entre as 

pedagogias diretivas e as chamadas pedagogias não diretivas, inseridas na cultura escolar, 

buscando as representações, procurando explicar as “práticas discursivas e institucionais que, 

no Brasil, do final do século XIX até, pelo menos, a década de 1920, buscaram sua 

legitimação enquanto pedagogia moderna, científica ou experimental”, denominadas por 

Carvalho de “ortopedia” (CARVALHO, 1997, p. 270).  

Da mesma maneira, a discussão está posta a partir do nascimento da chamada escola 

moderna que, segundo David Hamilton, o processo moderno de escolarização não conheceu 

ancestrais institucionais e se constituiu paralelamente ao processo de consolidação do Estado 

Moderno. Portanto, compreender a escolarização moderna requer também uma crítica a 

leituras evolucionistas da História da Educação e impõe tomar como base os pressupostos 

metodológicos da História Cultural. 

Segundo Valdemarin (1998, p. 65), as proposições constitutivas do método de ensino 

intuitivo, adotado na segunda metade do século XIX nas escolas européias, norte-americanas 

e brasileiras, extrapolam as formulações de Pestalozzi, Fröebel e Herbart e já se encontravam 

na teorização sobre o conhecimento presentes no Empirismo de Francis Bacon e John Locke, 

no século XVII. 

Pestalozzi, Fröebel e Herbart podem ser considerados os três mais importantes 

pedagogos do século XIX, oferecendo os fundamentos das pedagogias não diretivas que 

dominaram o embate educacional do século XX. Eles exerceram enorme influência ao longo 

das três últimas décadas dos oitocentos. Herbart e Fröebel possibilitaram uma melhor 
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compreensão das idéias de Pestalozzi e apostaram no ensino profissionalizante, a partir do 

desenho e do ensino prático. Além disso, intensificaram a utilização dos manuais escolares. 

O método intuitivo consiste num instrumento pedagógico  “capaz de reverter a 

ineficiência do ensino escolar”, não somente no aspecto metodológico mas também, na sua 

função “para a política e para a estabilização do regime republicano, com a instituição do 

sufrágio universal, o Estado necessita de cidadãos que saibam ler, escrever”. E a escola 

primária era a peça fundamental “para a difusão do sistema de valores burgueses, devendo a 

ele adequar-se cultural e economicamente”. O novo método de ensino se propõe a ser 

“concreto, racional e ativo, denominado ensino pelo aspecto, lições de coisas ou ensino 

intuitivo”, ou seja, aliar a observação e o trabalho numa mesma atividade, direcionando “o 

desenvolvimento da criança de modo que a observação gere o raciocínio e o trabalho prepare 

o futuro produtor, tornando indissociável pensar e construir” (VALDEMARIN, 1998, p. 68, 

69).  

Durante a segunda metade do século XIX dois modelos pedagógicos competiram 

intensivamente como suporte das práticas escolares, defendendo uma escola para todos: o 

lancasteriano, difundido a partir da Inglaterra, e o de Pestalozzi/Fröebel/Herbart, originário da 

Alemanha. 

Embora haja certo consenso na historiografia educacional brasileira de que o projeto 

educacional de “modernidade da nação brasileira” foi implementado pelos Pioneiros da 

Educação e corroborado por grande parte dos trabalhos produzidos sobre o tema durante os 

anos de 1930, uma parte dos elementos do método e do discurso que viria a se constituir no 

movimento da Escola Nova estava posta em várias reformas do ensino que ocorreram na 

segunda metade do século XIX. Posto que, à medida que se aproximava o final dos 

Oitocentos, se organizava o movimento da Pedagogia Moderna, fundamental à organização 

do movimento da Escola Nova.  

Enquanto a instituição escolar brasileira foi facilmente associada ao regime 

republicano, na conformação do Estado Nacional, a escola brasileira durante o Império foi 

apresentada de uma maneira essencialmente negativa, reiterando temas como o analfabetismo 

generalizado, a utilização de castigos corporais e professores despreparados. No entanto, o 

Oitocentos tem-se revelado um objeto fértil quanto à problematização de questões atuais no 

campo educacional em sua historicidade.  

A imagem criada e cristalizada pela propaganda republicana de que o Brasil do século XIX 

não passou “de um verdadeiro ‘deserto pedagógico’ no qual não podem ser encontradas idéias 

e/ou práticas” negava toda a política econômica e cultural implementada por D. João VI e 
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consolidada durante o Segundo Império. Ao contrário, “possivelmente, em nenhum outro 

momento de sua história pedagógica, o Brasil tenha conhecido um movimento tão intenso 

quanto o daquele século” (NASCIMENTO, 1999, p. 59).  

Segundo Struik, as novas atividades que surgiam na Matemática não decorreram dos 

problemas técnicos provocados pelas novas indústrias, mas pelas transformações na nova 

estrutura econômica e política: 

A Inglaterra, o centro da revolução industrial, permaneceu estéril por várias 
décadas no que diz respeito á produção matemática. A matemática progrediu 
com mais fulgor na França e um pouco mais tarde na Alemanha, países nos 
quais o corte ideológico com o passado foi sentido mais profundamente e 
onde foram feitas transformações mais radicais, ou tiveram de ser feitas, para 
preparar terreno para a nova estrutura econômica e política (STRUIK, 1992, 
p. 225). 

