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RESUMO 
 
 

Durante o século XIX, as escolas secundárias em Sergipe receberam o influxo de um objeto 
cultural importante para a cultura escolar da época: os compêndios e manuais escolares. Tais 
compêndios visavam a cumprir a exigência dos regulamentos e decretos de ensino nas mais 
diversas disciplinas escolares, dentre as quais: a Filosofia Racional e Moral. Por seus métodos 
e conteúdos, os compêndios pretendiam instruir racionalmente e melhorar moralmente o 
coração dos estudantes. Assim, os objetivos deste estudo foram: analisar os conteúdos de dois 
compêndios de ensino dessas matérias na escola secundária; mostrar como estavam 
organizadas as disciplinas Filosofia Racional e Moral; destacar a presença de compêndios 
escolares de Filosofia Racional e Moral que concorreram para a cultura escolar sergipana. A 
principal hipótese da investigação foi mostrar que o entendimento que havia da Filosofia no 
século XIX permitiu organizar os conteúdos exigidos para seu ensino e, por sua vez, os 
compêndios foram instrumentos pedagógicos privilegiados para realizar tal intento. Com o 
desenvolvimento desta investigação, foi possível apreender que os conteúdos dos compêndios 
de Filosofia Racional e Moral congregavam um conjunto de saberes teóricos, práticos e 
propedêuticos que modelaram o ensino secundário e contribuíram para a formação de uma 
cultura escolar na província sergipana.  
 

Palavras - chave: Compêndios escolares. Cultura escolar. Ensino secundário. Filosofia 

Racional e Moral.   
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ABSTRACT 

 

 

During the nineteenth century secondary schools in Sergipe received an influx of a cultural 
object important to the school culture of the time: the textbooks and book scholar. These 
textbooks were intended to meet the requirement of the regulations and decrees teaching in 
various school subjects among which the Rational and Moral Philosophy. By their methods 
and content textbooks aimed at improving morally and rationally instruct the hearts of the 
students. Thus, the general objective and specific this study was to analyze the contents for 
teaching these subjects in secondary school; show how the disciplines were organized 
Rational and Moral Philosophy; highlight the presence of textbooks Rational and Moral 
Philosophy of which contributed to the school culture Sergipe. The main hypothesis of the 
study was to show that the understanding of philosophy that had in the nineteenth century as 
"science", "doctrine" or "discipline" allowed the organization of content required for their 
teaching and, in turn, the textbooks were teaching tools favored for achieving this. The 
contents of textbooks Rational and Moral Philosophy congregated a set of theoretical 
knowledge, practical and propaedeutic that shaped secondary education and contributed to the 
formation of a school culture in the provinces Sergipe. 
 

KEY - WORDS: school textbooks, Rational and Moral Philosophy, secondary education, 

school culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia de estudar os conteúdos e os compêndios de Filosofia Racional e Moral no 

ensino secundário sergipano no século XIX surgiu com a aquisição de um compêndio do 

padre francês Eustaque Barbe. Tratava-se da 4ª edição do Curso Elementar de Filosofia – para 

uso das escolas (Curso Elementar de Philosophia — para uso das escholas), traduzida do 

original em francês para o português pelo professor do Liceu Nacional de Coimbra, Joaquim 

Alves de Souza, que indicava: ―[...] é pelas matérias que abrange, método que segue, e dotes 

de redação, devéras útil e recomendável‖ (BARBE, 1871, p. 1).  

Licenciado em Filosofia desde 2005 — grau que me permitiu exercer desde 2006 o 

ofício de professor desta disciplina nos níveis de ensino fundamental e médio —, vislumbrei a 

possibilidade de entender os usos e as apropriações que professores e alunos fizeram deste 

compêndio e dos conteúdos nele presentes.  

Percorrendo o índice de conteúdos da supracitada publicação, o prefácio do tradutor, a 

introdução do autor e a chancela expedida pelo vigário geral Jacquemet por ordem do 

arcebispo de Paris P. Cruice à época, recomendando seu uso nas escolas, percebi tratar-se de 

relevante documento histórico para analisar os conteúdos usados, durante o ensino de 

Filosofia no século XIX.  

Ao tempo em que estive como aluno especial na disciplina Historiografia Sergipana, 

ministrada pelo Prof. Dr. Jorge Carvalho do Nascimento, foi possível conhecer as diversas 

facetas teóricas e metodológicas da História da Educação e da historiografia educacional em 

Sergipe. Neste interim, dentre as leituras realizadas, uma em especial chamou-me atenção: 

tratava-se do livro Estudos Filosóficos em Sergipe, do pesquisador Jackson da Silva Lima 

(1995). Nele,  encontrei as primeiras pistas para escrever o projeto a que visava conhecer; no 

plano geral, investigar em que condições se deram as primeiras cadeiras para o ensino de 

Filosofia Racional e Moral em Sergipe.  

Àquela época, não havia percebido ainda as intransponíveis dificuldades que 

enfrentaria ao ter de testar as hipóteses que se impunham ao trabalho. Falar das práticas do 

ensino de Filosofia não seria tarefa fácil, uma vez que as hipóteses não conseguiriam ser 
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testadas à luz dos conceitos escolhidos, nem tampouco a partir das fontes disponíveis. Esta 

percepção levou-me a rever os objetivos do trabalho, que me pareceram muito amplos e 

complexos para uma Dissertação.  

Em 2012,  já na condição de aluno do Mestrado em Educação da Universidade Federal 

de Sergipe, cultivei a ideia da pesquisa a partir de novos pressupostos conceituais e 

metodológicos, os quais foram amadurecidos ao tempo da disciplina Cultura e Práticas 

Escolares, ministrada pela Profa. Drª. Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas. Com o estudo 

desta disciplina, o projeto foi reelaborado a partir de novos pressupostos conceituais, tais 

como: a cultura material escolar e a cultura escolar.   

No Seminário de Pesquisa, diante das orientações recebidas pela Profa. Drª. Vera 

Maria dos Santos e pelo Prof. Dr. Luiz Eduardo Oliveira ficou evidente a necessidade de 

discorrer não só sobre o manual de Filosofia de Barbe, mas também sobre a disciplina 

Filosofia Racional e Moral. De acordo com as observações da banca, seria necessário 

responder à historiografia educacional sergipana quais teriam sido os conteúdos e os objetivos 

dessa disciplina, frequentemente presente em mapas, relatórios e regulamentos escolares do 

século XIX. Era essencial esclarecer, por sua vez, qual a concepção de Filosofia subjacente a 

tal disciplina para, posteriormente, verificar quais foram as contribuições do curso elementar 

de Barbe para o programa  de Filosofia Racional e Moral.    

Após examinar as sugestões com meu orientador, o Prof. Dr. Jorge Carvalho do 

Nascimento, definimos que o marco temporal da pesquisa deveria situar-se entre os anos 1846 

a 1882, data da publicação da 1ª edição do compêndio de Barbe em Paris e sua circulação e 

indicação pelos estatutos, decretos e regulamentos de ensino no XIX –  tanto na França, 

quanto nas escolas brasileiras. Com este período delimitado, foi possível abarcar também os 

momentos de presença e de ausência da disciplina Filosofia Racional e Moral nos liceus e 

colégios sergipanos.  

Durante a qualificação, novas observações foram pontuadas ao trabalho. Desta vez, as 

sugestões se dirigiram a aspectos formais, teóricos e ao trato com as fontes. A partir de então, 

novos direcionamentos e algumas mudanças foram efetivadas como: a recomposição do título 

e do sumário; a reformulação dos objetivos geral e específicos, além da reformulação da 

hipótese de pesquisa.  
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Feitas as alterações, o objetivo geral passou a ser o seguinte: discutir como estavam 

organizados os conteúdos da disciplina Filosofia Racional e Moral nos estatutos dos 

seminários e escolas no século XIX. Quanto aos objetivos específicos, foram recompostos da 

seguinte forma: destacar a presença de compêndios escolares de Filosofia que concorreram 

para a cultura escolar sergipana; analisar os conteúdos de dois compêndios: Curso Elementar 

de Filosofia, do padre francês Eustaque Barbe, e Questões de Filosofia , de Antoine Charma, 

para, por fim, destacar as possíveis contribuições destes compêndios para o programa da 

disciplina Filosofia Racional e Moral.  

Sendo os compêndios escolares de Filosofia um importante objeto cultural - o que, de 

acordo com Roger Chartier (1990), implica atentar para os aspectos que configuraram sua 

produção, as maneiras como circularam e os diferentes modos de apropriação social, 

definimos a principal hipótese do trabalho visando a mostrar que as mudanças e as exigências 

sociais do século XIX determinaram a escolha e a organização dos conteúdos dos 

compêndios. Assim, o entendimento que se tinha da Filosofia no século XIX como 

―doutrina‖, ―disciplina‖ e / ou ―ciência‖ contribuiu para organizar os conteúdos presentes nos 

estatutos dos seminários e das escolas que apresentavam tal matéria (disciplina escolar) em 

seu currículo. Nesse sentido, os compêndios, ou manuais de ensino de Filosofia, pretendiam 

cumprir as exigências curriculares previstas nos estatutos e regulamentos dos seminários, 

liceus e escolas do século XIX, desempenhando um importante papel para a consolidação da 

cultura escolar.  

Os compêndios escolares selecionados para análise pertencem a uma constelação de 

outros que aqui circularam nos liceus e escolas, vindos de diversos países, especialmente da 

França. O compêndio de Barbe, por exemplo, circulou não apenas nos Liceus e Escolas 

baianas, mas também nas sergipanas, quando estas se emanciparam em 1855. Na ocasião dos 

exames preparatórios ocorridos nas províncias sob a fiscalização do Inspetor Geral do 

Império, o programa de Filosofia Racional e Moral a ser seguido pelo candidato publicado no 

Jornal do Aracaju de 28 de Outubro de 1874 revelou que os conteúdos exigidos foram 

transcritos praticamente na íntegra do índice do compêndio de Barbe (LIMA, 1995). Estes e 

outros indícios indicam que tal publicação foi uma das principais referências para a 

consecução das aulas de Filosofia Racional e Moral para o ensino secundário.  

Referente a estudos acerca de livros escolares no campo da História da Educação, a 

pesquisadora sergipana Vera Maria dos Santos em sua dissertação de Mestrado sobre os 
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Livros didáticos de Geografia indica-nos que tais fontes são privilegiadas para a história da 

disciplina, por oferecerem condições de análise não somente dos conteúdos, atividades e 

exercícios propostos, como também dos saberes escolares postos à tarefa disciplinadora 

(SANTOS, 2004, p. 5 - 6). 

Outros indícios apontam que, pelo menos, até o final do século XIX, a relevância dos 

conteúdos do compêndio de Barbe permaneceu repercutindo na organização dos programas 

do ensino secundário, de tal modo que mereceu de Sílvio Romero (1969) a seguinte crítica: 

―Tal a péssima intuição de quem ainda hoje se lembra de incluir num curso de Filosofia 

elementar a Ontologia, a Psicologia, a Lógica, a Teodiceia, a Moral e a História da Filosofia, 

seis longas ciências, além de exercícios especiais da velha dialética da Idade Média 

inesperadamente ressuscitada‖.   

Os conteúdos de ensino da velha escolástica ―ressuscitados‖ a que Sílvio Romero se 

referiu estavam contidos no índice do compêndio de Barbe, servindo-nos também como outro 

indício de sua circulação nos programas das escolas secundárias do século XIX.  

Durante este século, os manuais e compêndios passaram a circular com maior força, e 

a oralidade se tornou um ―fóssil social‖. O livro impresso passou a ser considerado um 

verdadeiro santuário do mais elevado sentimento humano, de modo que deveria estar ―aberto, 

experimentado e apreciado por todas as pessoas‖ (FISCHER, 2006, p. 231). Como 

instrumento de iniciação à leitura e transmissão de conhecimentos,  os compêndios tiveram 

usos variados e promoveram mudanças significativas na cultura escolar.  

Diante de tal aspecto, com a guinada metodológica empreendida pela História Nova e 

Cultural, que atingiu significativamente os estudos em História da Educação, pesquisadores 

passaram a analisar as vicissitudes da escola e de seus materiais consoante a práxis da 

sociedade contemporânea. 

A preocupação com a ação dos sujeitos sociais, sua experiência ou prática, 
atingiu de forma contundente as investigações no campo educacional. Não 
apenas colocou professores e alunos no âmago das análises sobre a escola e a 
escolarização, ampliando o leque das abordagens pela consideração às 
escolhas nem sempre conscientes que realizaram. Mas, principalmente, 
propiciou rever o binômio escola-cultura sob outro prisma que o da 
transmissão cultural, acompanhando as mudanças epistemológicas abertas 
com os estudos culturais. Sob esta nova perspectiva analítica, a escola 
precisou ser invadida, perscrutada na internalidade (VIDAL, 2009, p. 105). 
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Percebemos que, através desta nova perspectiva de análise sobre a cultura processada 

na escola, fez-se necessário observar seu interior, bem como verificar seu entorno. Neste 

contexto, a cultura produzida  no interior e no entorno da escola passou a ter importância 

histórica. A escola tornou-se um importante acervo da memória social. Clarice Nunes (2003), 

em seu artigo Memórias e história da educação: entre práticas e representações, mostra-nos 

que é no espaço escolar onde nos recordamos do trajeto de casa para a escola, dos gestos, das 

brincadeiras e das festas. Sobre isso, ainda nos ratifica a a historiadora: 

As escolas também são celeiros de memórias, espaços nos quais se tece parte 
da memória social. As reminiscências desse espaço são possíveis pela 
estrutura das suas rotinas e sua continuidade no tempo. A importância dessa 
instituição, mesmo quando apontamos a sua crise na construção das 
subjetividades do mundo contemporâneo, reside no fato de representar, 
durante a infância e a adolescência, para além da sua finalidade específica, 
um território de lenta aprendizagem do mundo exterior. Os códigos desse 
universo transparecem na definição de um espaço que lhe é próprio, no uso 
do tempo, nas regras disciplinares, nas vestimentas específicas e numa 
pluralidade de objetos (idem, p. 7). 
 
 

A autora defende que a escola aparece como lugar de memória material, simbólica e 

funcional. A pluralidade de objetos que permeiam o ambiente escolar, dentre os quais: os 

compêndios escolares, carregam as marcas da nossa presença corporal, revelando aspectos da 

vida familiar dos professores e dos alunos. Portanto, compêndios escolares, cadernos 

escolares, boletins, jogos pedagógicos são depositários de vivências.  

Acompanhando essa perspectiva, os estudos direcionados para examinar a cultura 

escolar passaram a observar os prédios, o mobiliário escolar e os novos materiais de ensino 

surgidos com o processo de escolarização em massa e a expansão do mercado destinado à sua 

produção industrial durante o século XIX. Entre estes materiais, constam ainda o quadro-

negro e os mapas escolares.  

Nesta perspectiva, o artigo de Rosa Fátima de Souza (2007), intitulado História da 

cultura material escolar: um balanço inicial, mostra-se muito esclarecedor ao afirmar: 

Do surgimento da lousa no século XVIII ao uso do computador no final do 
século XX, dos bancos às carteiras individuais, na instalação dos primeiros 
museus e laboratórios nas escolas primárias no século XIX às diferentes 
proposições de salas ambiente no decorrer do século XX, a composição 
material da educação escolar evidencia a incessante busca pela 
racionalização da escola como organização e as tentativas de tornar o ensino 
mais produtivo e eficiente, as aulas mais motivadas e atrativas, a educação 
mais moderna (ibidem, p. 165). 
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A racionalização do espaço escolar e a organização dos materiais destinados à 

consecução do ensino passam a ser uma marca das transformações pedagógicas engendradas a 

partir do século XIX. Assim, os artefatos e os materiais utilizados na escola vinculam 

concepções pedagógicas, saberes e práticas que, quando apreendidos no universo das 

discussões acerca da escola, ressoam como um valioso objeto de pesquisa. Com isso, os 

pesquisadores passaram a preservar e perscrutar novas fontes ligadas à memória educacional 

em arquivos escolares, museus, centro de documentação, catálogos de manuais escolares e 

almanaques. 

No Brasil, o termo ―cultura material escolar‖ passou a ser utilizado pelos profissionais 

da educação para designar o conjunto dos artefatos materiais necessários para o 

funcionamento das escolas, envolvendo mobiliários, acessórios, infraestrutura do prédio 

escolar, utensílios e equipamentos destinados ao ensino das matérias escolares. Além destes, 

temos ainda livros de leitura, mapas, globos e laboratórios. Reservado o forte elo que os 

objetos escolares têm com a produção de sentidos, cabe-nos acrescentar a contribuição deles 

para interpretar a história voltada aos estudos das representações e das práticas escolares. 

Desse modo, o recurso analítico que interpela a materialidade das práticas faz emergir um 

novo sentido para os materiais e artefatos escolares, a saber, como vestígios da História 

(SOUZA, 2007). 

O interesse que os materiais escolares têm despertado entre pesquisadores e 

professores mostram-se também na forma como a escola se organizou a partir de dispositivos 

que intencionavam melhorar a qualidade do ensino. Dentre esses dispositivos, faz-se mister 

destacar a importância do método a ser aplicado ao ensino. Nesse sentido, é que o método 

intuitivo inscreve-se entre os que, na transição do século XIX para o XX, denotou importância 

fundamental, uma vez que sua aplicação permitiu-nos ampliar a percepção sobre os materiais 

didáticos e seus usos.  

Ao se tomar os sentidos como ponto de partida para o conhecimento, o uso do método 

intuitivo2 possibilitou aos estudantes — por via da observação direta — um maior contato 

                                                 
2
 No século XIX, o método intuitivo também foi denominado  de lições de oisas . 
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com lições e conteúdos exigidos nas disciplinas. As lições de coisas3 são um bom exemplo da 

aplicação de tal método no trabalho realizado pelo professor com os alunos em sala. 

Neste direcionamento, a pesquisadora Margarida Louro Felgueiras (2010), em seu 

artigo Cultura escolar: da migração do conceito à sua objetivação histórica , , mostra-nos que 

o estudo da cultura material escolar revela uma civilização que cria a escola e, ao mesmo 

tempo, propaga a sociedade criada por ela. Assim sendo, os objetos escolares estruturam as 

vivências na escola e estão impregnados de significações e de afetos, bem como podem 

estabelecer a mediação entre a cultura pensada e a vivida.  

Considerando a teia de sentidos que subjaz à pesquisa dos compêndios escolares de 

ensino — seja como componente para a consecução do currículo ou da cultura escolar como 

integrante das mais variadas disciplinas escolares; como componente de análise acerca da 

cultura material escolar de uma época —, sua análise e caracterização nos serve como um 

importante vestígio para compreendermos a História da Educação.  

Com a chegada ao Brasil de compêndios provenientes da França, os programas de 

muitas  disciplinas escolares passaram a reproduzir parcial ou completamente os conteúdos 

dos livros adotados, facultando atender o desenvolvimento científico dos alunos  em 

proporções megalomaníacas (HAIDAR, 1972). Com isso, o século XIX pode ser considerado 

como francófano por excelência, posto que a nossa cultura absorveu grande parte do que se 

produzia na França (BASTOS, 2008). Com a escassez de livros nacionais para o ensino de 

Filosofia, os cursos elementares dos compêndios de Filosofia Racional e Moral atendia às 

necessidades aventadas pelas autoridades da época. 

No Brasil Império, o curso secundário teve como principal centro irradiador o Colégio 

Pedro II, que serviu de modelo para outras escolas das províncias por muitos anos. A cada 

nova reforma nos regulamentos do Colégio, um novo programa de ensino era organizado para 

equalizar-se com as novas diretrizes traçadas. A maioria das escolas secundárias brasileiras 

em meados do século XIX — ou seja, as que surgiram até o final do Império e início da 

República — assumiuas recomendações dos programas e compêndios propostos por aquela 

instituição de ensino.  

                                                 
3
 O método intuitivo visava a ensinar a partir das coisas às palavras, eis, em síntese a tarefa do mestre e da 

escola sob os pressupostos da pedagogia ou da escola elementar moderna. 
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Na província sergipana, segundo nos indica o pesquisador Jackson da Silva Lima (op. 

cit.) em seu livro Os estudos filosóficos em Sergipe no período por ele denominado de inicial 

ou preparatório (1831-1870), , a hegemonia do pensamento espiritualista era evidente, sendo, 

por sua vez, nula a participação do sergipano na publicação de impressos pedagógicos. 

Consoante Lima (1995), a circulação da literatura nesse período teria sido limitada à 

recompilação de textos catequéticos hauridos na impressa católica de outros Estados, 

principalmente, Bahia e Pernambuco. Tal fato confirmaria, segundo ele, a nulidade da 

produção de textos e livros didáticos autóctones entre os sergipanos, incorrendo numa total 

dependência de livros vindos de outras províncias. 

O autor ressalta ainda que, do mesmo modo que ocorreu em outras províncias, em 

Sergipe, nenhuma escola recebia licença da administração pública para funcionar, caso suas 

estruturas política e pedagógica não estivessem coadunadas àsrecomendações do pensamento 

católico dominante, para avaliar e indicar os manuais de ensino alusivos às disciplinas 

escolares. Os regulamentos de ensino esforçavam-se por garantir um método de acordo com 

as regras bem estabelecidas, tomando como base a influência do pensamento espiritualista 

cristão que, durante o século XIX, continuou forte, principalmente,  entre os funcionários 

públicos e os professores de primeiras letras (LIMA, 1995).  

 Em contrapartida, neste período, a resistência das elites pela educação doméstica 

extraescolar se expressava em oposição à legitimidade exclusiva da escola pública formal 

autorizada pelo poder público – fato que levou algum tempo para elas se convencerem da 

qualidade de programas e compêndios escolares correspondentes às suas expectativas.Era 

necessário, contudo, evitar o uso indiscriminado de compêndios escolhidos aleatoriamente 

pelo corpo docente.  

O perfil de uma disciplina escolar, seus conteúdos e finalidades nos leva ao debate 

sobre seus conteúdos, objetivos e sentidos para a instrução e a educação. Maria Celi Chaves 

Vasconcelos (2005), em seu estudo A Casa e seus Mestres: a educação no Brasil de 

oitocentos, afirma que cada uma delas apresentava seus próprios objetivos, métodos, agentes, 

que podiam atuar separadamente e/ou reunidos, a fim de serem destinados para onde houvesse 

consenso. Nesta polêmica, implicitamente, existia a luta entre o Governo do Estado Imperial e 

o Governo da Casa quanto à educação de crianças e jovens.  
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Escolhidos ou postos em circulação através de decretos, estatutos e regulamentos de 

ensino, os compêndios prestavam-se geralmente a cumprir dois fins: instruir cientificamente e 

educar moralmente os moços. Nesse sentido, cabe lembrar o entendimento de Alain Choppin 

(2009) sobre os referidos compêndios, ao defender que eles podem ser encarados como 

elementos transformadores da sociedade. A partir desta compreensão, Choppin (2009) nos 

adverte ainda que o livro didático se afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da 

cultura e dos valores das classes dirigentes, tendo em vista que, como instrumento 

privilegiado de construção de identidade, geralmente, ele é reconhecido, da mesma forma que 

a moeda e a bandeira, como um símbolo da soberania nacional e, portanto, assumiam 

importante papel político. Essa função, que tende a aculturar — e, em certos casos, a doutrinar 

— as jovens gerações pode ser exercida de maneira explícita, até mesmo sistemática e 

ostensivamente, ou ainda, segundo Choppin, de maneira dissimulada, sub-reptícia, implícita, 

mas não menos eficazmente (ibidem).  

Em se tratando de compêndios que pretendiam cumprir o programa de uma disciplina 

escolar, tal como foi Filosofia Racional e Moral, chama-nos a atenção o debate acerca das 

disciplinas escolares. Sobre este campo de pesquisa, André Chervel (1990) esclarece que, até 

o início do século XX, na França, o termo, em seu uso escolar, designou a vigilância de 

condutas, indicando com isso um programa de pesquisa que examinava a gênese, a função e o 

funcionamento das disciplinas. Já o historiador inglês Ivor Goodson (1998), ao indagar sobre 

o porquê estudar as disciplinas escolares, defende como aspecto crucial o estudo da forma e 

do conteúdo das disciplinas, situando-as numa perspectiva histórica.  

Julia (2002), por sua vez, orienta-nos a pensar a história das disciplinas escolares 

como parte dos fenômenos e mecanismos internos à escola, considerando todos os 

componentes que constituem uma disciplina escolar. Para ele, o estudo da organização das 

disciplinas impõe-se também como uma peça importante no debate acerca da cultura escolar 

compreendida como um conjunto de normas, saberes e regras a inculcar (JULIA, 2001). Neste 

aspecto, o estudo da cultura escolar não pode ser examinado sem considerar as relações 

conflituosas ou pacíficas mantidas com cada um dos períodos de sua história,  com suas 

normas e finalidades que regem a escola, avaliando tanto o trabalho do educador escolar, 

quanto dos conteúdos ensinados e das práticas escolares.  

Sobre os saberes e os conhecimentos que marcaram a cultura escolar, Vinão Frago 

(1994) entende a escola como um espaço humanamente construído, mundo dos signos, no 
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qual, desde sua origem, o indivíduo humano constituiu sua segunda natureza. Para o autor, o 

papel da escola ou da cultura escolar é servir de instrumento de inculcação de uma noção de 

tempo e de espaço baseada na precisão dos encontros e na sequência das atividades. Tal 

concepção de tempo presente no espaço escolar é própria do ―mundo fabril‖, sendo também 

uma construção para a escolarização das massas – fato este que dinamizou a produção e a 

circulação de materiais pedagógicos compatíveis com as novas exigências da escola. 

 Para cumprir os conteúdos e o tempo de execução propostos pelos quadros 

curriculares, especialmente, os da disciplina Filosofia Racional e Moral, os compêndios 

franceses de Filosofia, que circularam durante o século XIX, contribuíram significativamente 

para a cultura processada nas escolas secundárias brasileiras. O influxo francês era muito 

forte, volumes de Voltaire, por exemplo, eram encontrados em bibliotecas dos mais diletos 

escritores e poetas durante os séculos XVIII e XIX (FRIEIRO, 1981). 

Os compêndios, ou manuais didáticos, são a expressão material da manufatura na 

constituição da escola moderna. Por escola moderna, entendemos uma nova organização do 

trabalho didático que permite aos alunos conhecer o conjunto dos saberes da parte para o 

todo. Os recursos técnico-pedagógicos e o espaço físico da escola são modificados com a 

inserção, a produção e a publicação de diversos livros que se tornaram importantes objetos 

culturais da época. Não sem razão, o filósofo e educador francês Condorcet, em seu livro 

Cinco memórias sobre a instrução pública , afirmou que todo centro de instrução devia ter 

uma biblioteca, uma vez que era necessário instruir pelos livros (CONDORCET, 2008). 

Neste contexto, a organização, a produção e a circulação dos primeiros manuais e 

compêndios de ensino durante o século XIX expressaram um conjunto de mudanças que a 

escola passou a sofrer tanto no tocante à organização dos conteúdos e programas escolares, 

quanto na abordagem pedagógica destes conteúdos. Assim sendo, durante este período, os 

compêndios e os manuais de ensino passaram a cumprir um papel antes ocupado por jornais e 

periódicos para a formação de uma cultura escolar. 