 

O crescimento da especialização acompanhou o campo da Matemática, dividindo-a em 

pura e aplicada. Os matemáticos da época não estavam somente preocupados em serem 

membros da Corte ou da academia literária, mas de estarem vinculados a universidades ou 

escolas técnicas, tornando-se professores e pesquisadores. Portanto, os reflexos da Revolução 

Francesa também provocaram uma ruptura ideológica com o passado e essas mudanças 

criaram condições altamente favoráveis para o desenvolvimento da Matemática no século 

XIX.  

 

A matemática recebeu grande impulso, primeiro na França e depois, à 
medida que as forças responsáveis por esse avanço se espalharam pelo norte 
da Europa, na Alemanha e, ainda mais tarde, na Grã-Bretanha. A nova 
matemática começou a se libertar dos laços que a ligavam à mecânica e à 
astronomia e uma nova perspectiva se anunciou. Carl Gustav Jacob e Peter 
Gustav Lejeune Dirichet foram dois eminentes matemáticos alemães que 
participaram da fase inicial de deslocamento do centro de atividades 
matemáticas da França para a Alemanha (EVES, 2004, p.536).   

 

Na primeira metade do século XIX era evidente a necessidade de divulgação imediata 

das novas descobertas cientificas e matemáticas. Essa divulgação dava-se através de 

periódicos avançados, diferentes das muitas revistas matemáticas que circulavam na época e 

que continham apenas quebra-cabeças e conhecimentos superficiais sobre matemática.  

 No Brasil, a Matemática acompanhou os reflexos de países europeus e dos Estados 

Unidos, já que no século XIX as elites dirigentes brasileiras queriam eleva-se às condições de 

uma modernidade capitalista e colocar-se em pé de igualdade a esses países também através 

da instrução. 
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 Acreditava-se que o modelo educacional brasileiro que predominava naquela época 

era o francês, no entanto, desde o ano de 1859, missionários presbiterianos norte-americanos 

se instalaram inicialmente no Rio de Janeiro e, em seguida, em São Paulo, instalando nesta 

cidade a Escola Americana, em 1870.  

 Para Hallewell, “a revolução” na educação brasileira começou nos últimos anos do 

Império e a mudança do regime, em novembro de 1889, seguindo, na educação como em 

tantas outras coisas, o modelo dos Estados Unidos, procurou substituir a herança educacional 

elitista do Brasil por um sistema moldado na escola pública yankee, presente também nas 

escolas fundadas por missionários presbiterianos norte-americanos. Alguns deles, pedagogos 

que já atuavam no país, produziram críticas a nossas práticas pedagógicas observando que 

elas se caracterizavam pela memorização. 

 Desde 1870, presbiterianos norte-americanos fundaram o Mackenzie College, em São 

Paulo. Ali, eles substituíram o método decorativo pelo indutivo e instituíram a co-educação 

dos sexos, enfatizando a experimentação e a verificabilidade, valorizando atividades como os 

trabalhos manuais e a Educação. Oferecia os cursos primário, secundário e superior científico. 

Seria a escola modelo da denominação, utilizando os métodos, os livros didáticos traduzidos e 

as organizações similares aos das escolas públicas de Nova Iorque. Na escola primária anexa 

ao Mackenzie College, conhecida como Escola Americana, os futuros professores praticavam 

o novo método de ensino. 

 Os métodos de ensinar pressupõem uma abordagem geral dos padrões e modelos de 

instituições educacionais que existiam no Brasil durante o século XIX, procurando verificar 

se aqueles consolidaram novos princípios pedagógicos na realidade educacional vigente. O 

estudo do campo educacional desta época permite apreender aspectos relativos a instituições, 

práticas e saberes através de disputas das instituições escolares, associações culturais e 

profissionais relacionados com a escolarização, ou seja, alunos, pais, professores, diretores e 

autoridades educacionais. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este texto pretende despertar mais o interesse de pesquisadores que trabalham com a 

História da Educação, especialmente a História da Educação Matemática no contexto dos 

Oitocentos, contribuindo, assim, para compreender aspectos relativos a instituições, práticas e 

saberes através de disputas das instituições escolares, associações culturais e profissionais 

relacionados com a escolarização, ou seja, alunos, pais, professores, diretores e autoridades 
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educacionais. Através de estudos realizados tem sido possível perceber a presença de dois 

modelos educacionais presentes no Brasil oitocentista, o francês e o norte-americano. Os 

quais têm contribuído para a desmistificar alguns aspectos relacionados à área da História da 

Educação Matemática, assim como o modelo  educacional brasileiro que predominava 

naquela época era o Francês, no entanto, desde o ano de 1859, missionários presbiterianos 

norte-americanos se instalaram inicialmente no Rio de Janeiro e, em seguida, em São Paulo, 

instalando nesta cidade a Escola Americana, em 1870, favorecendo a circulação de modelo 

educacional norte-americano. 
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