Contextualmente, os primeiros compêndios surgiram com o objetivo de compilar e 

organizar um corpo de conhecimentos que, por sua vez, resumiam ou vulgarizavam uma 

discussão maior sobre determinado assunto ou área do saber. Por definição, compêndio é o 

nome dado a uma súmula, resumo dos conhecimentos relativos a uma determinada área do 

saber organizado em forma de livro. Na maioria dos casos, o corpo de conhecimentos 
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presente nestas súmulas encontrava-se delimitado por um ou mais campos de interesse 

humano.  

Na área da educação, a influência francesa na produção e circulação de compêndios 

foi muito significativa para o Brasil. No campo das ideias e inovações pedagógicas, muitos 

autores franceses foram traduzidos e apropriados pelas elites intelectuais. Tal influência 

educacional não ficou restrita ao século XIX, foi profunda e durável, presente nos métodos, 

nos currículos, nos programas, na arquitetura, na mobília, no material e nos livros escolares 

adotados.  

Dessa forma, a ênfase no papel dos manuais e compêndios didáticos para a efetivação 

de um programa escolar parte aqui do conceito que vigorou entre os franceses de que um livro 

lido é um livro apropriado que induz a determinados hábitos (BITTENCOURT, 2008). O 

compêndio, ou livro escolar, deveria condicionar e suprir as deficiências dos professores e 

alunos (CONDORCET, 2008).  

Os conteúdos e métodos empregados pelos compêndios escolares deixam indícios, 

marcas, condicionamentos, hábitos, clivagens de uma época. Para mostrar tais clivagens, a 

pesquisa combinou dois tipos de procedimentos metodológicos: o bibliográfico e o 

documental. A análise documental estrutura-se principalmente por classificação, indexação e 

análise categórica dos temas e conteúdos presentes no documento (BARDIN, 2001).  

Sobre a análise documental, Jaques Le Goff (2003) defende que o documento não é 

inócuo; é, antes de tudo, o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da 

história, da época, da sociedade que produziram, mas também das épocas sucessivas durante 

as quais continuou a viver, talvez esquecido, momento em que continuou a ser manipulado, 

ainda que pelo silêncio. Para ele, no limite, não existe um documento-verdade. ―Todo 

documento é mentira‖ (idem, p. 537 - 538). É preciso começar por desmontar o 

documento/monumento, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as 

condições de produção dos objetos culturais, em nosso caso, o compêndio escolar. 

Para buscar as informações necessárias a respeito dos conteúdos escolares da 

disciplina Filosofia Racional e Moral e seus compêndios no século XIX, adotamos fontes 

documentais com naturezas diversas, dentre as quais os Jornais; Revistas do Instituto 

Histórico de Sergipe; Estatutos como os da Universidade de Coimbra reformado em 1772, do 

Seminário de Olinda, do Colégio Pedro II e do Ateneu Sergipense; Dicionários do século 



24 
 

XIX; Anuários; Relatórios Presidenciais do século XIX; Coleção de leis do Império; 

Decretos; Regulamentos de Ensino; Compêndios Escolares do século XIX como o Curso 

Elementar de Philosophia de Eustaque Barbe, Questões de Filosofia de Antoine Charma, 

Compêndio de Filosofia Moral de José de Souza Soriano; Imagens dos frontispícios dos 

compêndios disponíveis e baixadas de Websites; Fotografias realizadas na Biblioteca Pública 

Epifâneo Dória; Arquivo escolar do Atheneu Sergipano; Arquivos Particulares como os do 

pesquisador Jackson da Silva Lima e do acervo do Gabinete de Leitura de Maruim. 

 

A partir das fontes levantadas, o trabalho foi dividido em dois capítulos. Na primeira 

parte, destacamos a organização dos conteúdos da Filosofia Racional e Moral nos Estatutos 

da Universidade de Coimbra reformada em 1772 e sua contribuição para os programas 

secundários dos seminários, liceus e colégios brasileiros. Apontamos alguns compêndios de 

Filosofia Racional e Moral que fizeram parte da cultura escolar brasileira no século XIX.   

No segundo capítulo, analisamos dois compêndios escolares de Filosofia Racional e 

Moral que circularam na cultura cscolar sergipana do século XIX: Questões de Philosophia, 

de Antoine Charma, e o Curso Elementar de Philosophia, de Eustaque Barbe. Destacamos 

tais compêndios por acreditarmos que podem contribuir significativamente com as alterações 

alusivas ao ensino de Filosofia Racional e Moral. 
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1. OS CONTEÚDOS DE FILOSOFIA RACIONAL E MORAL 

 

Os conteúdos  de Filosofia Racional e Moral tiveram variadas esquematizações e 

representações antes de adquirirem um tempo e um espaço escolares no século XIX. A 

maquinaria intelectual que permitiu a classificação e a organização desses saberes em 

disciplinas escolares e sua posterior vulgarização consubstanciada no índice de compêndios 

escolares tiveram, já por volta do século XVI, uma grande contribuição da Ratio Studiorum e 

da “árvore do conhecimento baconiana”. Estas duas frentes intelectuais, dentre outras, não só 

sistematizaram, como também redefiniram os conteúdos das mais variadas disciplinas 

escolares.  

 

Em seu livro, O Novo Organon ou indicações verdadeiras acerca da interpretação da 

natureza, Bacon completava parte da Grande Instauração da Natureza  compreendida em seis 

partes: a primeira era uma distribuição completa das ciências existentes; a segunda, a 

apresentação de um novo método para conduzir a verdade; a terceira, a coleta de dados 

empíricos; a quarta, uma série de exemplos para aplicar o método; a quinta, uma lista de 

generalizações de suficiente interesse para ilustrar o avanço permitido pelo novo método e, 

por fim, a sexta apresentava a nova filosofia organizada num sistema complexo de axiomas 

que serviu de base para vários instrumentos destinados à organização do conhecimento 

(SCHREINER, 1979).  

 

Durante o Iluminismo, o destaque foi direcionado para o esquema de classificação: 

"Sistema figurativo do conhecimento humano", também conhecido como a “árvore de 

Diderot e D'Alembert”6. Esta ―árvore do conhecimento‖ serviu de inspiração para aquela que 

foi a maior súmula do conhecimento produzida na modernidade: a Enciclopédia. Inspirados 

em Bacon, Diderot e D’Alambert reorganizaram os conhecimentos em três principais ramos: 
                                                 
6
 Com o convite dos livreiros, Briasson, Durand e David, tomando como base a Enciclopédia escrita 

originalmente em inglês por Ephraim Chambers, Diderot reorganizou a obra de Chambers completamente até 
finalizar os 36 tomos da Enciclopédia.  
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"Memória" - História; "Razão" - Filosofia e "Imaginação" - Poesia. Tais subdivisões do 

saber representavam não só uma nova forma de reorganizar e classificar os conhecimentos, 

mas também uma nova reconfiguração social, política e filosófica que repercutiu por toda 

Europa, chegando, inclusive, ao Brasil (DIDEROT, 1979). 

A Enciclopédia de Diderot tornou-se o ideário sintético do pensamento e das ideias 

Iluministas. A recolocação dos conteúdos empreendidos por esse ideário causou um impacto 

muito grande na França, fato que levou o Antigo Regime a não visualizar com bons olhos a 

referida publicação. Na verdade, esse compêndio pregava o acesso à informaão a todos, indo 

de encontro à ideia de sociedade estratificada do Antigo Regime. Os compendiadores e 

intelectuais franceses realizaram um dos mais importantes esforços por classificar e organizar 

os conhecimentos na Modernidade.  

 

Como os  compêndios são súmulas das ciências, artes e ofícios, a Enciclopédia  

colaborou expressivamente com os esforços necessários para organizar os conteúdos dos 

programas escolares. Sua produção e difusão concorreram como instrumento iniciático às 

diversas áreas do saber. Sobre esse tema, Darnton (1986) salienta que: 

 
Estabelecer categorias e policiá-las é, portanto, assunto sério. Um 
filósofo que tentasse remarcar as fronteiras do mundo do 
conhecimento mexeria com o tabu. Mesmo se mantivesse distância 
dos assuntos sagrados, não poderia evitar o perigo; o conhecimento é 
por sua natureza, ambíguo. Como répteis e os ratos, pode escorregar 
de uma categoria para outra. É mordente. Portanto, Diderot e 
D’Lambert se arriscaram muito, ao desmancharem a antiga ordem do 
conhecimento e traçarem novas linhas entre o conhecido e o 
desconhecido (DARNTON,  1986, p. 250).  

  

Nessa complexa teia onde se entrelaçaram as linhas do conhecido e do desconhecido, 

os esquemas de organização e classificação do conhecimento foram sendo publicados em 

forma de compêndios e enciclopédias por toda Europa e, por outro lado, tanto quanto foram 

os esforços para a sua elaboração também foram as exigências para a sua produção e 

circulação. Para as autoridades políticas e religiosas da França, foi necessário monitorar os 

índices de conteúdos tidos como aceitos, ou não, socialmente – o que exemplifica bem esta 

situação é o fato de que, em 1759, a Enciclopédia fora proibida de circular sob a acusação de 

destruir a religião e inspirar a independência dos povos.  

 



27 
 

Segundo Darnton (1986), os filósofos já vinham rearrumando a ―mobília mental‖ 

desde os tempos de Aristóteles. A discussão acerca dos ramos do antigo currículo era o jogo 

favorito para os esquematizadores e organizadores medievais e renascentistas. O debate sobre 

o método e a disposição correta na organização do conhecimento em esquemas, usualmente, 

diagramas tipográficos, ilustravam os ramos e as bifurcações de disciplinas de acordo com a 

lógica ramista. Um impulso diagramático – uma tendência a mapear, delinear e especializar 

segmentos do conhecimento – alimentou a orientação ao enciclopedismo. 

 

Na França, tal predisposição, assim como o debate sobre as novas disposições do 

conhecimento, contaram ainda com outra grande contribuição: o Dicionário Filosófico de 

Voltaire, cuja publicação surgiu  como uma das primeiras súmulas do saber a circular na 

França. O chamado ―Dicionário de Voltaire‖7 tornou-se uma arma poderosa em favor da 

educação (SANTANA, 2009). Como objeto cultural, o dicionário obteve um enorme sucesso 

e apresentava, em seu índice de conteúdos, temas como o preconceito, a superstição e o 

fanatismo. O principal objetivo de Voltaire era formar  homens  apartir de determinados 

valores.  

 

Neste contexto, as disputas dos compendiadores em torno da organização do 

conhecimento foram asseguradas a partir de um conjunto de interesses filosóficos. Esquemas 

para classificar e organizar o saber expressavam formas de poder. Francis Bacon afirmava: 

“saber é poder”. Assim, por exemplo, é possível encontrar na árvore do conhecimento 

Iluminista certa desproporcionalidade ou graus de importância nos ramos da História e da 

Poesia, quando comparados à Filosofia. Tal desproporcionalidade ocorreu, justamente, 

porque, segundo Diderot, esta última era vista como a mais importante do seu sistema do 

conhecimento. Para ele, a Filosofia não era tanto um ramo, mas o tronco principal da referida 

árvore (DARTON, 1986).  

 

O diagrama tipográfico posto no cabeçalho da Enciclopédia, mostrando as diversas 

ramificações do saber não representava somente um projeto ambicioso à época; tratava-se, 

sobretudo, de destronar a antiga rainha das ciências (a Teologia) e elevar a Filosofia para seu 

                                                 
7
 O dicionário de Voltaire foi um dos muitos compêndios que passaram a circular na época. Ele era colocado 

debaixo das portas, pendurado em cordões das campainhas e frequentemente era posto nos bancos das praças 
públicas. Registra-se que esse compêndio foi o primeiro livro de bolso ou manual a circular na Europa. Seu 
conteúdo possuía um sólido conjunto de conhecimentos que serviram de alimento intelectual para os 
descontentes contra a ordem social vigente na época.   
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lugar. Longe de serem neutros, os compêndios pretendiam modelar o conhecimento de tal 

maneira que o tirava do clero e colocava-o nas mãos de intelectuais comprometidos com o 

Iluminismo. O triunfo final desta estratégia veio com a secularização da educação e o 

surgimento das modernas disciplinas escolares durante o século XIX.  

 

 Segundo Darnton (ano), ao invés de mostrar apenas como as disciplinas podiam ser 

deslocadas dentro de um padrão estabelecido, a Enciclopédia exprimia também uma forma de 

eliminar a maior parte do que os homens consideravam sagrado no mundo do saber. Os 

compendiadores tinham a incumbência de classificar e organizar este mundo,podando, 

quando necessário, a árvore do conhecimento dos seus predecessores. Com isso, podemos 

formar uma ideia mais transparente de tudo que estava em jogo na versão iluminista do 

enciclopedismo, a saber, formular um novo sistema de classificação e organização do 

conhecimento que correspondesse às novas perspectivas e reflexões filosóficas. 

 

Assim, classificar e organizar o conhecimento em súmulas, programas e compêndios 

escolares não representaram apenas um conjunto de informações e conteúdos indexados de 

forma inocente e postos em ordem alfabética; tratava-se de uma concatenação lógica e 

metódica, amparada em determinado estado mental, com vistas a um fim específico: a 

conformidade de um conjunto de conteúdos às aspirações de uma época. Tal como veremos a 

seguir, os saberes relativos ao quadro curricular do ensino de Filosofia receberam o influxo 

das reformas sucedidas no âmbito da cultura universitária e escolar. 

 

1.1 OS CONTEÚDOS DA FILOSOFIA RACIONAL E MORAL NOS ESTATUTOS DA 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA REFORMADA EM 1772  

 

No quadro curricular dos cursos superiores e secundários do século XIX, as disciplinas 

Filosofia Racional, Moral e Natural congregavam um conjunto de saberes teóricos e práticos 

necessários à formação em Philosophia8. As Sciências, ou, melhor dizendo, o curso de  

Filosofia Racional, Moral e Natural congregava um corpo complexo de saberes e ramos do 

                                                 
8
 Tal como veremos durante esse capítulo o termo philosophia  foi entendido como sinônimo de Sciência 

durante o século XIX. Desde Aristóteles, a Philosophia e a Episteme eram uma única coisa. Para ele, a palavra 
episteme significava: conhecimento (verdadeiro; científico); corpo organizado de conhecimentos. 

http://www.sophia.bem-vindo.net/tiki-index.php?page=gnosis
http://www.sophia.bem-vindo.net/tiki-index.php?page=soma
http://www.sophia.bem-vindo.net/tiki-index.php?page=gnosis
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conhecimento que se consubstanciou em disciplinas. Este corpo recebeu as mais variadas 

representações no âmbito das culturas universitária e escolar. Os saberes presentes nestes 

ramos, ou matérias, destinavam-se à instrução científica (teórica) e à inculcação moral de 

valores (práticos). 

Com a reforma da Universidade de Coimbra em 1772, o ideário iluminista português 

chegou ao Brasil, sobretudo, trazido pelos egressos da referida instituição. Rute Maria Chittó 

Gauer (2001), em sua tese sobre a construção do estado-nação no Brasil, relata que a Reforma 

de 1772 foi equivalente a uma remodelação do estatuto existencial e auto-reflexivo do homem 

português. A autora defende que os egressos da Universidade de Coimbra contribuíram 

decisivamente para consolidar os intelectuais brasileiros que se formaram entre os anos de 

1772 e 1820. A contribuição intelectual desses egressos impulsionou o processo de 

construção do Estado-nação.  

Com as Reformas Pombalinas nos idos do século XVIII, os regulamentos e estatutos 

dos liceus e universidades sofreram mudanças de tal forma que os saberes filosóficos 

assumiram novas representações. Ao tempo destas Reformas, as Sciências teoréticas, práticas 

e produtivas, presentes nos quadros curriculares da Ratio Studiorum, foram definitivamente 

resignificadas em três grandes campos reflexivos ou disciplinas, quais sejam: a Filosofia 

Racional, Moral e Natural (UNIVERSIDADE DE COIMBRA).  

Em conjunto, as disciplinas Filosofia Racional, Moral e Natural continham um 

repertório amplo de saberes que marcaram definitivamente o currículo de Filosofia para o 

ensino universitário e secundário até as últimas décadas do século XIX. Cada um desses 

campos científicos, ou saberes filosóficos, consubstanciaram-se nas disciplinas escolares que 

permearam a cultura universitária e escolar da época.  

Quando o ensino secundário assumiu a chancela de ser um curso elementar de caráter 

propedêutico com disciplinas que visavam a preparar os moços para os cursos superiores de 

Medicina, Direito e Filosofia, esquadrinhava-se a primeira tentativa de reorganizar os saberes 

a partir de novas perspectivas culturais. Antonio Alberto Banha de Andrade (1978), em seu 

estudo sobre a reforma pombalina dos estudos secundários no Brasil, destaca que: 

Ninguém ignora que as categorias do ensino elementar, secundário e 
superior, no que concerne à dimensão da quantidade específica, não tinham 
existência legal, escalonada, no tempo em que as Universidades cumpriam o 
programa que seu nome abarcava etimologicamente. Todos os estudos se 
concentravam no mesmo estabelecimento de ensino, sendo mesmo assim 
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administrados em locais separados por alguma distância. Semelhantes 
classes formavam, desse modo, um como que santuário da sabedoria em que 
convivia, cada um em seu escalão, os candidatos à cultura em todos os graus 
(ANDRADE, 1978, p.1 ). 
 

Essa nova organização dos quadros curriculares teve início em 1750 com a nomeação 

de Sebastião José de Carvalho e Mello, o Marquês de Pombal.  Como ministro do rei 

português, Pombal expulsou os jesuítas de Portugal e do Brasil em 1759 com a Reforma9. Um 

dos intuitos dessa Reforma era substituir a visão religiosa dos jesuítas pela visão leiga, e, 

imbuído das ideias da Filosofia moderna e do Iluminismo, o Marquês de Pombal criou as 

Aulas Régias, avulsas e isoladas, que adaptariam a Filosofia e seu programa às novas 

tendências: laica e liberal (NASCIMENTO, 2010).  

A luta contra o rigor tomístico dos jesuítas e outras ordens religiosas teve início com 

as cartas do padre oratoriano Luiz Antonio Verney, autor de Verdadeiro método de estudar, 

que surgiu como alternativa à Ratio Studiorum e que culminou com a instalação de um novo 

quadro curricular – tanto para as universidades, quanto para as escolas secundárias. Para 

cumprir esse novo quadro curricular e metodológico, os livros e os compêndios escolares 

tiveram uma importância basilar, a saber, substituir a orienteção pedagógica da Companhia de 

Jesus (BITTENCOURT, 2008). 

Em 1772, foram criadas, em Coimbra, duas Faculdades Maiores: Matemática e 

Filosofia. A Filosofia Natural, que já apresentava uma tendência experimental, destacou-se 

frente à perspectiva pragmática e utilitária. Ela passou a suprir e acompanhar a visão burguesa 

do mundo, garantindo, por sua vez, maior permanência no currículo (ALVES, 2001).  

A philosophia ensinada nos studia superiora passou a ser cursada em quatro anos. 

Aristóteles foi eleito por Pombal como um filósofo abominável, devendo-se, pois, evitar a sua 

leitura. Isso se justifica na medida em que a modernização do ensino teve que levar em 

consideração não só os mentores da revolução científica moderna, mas também as figuras 

ilustres do empirismo inglês e do liberalismo clássico. Dentre os filósofos empiristas, 

encontrava-se Francis Bacon que, em sua obra Novo Organon, visava a ressignificar o 

Organon de Aristóteles que fora até aquele momento a base da epistemologia Europeia.  

Para Nascimento (2010), o Iluminismo Português fez com que, no Brasil, circulassem 

as ideias de autores como Luiz Antonio Verney, Descartes, Aristóteles, Platão, Santo 
                                                 
9
 Segundo Alvará Régio, de 28 de Junho de 1759, extinguem-se todas as escolas reguladas pelo método dos 

jesuítas e se estabelece um novo regime. 
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Agostinho, Galileu, Pedro Gassendo, Isaac Newton, Malebranche, Arnaud, Pascal, Antonio 

Genovese, Camões, Duarte Ribeiro de Macedo, Diogo Bernardes, Voltaire, Jeremy Bentham, 

Cícero, Rousseau e Montesquieu. Tais ideias se fizeram presentes dada a ostensiva presença 

de livros e compêndios escolares que circularam nas bibliotecas e gabinetes de leitura 

comprados ou contrabandeados para o Brasil. 

O compêndio Verdadeiro método de estudar de Verney representou a expressão 

máxima da ilustração lusa. Sua crítica às estruturas educacionais vigentes em Portugal apenas 

se tornaram públicas entre os anos de 1746 e 1747. Seu ideário influenciou a geração que iria 

provocar a reforma radical na Universidade de Coimbra em 1772. As ideias dos reformadores 

ficaram no campo da teoria até a ascensão de Pombal como primeiro ministro português 

(ibidem). 

A reforma pombalina apresentava objetivos claros: formar pessoal qualificado, o mais 

rápido possível, para pesquisar, descobrir e explorar riquezas naturais nos vários locais do 

Reino. A partir disso, criou-se um centro denominado Faculdade de Filosofia, cujos cursos e 

programas eram destinados a formar agrônomos, botânicos e pesquisadores de campo. Ao 

assimilar paulatinamente a nova ciência, começando pela física newtoniana, a Faculdade de 

Filosofia deveria formar em tempo curto cientistas naturalistas. A pretensão era situar 

Portugal no mesmo nível das instituições científicas dos demais países da Europa (COSTA, 

2000).  

Cerqueira (2002) entende que a fidelidade dedicada pelo pensamento português  a 

Aristóteles, expressa nos Estatutos da Universidade de Coimbra de 1559, adquiriu uma nova 

roupagem com a Reforma de 1772, cuja pretensão era a de enquadrar o currículo dos estudos 

filosóficos sob um novo escopo:  

Ordenarei agora, o que para bem do meu Real Serviço, progresso, e 
adiantamento dos Estudos da Universidade, se tem de observar na Terceira 
Classe das Ciências da Razão, que se compreendem nos limites dos Cursos 
Filosóficos tomados em particular. Sobredito curso, além de princípios 
sólidos, e elementares da Filosofia Racional, e Moral, por onde tem de 
principiar (UNIVERSIDADE DE COIMBRA). 
 

A partir desse escopo, vê-se claramente de onde surgiu a inspiração para uma nova 

nomenclatura alusiva aos quadros classificatórios que, por sua vez, elencaram os conteúdos 

ou ramos da Sciência  para o ensino de philosophia. o referido componente encontra-se 

circunscrito no Livro III, parte III, dos Estatutos da Universidade de Coimbra de 1772, onde 
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se trata dos conteúdos ou princípios sólidos e elementares das Filosofias Racional, Moral e 

Natural, divididos da seguinte forma:  

1. Na Filosofia Racional se estenderá compreendida a Lógica, que dirige as 
operações do entendimento; e a ontologia, que prepara os primeiros 
princípios ideias de todas as ciências. A esta se ajuntará a Pneumatologia, na 
qual se compreende a ciência dos espíritos, e se divide em Teologia Natural, 
e Psicologia; formando-se do concurso delas a Metafísica, que trata dos 
primeiros princípios, e da natureza espiritual. 
2. Na Moral que se compreendera tudo o que pertence á Ética: Deixando-se 
o Direito Natural para a Cadeira privativa dele, que tenho estabelecido, e 
incorporado nos cursos de Jurisprudência. 
3. Na Natural finalmente se compreenderão todos os ramos das ciências, 
que tem por objeto a contemplação da natureza: excetuando somente o que 
pertence em particular aos cursos Médico, e Matemático; primeiro dos quais 
se limita a Física do Corpo humano; e o segundo a Filosofia da quantidade, 
em quanto suscetível de número, e de medida (ibidem). 
 
 

Andrade (1979) indica-nos que, durante o século XIX, os vínculos desses campos de 

saberes e os currículos dos diversos níveis de ensino não estavam muito bem concatenados. 

Maria de Lourdes Mariotto Haidar (1972), em seu livro sobre O ensino secundário no império 

brasileiro, evidencia que os cursos superiores delimitavam os campos e os conteúdos que os 

alunos da escola secundária deveriam estudar para os exames preparatórios, tal como 

especificado a seguir: 

O monopólio do ensino superior de que gozava, na prática, o Poder Geral, 
propiciou-lhe apreciável e decisiva influência sobre o ensino secundário 
mantido pelas províncias. Destinando-se precipuamente ao preparo de 
candidatos para as escolas superiores do Império, o ensino secundário em 
todo pais, com um ou outro acrescentamento, com uma ou outra lacuna, 
reproduzia em seu currículo o conjunto de disciplinas fixadas pelo Centro 
para os exames de ingresso nas Academias  (HAIDAR, 1972, p. 17). 
 
 

Consoante a autora, o ensino secundário tornou-se propedêutico ao superior, reduzindo 

em geral as disciplinas exigidas para o ingresso neste nível de ensino. Circunscrita aos 

estudos propedêuticos, a análise dos quadros curriculares das disciplinas Filosofia Racional, 

Moral e Natural da Universidade de Coimbra Reformada permite-nos afirmar que os saberes 

presentes nelas continuaram a ter a mesma configuração proposta pela Reforma Pombalina – 

tanto para os seminários e escolas que preparavam os alunos, quanto para o ensino superior.  

De início, os professores particulares, ou preceptores, ministravam aulas avulsas em 

suas próprias casas. Com o surgimento dos liceus provinciais, os estudos propedêuticos 
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compuseram um leque de disciplinas avulsas e, muitas vezes, em cadeiras escolares sem 

unidade. 

As aulas régias, primeira forma do sistema de ensino público no Brasil, compreendiam 

o estudo das humanidades, pertenciam  ao Estado e não mais estavam restritas à Igreja.. Ainda 

assim, apesar da novidade imposta pela Reforma de Estudos realizada pelo Marquês de 

Pombal, em 1759, o primeiro concurso para professor somente foi realizado em 1760 e as 

primeiras aulas de Filosofia Racional e Moral foram efetivamente implantadas somente em 

1774. 

Em 1772, foi criado o Subsídio Literário, um imposto que incidia sobre a produção do 

vinho e da carne, destinado à manutenção das aulas isoladas. Na prática, o sistema das Aulas 

Régias pouco alterou a realidade educacional no Brasil, tampouco se constituiu numa oferta 

de educação popular, ficando restrita às elites locais. Ao rei, cabia a criação dessas aulas 

isoladas e a nomeação dos professores, que levavam quase um ano para a percepção de seus 

ordenados, arcando, eles próprios, com a sua manutenção.  

No frontispício do Estatuto da Universidade de Coimbra, compilado sob a inspeção do 

Rei D. José I e pela Junta da Providência Literária criada por ele, lê-se que a pretensão era 

restaurar as ciências e as Artes Liberais no Reino de Portugal e todos os outros que estivessem 

sob seu domínio. 

Com o novo Estatuto proposto pela reforma da Universidade de Coimbra, foram 

redefinidos os tempos (horários, calendários), espaços (locus onde deveriam ocorrer as aulas) 

e conteúdos das disciplinas Filosofia Racional e Moral – tanto para o nível superior, quanto 

para o Liceu. Assim, não apenas nos estudos menores (ensino secundário), mas também, nos 

estudos maiores (ensino superior), esse conjunto de regras, valores e saberes filosóficos 

pretendiam instruir o espírito (com as novas ciências modernas) e melhorar o coração (a partir 

de preceitos morais definidos) dos alunos.  
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Figura 1 — Capa do Frontispício do Estatuto da Universidade de Coimbra 
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Fonte: Jaffre, F. A. Cours de philosophie. 4.ed. Paris: Delhomme et Briguet, 1886.   

Definido a partir dos Estatutos de Coimbra de 1772, o novo Estatuto representava um 

conjunto de valores e conteúdos socialmente definidos a serem transmitidos e conformados 
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aos alunos. Contrapondo-se à Ratio Studiorum, a Reforma Pombalina elaborou um novo 

quadro curricular para o Curso Filosófico, não deixando escapar as disciplinas que já 

pertenceram a outros quadros antecedentes. 

Tal redefinição dos conteúdos exigiu um novo corpo de saberes na aplicação do 

método proposto pela Reforma. Para a aplicação do método, os livros tornaram-se um 

importante objeto cultural, como se contata na lista dos livros aconselhados para promover tal 

Reforma: A Rhetorica de Aristoteles com os comentários de Schradevo impressa em 

Helmstad, 1674.  O livro Demetrio Falareu da edição de Padre Victorio feita em Florença 

em 1562. Dionizio Halicarnas toda a obra impressa em Paris, 1547 por Roberto Estevão. As 

obras de Hermogenes da edição Laurencia feita em Genebra, 1614. Longino tract. Do 

Sublime da edição de Folio, e da tradução de Boileau com as notas de Dacier. Todas as obras 

de Cicero da edição de Gronovio em Leiden, 1692. Quintiliano e a celebre edição de 

Burmane. A Rhetorica de Fr. Luiz de Granada, juntamente com a do Bispo Agostinho 

Valerio, e a do Padre Stella em sua 4ª edição impressa em Verona 1732. Demostenes da 

ultima edição, com versão latina. Tito Livio, Salustio, Cornelio Nepos, e todos os escritores 

latinos de prosa e verso principalmente das edições que se acharam de Cellario. O Methodo de 

Estudar as bellas Letras do Rolin, e as suas Historias Antiga e Romana. A Historia das 

Fabulas de Banier para inteligencia dos Antigos. A Historia da Igreja  abreviada, como a do 

Racine para noticia dos Padres de quem serão os exemplos para a Predica. Dos Padres 

Gregos bastarão as Homilias de S. João Chrisostomo. Os Sermoens de S. Agostinho os 

escritos do grande Frade Luiz de Souza, Camões, Antonio Ferreira, Diogo Bernardes, etc. 

As obras de Duarte Ribeiro de Macedo. Os Dicionarios Gregos de Escapula e de Escrevelio, 

os latinos de Fabro, e Facciolati. A Logica critica de Luiz Antonio Vernei, ou do Genovezi. 

Alem de muitas outras obras retoricas, de que devia servir-se o Professor (MEMÓRIA DOS 

LIVROS ACONSELHÁVEIS E PERMITIDOS PARA O NOVO MÉTODO apud, 

ANDRADE). 

A partir dessas informações, as disciplinas do curso de Filosofia Racional e Moral 

passaram a se organizar nos Estatutos da Universidade e do Liceu de Coimbra, consoante 

explanado no Quadro I: 

 

Quadro 1 — Divisão sintética das disciplinas do curso de Filosofia da Universidade e do 
Liceu de Coimbra em 1772 
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DISCIPLINA DIVISÕES 

FILOSOFIA RACIONAL 

Lógica 

Metafísica - Ontologia 

Pneumatologia 

Teologia Natural 

Psicologia 

FILOSOFIA MORAL Ética 

FILOSOFIA NATURAL História Natural 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 1772. 

 

No quadro curricular proposto pelos Estatutos de Coimbra, a novidade foram as 

cadeiras de História Natural, Física Experimental e Química, matérias que se tornaram 

obrigatórias para organizar um novo quadro intelectual em Portugal. O Marquês de Pombal 

compreendia esse novo quadro proposto pelos Estatutos da Universidade de Coimbra como o 

melhor caminho para formar uma elite intelectual, capaz de utilizar melhor os produtos e as 

riquezas naturais do país, contribuindo para que o Reino acompanhasse o desenvolvimento do 

restante da Europa.  

Segundo Amorim da Costa (2000), cada uma das disciplinas presentes na reforma da 

Universidade de Coimbra passou a assumir características importantes para o ensino público. 

O Curso Filosófico agora deveria destinar-se às duas classes de estudantes: os obrigados e os 

ordinários. Os primeiros se preparavam para os cursos superiores; os segundos estudavam 

Filosofia para serem corretamente instruídos nas ciências ao serviço da sociedade. 

Neste contexto, para obter o grau de Bacharel, os conteúdos das disciplinas do Curso 

Filosófico proposto na Reforma eram aplicados durante quatro anos. Tais disciplinas se 

encontravam divididas em cinco cadeiras, distribuídas como explicitadas no Quadro 2: 

 

 

Quadro 2 — Divisão do Curso Filosófico e das disciplinas para a Universidade de 
Coimbra 
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ANO DISCIPLINAS DESCRIÇÃO DAS MATÉRIAS 

1º 
Filosofia Racional e 

Moral 
Prolegômenos Gerais de Filosofia, História da 
Filosofia, Lógica, Metafísica e Moral. 

2º História Natural 
Zoologia, Botânica, Mineralogia e História de 
Plínio, Geometria. 

3º Física Experimental - 

4º Química - 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Costa  (2000, p. 169).  

 

Tais matérias preparavam os alunos do ensino secundário para as três faculdades 

tradicionais (Direito, Teologia e Medicina), bem como para o curso superior de Filosofia. No 

Estatuto da Universidade de Coimbra, o curso de Filosofia assumia uma nova 

responsabilidade — formar filósofos dignos do ideário iluminista. As novas Sciências 

instituídas com a Faculdade de Filosofia passaram a exigir uma nova postura metodológica 

para abordar a natureza, o que, por sua vez, foi a principal característica da História Natural.  

As disciplinas Filosofia Racional, Moral e Natural tinham características próprias que 

lhes permitiam abarcar um amplo campo de saberes, tal como expresso no Quadro 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 — Caracterização das disciplinas Filosofia Racional, Moral e Natural  
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DISCIPLINA CARACTERIZAÇÃO 

Lógica 

A disciplina servia como introdução ao Curso Filosófico por 
discutir as regras pelas quais se deve fazer a dita combinação e o 
caminho por onde se tinha que passar continuamente o 
entendimento. 

Metafísica - Ontologia 
A disciplina tratava dos primeiros princípios ideais das coisas e da 
natureza dos espíritos. 

Pneumatologia A disciplina tratava da natureza espiritual. 

Teologia Natural 
A disciplina tratava das verdades (com o uso da razão, podemos 
alcançar a Deus). 

Psicologia 
A disciplina tratava de como o homem deve conhecer-se a si 
mesmo. 

Ética 

A disciplina tratava de ensinar a necessidade do homem em ser 
virtuoso; tratava da ideia clara do estado moral do homem, da sua 
liberdade, da imputação das suas ações; do bem e do mal; do fim;  
da felicidade; da finalidade para que Deus o criou; dos meios de 
entender e corrigir as más inclinações da Vontade e satisfazer as 
obrigações que a Lei da Razão lhe impunha, tanto a respeito de 
Deus, como a respeito de si mesmo e dos outros homens.  

História Natural 
Tratava dos conhecimentos que serviam de base para a Física, e 
todas as Artes. 

Fonte: Elaborado pelo autro, a partir de UNIVERDADE DE COIMBRA, 1772. 

 

Em Coimbra, particularmente, quanto aos saberes da Filosofia Natural, passou-se a 

empregar uma metodologia do ensino que contava, além da sala de aula, com novos espaços 

de aprendizagem: o Museu de História Natural; o Jardim Botânico; o Gabinete de Física 

Experimental e o Laboratório de Química. Esta será uma marca que se estenderá para os 

espaços escolares em toda Europa e também no Brasil. 

Com a aplicação dessa nova metodologia e com o uso de novos espaços escolares, 

cada um desses ramos dos saberes advogados pelas Filosofias e classificados pelas Reformas 

Pombalinas tornou-se modelo para os programas do ensino secundário no século XIX. 

Nesta perspectiva, se alargarmos o marco temporal de nossa pesquisa, é possível 

afirmamos a permanência de saberes culturais advindos do século XVI para o XIX que, por 

sua vez, representaram a forma como as diversas gerações se apropriaram e reelaboraram os 

quadros curriculares em uma época. Na medida em que se procedeu uma Reforma, fomos 
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obrigados a pensar o que, em tais circunstâncias, necessitava ser reformado e reorganizado. 

Assim sendo, tal reorganização não foi, certamente, realizada a partir do vazio. 

Como ratifica Burke (2003), os quadros curriculares, a indexação e a organização dos 

conhecimentos em disciplinas escolares foram definidos socialmente. Geraldo Bastos Silva 

(1969) confirma isso ao situar o currículo do ensino secundário nos sistemas escolares do 

século XIX, postulando que: 

O currículo escolar nada mais representa do que uma seleção e organização 
de certos elementos da cultura, feitas sob os critérios da especial significação 
que se lhes atribui do ponto de vista da conservação e enriquecimento da 
cultura total e da necessidade de assegurar sua transmissão às novas gerações 
(SILVA, 1969, p. 70).  
 

Concordante o autor, compreendemos que os conteúdos e saberes filosóficos definidos 

para as Filosofias Racional, Moral e Natural foram marcadamente organizados para atender os 

anseios e as necessidades culturais de uma época. Seguindo esta perspectiva, não podemos 

esquecer que um dos primeiros quadros curriculares para o ensino de Filosofia da Europa foi 

o plano pedagógico da Companhia de Jesus — a Ratio Studiorum.  

É neste sentido que Luiz Alberto Cerqueira (2002), em seu livro Filosofia Brasileira  

— ontogênese da consciência de si, advoga a tese de que o estudo filosófico, especialmente 

no Brasil, supõe a peculiaridade da tradição filosófica portuguesa, particularmente, o 

aristotelismo de origem escolástica. O pesquisador sanciona que, no século XVI, os conteúdos 

para o ensino de Filosofia estiveram sob a vigência da Ratio Studiorum, o método pedagógico 

dos colégios da Companhia de Jesus, cuja edição definitiva tomou sua forma em 1599, tal 

como especifica Silva (1969):  

[...] a tradição do ensino secundário é anterior ao termo que veio a designá-lo 
Ela remonta aos inícios de nossa própria existência histórica como área de 
expansão da civilização européia. Por seu intermédio nosso ensino 
secundário lança suas raízes no patrimônio comum da educação ocidental, 
que é tradição clássica humanista. Os representantes por excelência dessa 
tradição, entre nós, foram os padres da Companhia de Jesus, de cujas 
atividades missionárias e civilizadoras se originam bem cedo em nossa 
história geral, a história de nossa educação (SILVA, 1969, p.178). 
 
 

A atividade de instruir e educar os moços, empreendida pelos correligionários da Ratio 

Studiorum no século XVI, definiu-se a partir das representações acerca do pensamento de 

Aristóteles. Tanto ao tempo da Escolástica, quanto do Renascimento, a Filosofia aristotélica e, 
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particularmente, as divisões estabelecidas para as ciências, assumiram representações 

importantes nos quadros curriculares das escolas Europeias e brasileiras. 

Destarte, Física, Metafísica e Matemática — compreendidas por Aristóteles como 

ciências teoréticas — permaneceram garantidas nos quadros da chamada Filosofia Racional. 

Já alusivo ao quadro das ciências práticas, como a Ética, conservou-se na listade Filosofia 

Moral. Observando o modo como tais disciplinas permearam os currículos europeus, 

particularmente, o português, é válida esta assertiva de Cerqueira (2002): 

Considerando desde a sua origem, isto é, desde a reforma da universidade 
portuguesa no século XVI, até à sua supressão pelas reformas pombalinas da 
instrução pública, na segunda metade do século XVIII, o aristotelismo 
português assume no Brasil (assim como em Portugal) uma posição média e 
estratégica para uma perfeita concepção da filosofia, não só como disciplina 
normativa suscetível aos condicionalismos históricos, mas também como 
atitude reflexiva atemporal: o aristotelismo português configura-se hoje 
como um meio exclusivo, uma porta independente, pela qual tanto se pode 
chegar à filosofia medieval e daí à filosofia antiga, como se pode chegar à 
filosofia moderna (CERQUEIRA, 2002, p. 37 – 38). 
 
 

Sobremaneira, a divisão dos tempos, dos espaços e dos saberes filosóficos para o 

quadro curricular da escola recebeu muita contribuição da Ratio. Entretanto, ao que parece, 

mesmo quando se esforçou para se distanciar, o currículo dos cursos de Filosofia pôde ser 

compreendido como um apanágio da proposta da Ratio Studiorum. As representações desses 

quadros curriculares fizeram-se presentes no ensino secundário, de tal forma que Silva (1969) 

indica que as necessidades da catequese e da preservação religiosa exigiram que grande parte 

do trabalho dos jesuítas se referisse ao ensino elementar; por conseguinte, o desenvolvimento 

dessa tarefa se relacionou ao ensino que viria, posteriormente, denominar-se  secundário. 

A organização e a divisão dos saberes estabeleceram um perfil para aquele que seria o 

ensino secundário. Este curso, a princípio, ocupava-se muito mais com a arte do que com a 

ciência. Esta, por sua vez, era eminentemente teórica; já aquela, essencialmente técnica. Essa 

etapa do ensino tinha como objetivo pedagógico proporcionar uma cultura geral vinculada, 

exclusivamente, até certo momento, ao currículo de humanidades clássicas. Paulatinamente, 

sofreu mudanças para se adequar às novas necessidades sociais e as escolas secundárias 

passaram a receber a herança de uma tradição pedagógica clássica-humanista (idem). 

Sobre a organização dos colégios e de sua estruturação proposta pelos jesuítas, Julia 

(2001) nos diz que, entre as versões de 1586 e a de 1591, as alterações que a Ratio promoveu 
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fez emergir a evidência de que o colégio não é somente um lugar de aprendizagem de saberes, 

mas também um lugar de inculcação de comportamentos e de habitus que exige uma direção 

tanto para a formação cristã, quanto para aprendizagens disciplinares. No quadro de 

exigências curriculares do curso de Filosofia, a Ratio Studiorum organizava as disciplinas, de 

acordo com a proposta apresentada no Quadro 4: 

Quadro 4 — Currículo Filosófico proposto pela Ratio Studiorum 

ANO DISCIPLINAS 

1º Lógica e Introdução às Ciências. 

2º Cosmologia, Psicologia, Física. 

3º Psicologia, Metafísica, Filosofia Moral. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Franca (1952, p. 47). 

 

Com os jesuítas, cada um dos ramos do conhecimento filosófico adquiriu regras claras 

e definidas para sua consecução nas escolas. Julia (2001) indica ser necessário imaginar a 

Ratio como texto normativo que teria sido aplicada de maneira uniforme: 

 [...] de Lisboa a Viena ou de Bruxelas a Roma. Se é verdade que a 
circulação dos textos, como a circulação dos homens, favoreceram a 
constituição de um modus agendi comum ao conjunto do corpo da Ordem, a 
regra de ouro de Inácio de Loyola — o que, aliás, faz a força da Companhia 
—, foi sempre a lei da adaptação aos lugares e às circunstâncias: toda uma 
série de regras próprias a cada província. (grifo do autor) 
 
 

As disciplinas descritas no quadro proposto pela Ratio passaram a ter conteúdos e 

objetivos bem definidos para sua execução. Esse fato, possivelmente, motivou a construção de 

novos quadros e divisões disciplinares por toda a Europa e, consequentemente, no Brasil.  

Ao tempo em que se operou a Ratio, era comum entender a palavra ―disciplina‖ não só 

como um conjunto de conteúdos que o professor deveria transmitir aos alunos, mas também 

ao modo correto de se portar e de agir no espaço escolar. Disciplinar significava incorporar 

determinado conjunto de valores morais. Diante disso, os conteúdos sobre Ética que tinham 

como base as ideias de Aristóteles eram imputados aos alunos como regras de conduta a 

serem seguidas. Tais conteúdos se consubstanciaram em saberes e valores destinados aos 

alunos e aos membros envolvidos no processo educativo da Companhia.  
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A disciplina Filosofia Moral, por exemplo, presente no terceiro ano dos três previstos 

no quadro curricular da Ratioobjetivava ensinar a necessidade de o homem ser virtuoso; 

tratava da ideia clara do estado moral do homem, da sua liberdade, da imputação das suas 

ações, do bem, do mal, do fim e da felicidade e dos meios de entender e corrigir as más 

inclinações da vontade. Para discutir esse grupo de saberes, a obra de Aristóteles marcou 

presença em todo quadro curricular do ensino de Filosofia. O livro sugerido para leitura era a 

Ética a Nicômaco, onde se lê o seguinte:  

Há duas espécies de excelência: a intelectual e a moral. Em grande parte a 
excelência intelectual deve tanto o seu nascimento quanto o seu crescimento 
à instrução (por isto ela requer experiência e tempo); quanto à excelência 
moral, ela é o produto do hábito, razão pela qual seu nome é derivado, com 
uma ligeira variação, da palavra ―hábito‖. É evidente, portanto, que nenhuma 
das várias formas de excelência moral se constitui em nós por natureza, pois 
nada que existe por natureza pode ser alterado pelo hábito (ARISTÓTELES, 
2001). 
 
 

Neste contexto, ficou evidente que, no quadro curricular da Ratio Studiorum, os 

saberes da Filosofia Moral visavam a preparar o aluno para os cursos superiores de Teologia. 

Entretanto, mesmo destinando-se a esse fim, Leonel Franca (1952) lembra que, por 

recomendação da Ratio, os professores da referida disciplina não deveriam fazer digressões 

sobre questões teológicas, mas explicar com doutrina (disciplina) e solidez os capítulos 

principais da ciência moral presente nos livros da Ética de Aristóteles.  

A Escolástica atingiu seu apogeu no século XIII e, entre os séculos XIV e XV, 

assinalou-se o momento de sua decadência. No século XVI, desenrolou-se o momento de 

restauração tomista. Franca (1952) relata-nos que a Companhia de Jesus foi a primeira a 

acolher Tomás de Aquino em suas orientações pedagógicas para os estudos superiores. Dessa 

forma, a ordenação elaborada no século XVI conseguiu realizar uma síntese harmônica entre 

o que havia de melhor no esforço intelectual da Idade Média com as conquistas intelectuais do 

humanismo cristão renascentista.  

O currículo humanista proposto pela Ratio correspondia ao que, na modernidade, 

passou a ser denominado de ensino secundário, e abrangia cinco classes ou disciplinas: 

Retórica, Humanidades, Gramática Superior, Gramática Média e Gramática Inferior. Sendo 

um curso eminentemente técnico e não teórico, o estudo das humanidades servia de 

entreposto para o estudo das ciências teoréticas (científicas). O curso de Filosofia, por sua 

vez, assim como o de Teologia, eram cursos superiores.  
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Concluída a fase de formação literária em Humanidades, os jovens partiam para 

estudar as Sciências então já constituídas no século XVI: Matemática, Astronomia e Física 

(FRANCA,1952). Tais disciplinas também estavam incluídas no currículo filosófico que, por 

sua vez, receberam incrementos a partir do desenvolvimento dos conhecimentos científicos e 

da diversidade dos costumes regionais. As permanências dos conteúdos da Física foram 

perceptíveis no quadro dos saberes da disciplina Filosofia Natural. 

O curso superior de Filosofia proposto pela Ratio durava em torno de três anos, com 

durabilidade diária de duas horas. Ao término, realizavam-se as disputas entre os escolásticos 

mais destacados nos estudos (ibidem). No primeiro ano do curso, conforme explanado 

anteriormente, estudava-se Lógica, seu objeto e alguns pontos sobre gêneros e espécies. As 

discussões acerca dos universais eram arremetidas para a Metafísica. No segundo, 

consagrava-seo estudo da Física e suas divisões. No terceiro, estudavam-se as questões 

fundamentais referentes à Metafísica. Já a Lógica e  a Metafísica compunham os saberes da 

Filosofia Racional. 

No percurso dos três anos do curso superior de Filosofia, outros tratados de Aristóteles 

eram sugeridos para leitura, dentre os quais: Primeiros analíticos; De anima; Tópicos e 

Argumentos Sofísticos; Do Céu; Da geração; Metafísica (ibidem). A indicação dessas obras 

nos planos da Companhia são um forte indício frente à afirmação das permanências teóricas e 

divisões dos saberes que se consubstanciaram nas chamadas três Filosofias (Ciências), a 

saber, Filosofia Racional, Moral e Natural.  

Neste sentido, sobre as permanências dos quadros curriculares e suas divisões, 

concordamos com os dizeres de Julia (2001, p. 21 - 22): ―[...] no momento em que uma nova 

diretriz redefine as finalidades atribuídas ao esforço coletivo, os antigos valores não são, no 

entanto eliminados como por milagre, as antigas divisões não são apagadas, novas restrições 

somam-se simplesmente às antigas‖.  

Posto isso, as finalidades atribuídas aos cursos de Filosofia, assim como o conceito 

dessa matéria como disciplina normativa na educação brasileira, remontam ainda à reforma da 

universidade portuguesa, empreendida no século XVI, quando, em 1555, o rei Dom João III 

entregou aos jesuítas o Colégio das Artes, fundado por ele em 1548 e destinado ao ensino 

público de Latinidade e Filosofia. Dessa forma, o ensino de Filosofia no Brasil ainda foi 
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instituído sob a vigência do método pedagógico dos colégios da Companhia de Jesus de 1599 

(CERQUEIRA, 2002).  

A orientação do monopólio jesuítico na instrução pública não foi seguida somente em 

Coimbra, mas também em todo extenso reino português, inclusive, no Brasil. As 

permanências do quadro curricular do aristotelismo português estenderam-se por todos os 

colégios e seminários brasileiros. Exemplo deste episódio foi o Colégio da Ordem dos 

Jesuítas, de 1572, na cidade de Salvador, onde, pela primeira vez, o ensino secundário teria 

dado seus primeiros passos no Brasil (LIMA JÚNIOR; CASTRO, 2006).  

O primeiro curso de Filosofia do Colégio da Ordem dos Jesuítas foi destinado aos 

membros da Companhia e estudantes externos. O curso foi ministrado pelo padre Gonçalo 

Leite, de 1572 a 1575 (idem). Sob a orientação das regras dos jesuítas, os estudos se dividiam 

em studia inferiora — que correspondia, grosso modo, ao ensino secundário (os estudos 

menores) — e os studia superiora — cursos superiores (estudos maiores) de Filosofia e 

Teologia.  

Arlette Medeiros Gasparello (2004), em seu livro Construtores de identidades, indica 

que o termo secundário originou-se na classe denominada de segunda, de estudos de 

humanidades e de sentido intermediário e propedêutico aos estudos superiores de retórica. A 

autora assevera que a designação ―estudos menores‖ (secundários) justifica-se por sua 

finalidade propedêutica aos estudos maiores. Nesse sentido, a história do ensino secundário 

apresenta íntima relação com as exigências relativas aos superiores e a uma cultura de elite. 

Ainda segundo a pesquisadora, as noções de nível intermediário e preparatório serviram para 

caracterizar a posição de tais estudos no âmbito da estrutura educacional que se constituía.  

Cerqueira (2002), por sua vez, defende que, com a organização dos níveis e disciplinas 

de ensino empreendidas por D. Henrique, conservaram-se as disciplinas existentes no século 

XV e completou-se o ensino das Artes Liberais, dividindo-as em dois ramos ou caminhos: o 

Trivium e o Quadrivium. Com isso, D. Henrique instituiu as cátedras de Filosofia Natural e 

Moral. As Artes Liberais, em contrapartida, organizavam-se em sete disciplinas: Gramática, 

Lógica, Retórica — Trivium; Aritmética, Geometria, Música e Astronomia — Quadrivium 

(JOSEPH, 2008). Para as aulas de Filosofia Natural e Moral, as obras de Aristóteles foram 

propostas para cumprir o plano de conteúdos, respectivamente, a partir de Metafísica e Ética a 

Nicômaco.  
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Sobre a organização dos conteúdos em disciplinas, Burke (2003) nos adverte que, 

quando discorremos sobre disciplinas no plural, corremos o risco de projetar os conflitos de 

uma época posterior sobre o início da era moderna. Para ele, as disciplinas científicas, em 

particular, podem ser consideradas como uma invenção de fins do século XVIII e princípios 

do XIX. Assim, as permanências das divisões das ciências pensadas por Aristóteles para as 

modernas configurações das disciplinas escolares devem ser relativizadas, tendo em vista as 

representações que os regulamentos e estatutos assumiram até o século XIX.  

 

1.2. OS CONTEÚDOS DA FILOSOFIA RACIONAL E MORAL NOS ESTUDOS 

MENORES 

 

A partir das Reformas Pombalinas da educação, os colégios e seminários foram os 

primeiros a receber o influxo das mudanças procedidas nos quadros curriculares do ensino 

secundário. No Brasil, o influxo dessas alterações se fez sentir nos estatutos e regulamentos 

dos colégios e seminários fundados nas provícias do império.  

No quadro das disciplinas propostas pelos estatutos do Seminário de Nossa Senhora 

das Graças de Olinda, o Seminário de Olinda12, por exemplo, o ideário iluminista esteve 

presente nas propostas aventadas por D. José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, bispo 

titular D’Elvas e Inquisidor Geral, mais conhecido como Bispo de Olinda. Azeredo Coutinho 

estudou na então reformada Universidade de Coimbra de Letras e Filosofia, licenciando-se em 

Direito Canônico. Em 1794, sagrou-se bispo e, no início do ano seguinte, tomou posse na 

Diocese de Olinda, chegando ao Brasil somente em 1798. Entre os escritos do Bispo, 

destacam-se dois estatutos elaborados por ele em 1798 para reger os estabelecimentos que 

criou: o Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça da Cidade de Olinda, e o 

Recolhimento de Nossa Senhora da Glória do Lugar da Boa Vista (ALVES, 2007). 

                                                 
12 Fundado em 16 de fevereiro de 1800 pelo Bispo José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho (1742-1821) e 
organizado sob a influência da reforma da Universidade de Coimbra, o Seminário de Olinda, pelos seus aspectos 
inovadores constituiu-se em um acontecimento marcante na hHistória da eEducação e das ciências no Brasil. A 
mesma organização adotada por Azeredo Coutinho deveria orientar a formação dos ―párocos filósofos‖ no 
Seminário de Olinda. Entre os ―naturalistas‖ de Coimbra e os ―párocos filósofos‖ de Olinda havia um objetivo 
comum da aplicação utilitária das ciências em benefício do império colonial lusitano. 
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Dada à formação recebida em Portugal, o estatuto escrito por Azeredo Coutinho 

absolveu em sua totalidade a divisão sintética das disciplinas do Curso de Filosofia proposto 

nos Estatutos da Refoma de 1772. Os conteúdos de Filosofia Racional, Moral e Natural 

encontravam-se entronizados e assemelhados aos do Estatuto da Universidade de Coimbra 

reformada tal como nos mostra o quadro seguinte:  

Quadro 5 — Quadro das disciplinas para o Curso de Filosofia no Estatuto do Seminário 
de Olinda 
 

DISCIPLINA DIVISÕES 

FILOSOFIA RACIONAL 

Lógica 

Metafísica - Ontologia 

Pneumatologia 

Teologia Natural 

Psicologia 

FILOSOFIA MORAL Ética 

FILOSOFIA NATURAL 

Física Experimental 

História Natural 

Química 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Alves (2001, p. 175). 

 

O quadro geral das disciplinas e a nomenclatura adotada a partir da grade curricular 

dos cursos superiores acabaram definindo o caráter do ensino secundário nos seminários. Não 

somente a nomenclatura, mas também as definições conceituais, metodológicas e divisões 

formais foram inspiradas nos quadros disciplinares dos cursos superiores.  

Conforme exposto, tais disciplinas pretendiam cumprir o mesmo ideário proposto pela 

Reforma Pombalina, no que concerne à melhoria da situação econômica de Portugal e de suas 

províncias a partir do domínio técnico científico das ciências empíricas. Não sem razão, a 

concepção de ciência de Azeredo Coutinho o aproximava do empirismo inglês de Francis 

Bacon e de sua obra Novo Organum (ALVES, 2007). As contribuições de Bacon, sobretudo, 
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naquilo que diz respeito ao método, estiveram presentes em muitos compêndios escolares que 

o tomaram como o mais apropriado ao ensino das sciências.   

Analisando a organização dos quadros curriculares do curso de Filosofia propostos 

pela Universidade de Coimbra e pelo Seminário de Olinda, é possível perceber como se 

esquadrinhou, particularmente no Brasil, o ensino de Filosofia no ensino secundário do ponto 

de vista da organização curricular. Tal modalidade de ensino consistia em preparar sua 

clientela para o ingresso nas academias superiores de Direito e Medicina.  

Diante disso, no período imperial brasileiro, os conteúdos de Filosofia Racional e 

Moral para o ensino secundário (estudos menores) foram praticamente transplantados dos 

quadros curriculares dos cursos superiores (estudos maiores): 

A função atribuída aos estudos secundários, encarados no Império, quase 
que exclusivamente, como canais de acesso aos cursos superiores, os 
reduziram, de fato, aos preparatórios exigidos para a matrícula nas 
Faculdades. Consubstanciando os requisitos mínimos necessários ao 
ingresso nos estudos maiores, os conhecimentos requeridos nos exames de 
preparatórios constituíram o padrão ao qual procuraram ajustarem-se os 
estabelecimentos provinciais e particulares do ensino secundário. Por outro 
lado, foram de tal modo, decisivos os reflexos das disposições do governo 
central relativas aos exames destinados a aferí-los, que o estudo das 
vicissitudes por que passaram os famosos exames parcelados constitui um 
dos mais importantes capítulos da história do nosso ensino secundário. 
(HAIDAR, 1972, p. 47). 
 

 

Ainda segundo Haidar, a mesma lei de 11 de Agosto de 1827 que criou as Academias 

Superiores de São Paulo e Olinda determinava que os alunos, caso quisessem se matricular 

nos Cursos Jurídicos, deveriam apresentar certidão, indicando a idade de quinze anos 

completa e a aprovação nas disciplinas de Língua Francesa, Gramática Latina, Retórica, 

Filosofia Racional e Moral, além de Geometria. Segundo o disposto no Regulamento dos 

Cursos Jurídicos, a proficiência de tais conhecimentos seria avaliada por professores 

especialistas designados pelo diretor da Academia.  

No quadro curricular do Estatuto dos Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais do 

Império, aprovados a 7 de novembro de 1831, incorporaram-se seis cadeiras destinadas a 
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ministrar os conhecimentos exigidos para os exames preparatórios13. Tais conhecimentos 

estavam organizados consoante  Quadro 6:  

 
Quadro 6 — Matérias exigidas para os exames preparatórios dos Cursos de Ciências 
Jurídicas e Sociais do Império 
 

CADEIRAS MATÉRIAS 

1ª  Latim em prosa e verso 

2ª Francês em prosa 

3ª Inglês em prosa e verso 

4ª Retórica e Poética 

5ª Lógica, Metafísica e Ética – (Filosofia Racional e Moral) 

6ª História e Geografia 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Brasil (1827). 

 

Este caráter preparatório se aviltou especialmente ao tempo da equiparação dos cursos 

do Imperial Colégio de Pedro II14. Tal nivelamento fazia parte, como afirma Gasparello 

(2003), das diferentes estratégias de controle e normatização do ensino secundário, e 

consolidou, posteriormente, o referido Colégio como padrão das escolas secundárias 

particulares e oficiais que surgiam nas províncias.  

Segundo Almeida (2000), a criação do Colégio Pedro II, a partir do Decreto de 02 de 

Dezembro de 1837, transformou o Seminário de São Joaquim em colégio de instrução 

secundária. Posto em execução a partir de março de 1838 passou a ser compreendido como 

primeiro passo para dar ao ensino secundário a unidade e um sistema definido.  

Clarice Nunes (2000), em seu artigo O velho e bom ensino secundário, afirma que o 

nascimento dessa forma escolar — colégio — trouxe como marca o prestígio da universidade. 

                                                 
13 Houve uma Carta de Lei para execução do Decreto da Assembleia Geral Legislativa, que versava sobre a 
criação de dois cursos jurídicos, um na cidade de São Paulo, e outro na de Olinda. Foi publicada na Chancelaria-
mor do Império do Brasil, no Rio de Janeiro, em 21 de agosto de 1827. Disponível em: 
http://www.oab.org.br/historiaoab/links_internos/ant_leiago.htm. Acesso em 20 de Agosto de 2012. 
14 Fundado em 1837 na época do período regencial brasileiro, integrava um projeto civilizatório mais amplo do 
Império do Brasil, do qual faziam parte a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Arquivo 
Público do Império, seus contemporâneos. No plano da educação, pretendia-se a formação de uma elite nacional. 
Desse modo, a instituição propunha-se a formar quadros políticos e intelectuais para os postos da alta 
administração, principalmente, pública. 

http://www.oab.org.br/historiaoab/links_internos/ant_leiago.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_regencial_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Hist%C3%B3rico_e_Geogr%C3%A1fico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquivo_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquivo_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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Segundo a autora, a origem do colégio está nos pensionatos para bolsistas universitários. Com 

isso, não devemos estranhar as permanências e nomenclaturas do currículo universitário nos 

quadros do ensino secundário dos seminários e colégios. 

Quanto às disciplinas Filosofia Racional, Moral e Natural, elas estiveram presentes 

nos programas do Colégio Pedro II durante todo o século XIX, particularmente, entre os anos 

de 1830 a 1882 – período selecionado em nossa pesquisa como marco temporal (VÉCHIA; 

LORENZ, 1998). O Colégio Pedro II foi fundado em 2 de dezembro de 1837, com a 

conversão do Seminário de São Joaquim na primeira escola secundária do Império brasileiro. 

Esta nova instituição de ensino secundário seria de suma importância política, pois seu 

objetivo era o de formar a elite do Império na época, tornando-se modelo para as demais 

escolas. 

Desde sua fundação, o Curso de Filosofia esteve presente tal como indica o Decreto de 

Pedro Araújo de Lima, regente do Império. No Artigo 3º do Decreto, lê-se o seguinte: ―Neste 

Colégio serão ensinadas as Línguas Latina, Grega, Francesa e Inglesa, Retórica e os 

princípios elementares de Geografia, História, Filosofia, Zoologia, Mineralogia, Álgebra, 

Geometria e Astronomia (BRASIL, 1840)‖. 

Dada a amplitude dos quadros curriculares propostos para cada uma das Filosofias 

(Racional, Moral e Natural) no Colégio Pedro II, ocupar-nos-emos apenas com os conteúdos 

das disciplinas Filosofia Racional e Moral, deixando, por um momento, os conteúdos 

referentes à Filosofia Natural. Tal demarcação nos permitirá expor como estavam organizados 

os conteúdos dos programas desta instituição. 

Particularmente, segundo Véchia e Lorenz (1998), entre os anos de 1850 a 1951, 

embora muitos dos programas escolares tenham sido desenvolvidos para o Colégio Pedro II, é 

possível afirmar que eles representaram, em certa medida, os conteúdos do ensino secundário 

oficial, servindo de modelo para os outros estabelecimentos secundários por todo império. 

No Colégio Imperial Pedro II, os conteúdos de Filosofia Racional e Moral geralmente, 

estavam concentrados nos últimos anos. Nas disciplinas que compunham o seu programa para 

1850,, Filosofia Racional (Psicologia, Metafísica e Lógica) e Filosofia Moral (Moral 

Individual, Moral Social e Moral Religiosa) encontravam-se organizadas respectivamente 

entre os 6º e 7º anos, conforme nos mostra o Quadro 7: 
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Quadro 7 — Descrição dos conteúdos de Filosofia Racional e Moral do Colégio Pedro II 
de 1850 
  

PROGRAMA DE ENSINO DE 1850  

6º ANO 7º ANO 

1. Objeto da Filosofia; e atualmente sua 
divisão. 

2. Objeto da Psicologia.  

3. Se o Eu se distingue da alma; e como 
havemos de caracterizá-lo.  

4. Enumeração e apreciação das 
propriedades essenciais da alma e de 
suas faculdades.  

5. Utilidade e importância da Filosofia.  

6. Relação da Filosofia com as outras 
ciências.  

7. Se é ou não contínua a atividade, e 
sendo, sua conciliação com a 
passividade.  

8. Da unidade e simplicidade da alma.  

9. Identidade pessoal.  

10. Condições da identidade do Eu.  

11. Idem.  

12. Conciliação da variedade dos atos da 
alma com a identidade do Eu.  

13. Noção, fé; relação destes doutos 
factos: juízo.  

14. Em ideologia qual das questões se 
deve primeiro discutir, se a do estado 
presente das nossas ideias, se a da sua 
origem e formação. Estatística do 
pensamento.  

15. Idem.  

16. Ideias indutivas a priori: caráter 
dessas ideias.  

17. A indução a posteriori, e seu estado 

1. Considerações gerais sobre a Lógica.  

2. Do critério da verdade, se é multíplice.  

3. Se a percepção admite regras.  

4. Observação, comparação; suas regras.  

5. Definição e suas regras.  

6. Idem.  

7. Silogismo.  

8. Idem.  

9. Diferentes formas de raciocínio.  

10. Idem.  

11. Etimema e epiquerema.  

12. Sorites. Exemplo.  

13. Idem.  

14. Divisão e suas leis.  

15. Dilema. Prosilogismo.  

16. Redução de todas as formas de 

argumentação ao silogismo.  

17. Regras que convêm ao silogismo.  

18. Idem.  
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atual e primitivo.  

18. Memorial em geral.  

19. Idem.  

20. Da sensibilidade, seu caráter, e 
objeto em geral.  

21. Comportamento da sensibilidade no 
prazer e na dor.  

22. Exposição e apreciação dos 
fenômenos e movimentos análogos que 
têm lugar com a percepção do objeto 
tocante à sensibilidade.  

23. Influência e previdência, memória, e 
imaginação sobre a sensibilidade.  

24. Idem.  

25. Influência do tempo sobre os 
fenômenos da força de sentir.  

26. Da liberdade, se tem 
verdadeiramente numa faculdade; seu 
objeto.  

27. Graus de manifestação da liberdade. 
28. Idem.   

29. Concurso da liberação e 
determinação para se constituir a 
liberdade.  

30. Absurdos do fatalismo.  

31. Idem.  

32. Demonstração da liberdade.  

33. Influência recíproca das faculdades 
da alma.  

34. Idem.  

35. Da união da alma com o corpo.  

36. Idem.  

37. Apreciação das opiniões acerca do 
comércio entre a alma e o corpo.  

19. Sofisma e paralogismo. 20. Autoridade do 

testemunho dos homens; regras a que convém 

submetê-la.  

21. Relação da Moral com a Psicologia.  

22. Utilidade e importância da Moral.  

23. Relação do direito com o dever.  

24. Requisitos que devem concorrer no 

legislador, e naqueles a quem a lei vai obrigar. 

Lei.  

25. Dos diversos motivos das nossas ações. 26. 

Divisão dos deveres. Moral individual.  

27. Idem.  

28. Moral social. Deveres do homem para com 

seus semelhantes.  

29. Do mérito e demérito; penas e recompensas.  

30. Da consciência moral.  

31. Enumeração e apreciação das diferentes 

provas da existência de Deus.  

32. Idem.  

33. Moral religiosa; deveres para com Deus.  

34. Dos atributos de Deus.  

35. Destino do homem. Provas da imortalidade 

da alma.  

36. Idem.  

37. Necessidade do culto interno e externo. 38. 
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38. Idem.  

39. Da associação das ideias.  

40. Conciliação da presença divina com 
a liberdade do homem. 

Do emprego das hipóteses nas indagações 

filosóficas.  

39. Idem.  

40. Regras das hyphoteses. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vechia e Karl (1998, p. 3 – 8). 

 

O quadro do Programa Oficial de Filosofia Racional e Moral para o ano letivo de 1855 

a 1856, conforme a Portaria de 24 de Janeiro de 1856, organizado pelo Conselho Diretor, e 

proposto pelo Conselheiro do Estado, Inspetor Geral da Instrução primária e secundária do 

Município da Corte, sugeria que o professor iniciasse seus discípulos no estudo do espírito 

humano (Psicologia) e nas noções elementares da Lógica, propondo-lhes questões simples e 

ilustrando os preceitos com exemplos do cotidiano (VÉCHIA; LORENZ, 1998).  

 

Quadro 8 — Descrição dos conteúdos de Filosofia Racional e Moral 1855 a 1856 

PROGRAMA DE ENSINO DE 1855 a 1856  

5º ANO 6º ANO 7º ANO 

1. Objeto e divisão da 
Filosofia, suas relações 
com as demais ciências. 

2. Da consciência; certeza 
da observação interna. 

3. Das faculdades da alma: 
sensibilidade, 
entendimento, vontade. 

4. De nossas ideais em 
geral; suas diversas 
espécies. 

5. Das primeiras fontes de 
nossos conhecimentos; 
intuição dos sentidos, 
senso íntimo, razão. 

6. Operações do 

1. Questão da origem das 
ideias. 

2. Das noções fundamentais: 
substância, unidade, causa, 
tempo, espaço. 

3. De sensibilidade: 
sensações, sentimentos. 

4. Da atividade espontânea: 
instintos, desejos, paixões. 

5. Da atividade voluntária: 
atos ilícitos e imperados. 

6. Demonstrações da 
liberdade: influência dos 
motivos sobre a vontade. 

7. Da unidade e identidade 

História da Filosofia 

1. Do método que se deve 
seguir no estudo da história 
da Filosofia. 

2. Divisão da história da 
Filosofia: generalidades 
sobre os sistemas. 

3. Vista rápida sobre a 
Filosofia oriental. 

4. Da Filosofia entre os 
Gregos. Seita jônia. 

5. Da seita itálica. 

6. Seita metafísica de 
Eléia. 
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entendimento; atenção, 
comparação. 

7. Abstração, formação 
das ideias gerais. 

8. Do juízo e do 
raciocínio. 

9. Da memória, da 
associação de ideias, da 
imaginação. 

10. Dos sinais em geral, 
dos vocábulos em 
particular. 

11. Da influência dos 
sinais sobre a formação 
das ideias. 

12. Do método; análise e 
síntese. 

13. Das proposições, suas 
espécies. 

14. Da equipolência, 
conversão e oposição das 
proposições. 

15. Regras da definição e 
divisão. 

16. Das classificações 
naturais e artificiais. 

17. Da evidência e da 
certeza, suas espécies. 

18. Regras da observação 
externa e da experiência. 

19. Da analogia e indução. 

20. Das hipóteses; dos 
graus de probabilidade. 

21. Dos axiomas e das 
demonstrações. 

22. Do silogismo simples, 
suas regras e figuras. 

pessoal. 

8. Espiritualidade da alma. 

9. União da lama com o 
corpo: sistema do influxo 
físico. 

10. Dos sistemas das causas 
ocasionais. 

11. Dos sistemas da 
harmonia preestabelecida. 

 

Teologia Natural 

12. Provas metafísicas da 
existência de Deus. 

13. Provas físicas da 
existência de Deus. 

14. Provas morais da 
existência de Deus. 

15. Dos atributos de Deus. 

16. Da criação e 
conservação do mundo: da 
providência. 

17. Da origem do mal: do 
otimismo. 

18. Refutação do panteísmo. 

Moral 

19. Dos motivos dos atos 
humanos. 

20. Críticas das principais 
opiniões dos filósofos sobre 
a natureza do dever. 

21. Demonstração da lei 
natural: lei positiva. 

22. Consciência moral: 
imputação. 

23. Do mérito e do 

7. Seita física de Eléia. 

8. Dos sofistas. 

9. De Sócrates e da 
revolução que ele obrou na 
ciência. 

10. Das seitas cínica, 
cirenaica, megarica e 
eretriaca. 

11. Da seita platônica. 

12. Da seita paripatética. 

13. Da seita de Epicuro. 

14. Da seita stoica. 

15. Nas seitas céticas. 

16. Da Filosofia entre os 
Romanos. 

17. Da Filosofia eclética de 
Alexandria. 

18. Filosofia dos padres da 
Igreja. 
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23. Do silogismo 
completo; do condicional, 
do copulativo e do 
disjuntivo. 

24. Dos etimemas , 
dilemas, sorites e mais 
argumentos. 

25. Regras da discussão 
científica. 

26. Do testemunho 
humano. 

27. Regras da crítica 
histórica. 

28. Regras de 
interpretação. 

29. Dos sofismas; meios 
de resolver. 

30. Dos erros; suas causas 
e remédios. 

demérito: pena e prêmio. 

24. Moral individual: dos 
deveres relativos ao espírito. 

25. Dos deveres relativos ao 
corpo e aos bens 
extrínsecos. 

26. Moral social dos deveres 
de beneficência. 

27. Noção do direito: 
deveres gerais de justiça. 

28. Dos deveres gerais nas 
sociedades doméstica e 
civil. 

29. Moral religiosa: culto 
interno e externo. 

30. Destino do homem: 
imortalidade da alma. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Véchia e Karl (1998, p. 37 – 40). 

 

Segundo Véchia e Lorenz (1998), o programa de ensino da instrução secundária do 

Município da Corte para o ano letivo de 1858, tanto no Internato, como no Externato do 

Imperial Colégio de Pedro II, apresentava-se em conformidade com o plano de estudos 

aprovado pelo Decreto nº 2006 de 24 de Outubro de 1857, organizado pelo Conselho Diretor 

e aprovado pelo Aviso da Secretaria do Estado dos Negócios do Império de 23 de Janeiro de 

1858, como apresentadado no Quadro 9. Conforme Haidar (1972), com o Decreto de 1857, as 

aulas avulsas gratuitas foram extintas e o plano de estudos sofreu algumas mudanças tendo 

em vista a superação de dificuldades e a possibilidade de tornar mais suaves os estudos a 

alunos que, face à precariedade do ensino elementar, ingressavam no colégio apenas 

alfabetizados. 

Quadro 9 — Descrição dos conteúdos de Filosofia Racional e Moral de 1857 a 1858  

PROGRAMA DE ENSINO DE 1857 a 1858  

6º ANO 7º ANO 
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Lógica 

1. Divisão da Filosofia: objeto da Lógica; sua 
relação com as mais ciências. 

2. Das faculdades da alma: sensibilidade, 
entendimento, vontade. 

3. De nossas ideias em geral: suas diversas 
espécies. 

4. Operações do entendimento: atenção, 
comparação. 

5. Abstração, formação das ideias gerais. 

6. Da memória, associação das ideias, 
imaginação. 

7. Do juízo, e do raciocínio. 

8. Dos sinais e em particular dos vocábulos; 
sua relação com o pensamento. 

9. Do método: análises e síntese. 

10. Das proposições, suas espécies, conversão 
e oposição. 

11. Da definição, divisão e classificação. 

12. Do senso íntimo, evidência, certeza, 
axiomas, demonstrações. 

13. Da observação externa: da indução, 
analogia e probabilidade. 

14. Do testemunho humano: regras da crítica 
histórica. 

15. Do silogismo, suas espécies, regras e 
figuras. 

16. Da argumentação, suas formas e regras. 

17. Dos sofismas e causas dos erros. 

Metafísica 

18. Da origem de nossas ideias; apreciação 
das opiniões dos autores. 

19. Das ideias fundamentais do entendimento 
humano: da substância, da causa, do tempo, 

Ética 

1. Dos motivos dos atos humanos. 

2. Crítica dos principais opiniões dos 
filósofos sobre a natureza do dever. 

3. Demonstração da lei natural: lei 
positiva. 

4. Consciência moral: imputação. 

5. Do mérito e demérito: pena e prêmio. 

6. Moral individual: dos deveres relativos 
ao espírito. 

7. Dos deveres relativos ao corpo e aos 
bens extrínsecos. 

8. Moral social: dos deveres de 
beneficência. 

9. Noção do direito: deveres gerais da 
justiça. 

10. Dos deveres gerais na sociedade 
doméstica. 

11. Moral religiosa: culto interno e 
externo. 

História da Filosofia 

(História resumida dos sistemas 
comparados de Filosofia) 

12. Utilidade da história da Filosofia, sua 
divisão e método: generalidades sobre os 
sistemas. 

13. Importância da Filosofia Grega, suas 
épocas: seitas itálica, jônica e eleática. 

14. Sócrates e os sofistas, espírito do 
método socrático: seitas cínica, cirenaica, 
megarica, eretríaca. 

15. Platão e Aristóteles: divergência entre 
a Academia e o Liceu. 

16. Luta do epicurismo com o estoicismo: 
ceticismo entre os gregos. 

17. A Filosofia Cristã e a escola pagã de 
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do espaço, do corpo. 

20. Da ideia do Eu e do não-Eu: da unidade, 
identidade e simplicidade do Eu. 

21. Da sensibilidade, seus caracteres: 
sensações, sentimentos, paixões. 

22. Da atividade espontânea e reflexa: 
distinção dos atos da vontade. 

23. Deomonstração da liberdade; influência 
dos motivos sobre a vontade. 

24. Espiritualidade da alma: sua união com o 
corpo. 

25. Exposição e crítica das hipóteses sobre a 
união da alma com o corpo. 

26. Da ideia de um Ente supremo: prova 
metafísica da sua existência. 

27. Dedução da prova da existência de Deus 
pela ideia do Universo. 

28. Apreciação das provas morais da 
existência de Deus. 

29. Dos atributos metafísicos de Deus. 

30. Dos atributos morais de Deus. 

31. Da Providência considerada relativamente 
à existência do mal físico. 

32. Da Providência considerada relativamente 
à existência de Deus. 

33. Da imortalidade da alma. 

Alexandria. 

18. Das principais controvérsias da 
Filosofia escolástica em seus três períodos. 

19. Do methodo experimental e indutivo 
de Bacon: sensibilismo moderno. 

20. Descartes: Discurso sobre o método, 
sistemas capitães procedidos da escola 
cartesiana. Malenbrache, Spinosa, Leibniz. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vechia e Karl (1998, p. 51 – 54). 

 

Filosofia Racional e Moral estavam presente no Programa para o ano letivo de 1862, 

organizado pelo Conselho Diretor da Instrução Primária e Secundária do Município da Corte, 

na forma do Artigo 29 do Regulamento de 24 de Outubro de 1857, em conformidade com o 

Plano de Estudos apresentado pelo Decreto nº 2.883 de 1º de Fevereiro de 1862 (VÉCHIA; 

LORENZ, 1998)..  
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Para Haidar (1972), em 1862, o Colégio Pedro II passou por  mudanças depois do 

malogro das inovações introduzidas pela reforma de Couto Ferraz. Dentre elas, encontram-se: 

a extinção do curso especial e a reorganização das matérias novamente num curso único de 

sete anos destinado a conduzir aos estudos superiores; redução do estudo de Física, Química e 

Ciências Naturais; criação do curso especial de História Romana e História da Idade Média; 

determinação do caráter facultativo para disciplinas como Desenho, Música, Dança, 

Ginástica; e estudo das línguas alemã e italiana. Na descrição dos conteúdos da Filosofia 

Racional e Moral propostos para o Programa de 1862 é possível notar as alterações conferidas 

ao ensino secundário, como posto no Quadro 10: 

Quadro 10 — Descrição dos conteúdos de Filosofia Racional e Moral do Pedro II de 

1862 

PROGRAMA DE ENSINO DE 1862  

6º ANO 7º ANO 

Lógica 

1. Divisão da philosophia, objeto da 
Lógica, sua relação com as mais ciências. 

2. Das faculdades da alma, sensibilidade, 
entendimento, vontade. 

3. De nossas ideias em geral, suas 
diversas espécies. 

4. Da percepção exterior, da alteração e 
comparação. 

5. Da abstração formação das ideias 
gerais. 

6. Da memória, associação das ideias, 
imaginação. 

7. Do juízo e do raciocínio 

8. Dos signais, e em particular dos 
vocábulos, sua relação com o 
pensamento. 

9. Do methodo, analyse e synthese. 

10. Das proposições, suas espécies, 
conversação e oposição. 

Ética 

1. Dos motivos dos actos humanos. 

2. Crítica das principaes opiniões dos 
philosophos sobre a natureza do dever. 

3. Demonstração da lei natural. 

4. Consciência moral, imputação. 

5.  Do mérito e demérito; pena e premio. 

6. Moral individual; dos deveres relativos 
ao espírito. 

7. Dos deveres relativos ao corpo, e aos 
bens extrínsecos. 

8. Moral social; dos deveres de 
beneficencia. 

9. Noção de direito, deveres geraes da 
justiça. 

10. Dos deveres geraes na sociedade 
doméstica e civil. 

11. Moral religiosa; culto interno e 
externo. 

História da Filosofia – (História resumida 
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11. Da definição, divisão e classificação. 

12. Do senso intimo, evidencia, certeza, 
axiomas, demonstrações. 

13 Da observação externa, da indução, 
analogia e probabilidade. 

14. Do testemunho humano, regras da 
crítica histórica. 

15. Do syllogismo, suas espécies, regras e 
figuras. 

16. Da argumentação, suas formas e 
regras. 

17. Dos sophismas e causas dos erros. 

Methaphysica 

18. Da origem de nossa ideas, apreciação 
das opiniões dos autores. 

19. Das ideas fundamentaes do 
entendimento humano, da substância, da 
causa, do tempo, do espaço, do infinito, 
do finito, da unidade. 

20. Da sensibilidade, seus caracteres; 
sensações, sentimentos, paixões. 

21. Da atividade expontanea e reflexa; 
descripção dos actos da vontade. 

22. Demonstração da Liberdade; 
influencia dos motivos sobre a vontade. 

23. Do Eu, sua unidade e identidade; 
espiritualidade da alma. 

24. Exposição e crítica das hyphoteses 
sobre a união da alma com o corpo. 

25. Da Idea de um Ente Supremo: prova 
methaphysica da sua existência. 

26. Prova physica da existência de Deus. 

27. Prova moral da existência de Deus. 

28. Dos attributos methaphysicos de 
Deus. 

dos systemas comparados da philosophya) 

1. Utilidade da história da philosophia, sua 
divisão e méthodo; generalidades sobre o 
systemas. 

2. Importância da philosophia grega, seitas 
Italica, Jônica e Eleatica. 

3. Sócrates e os sophistas, espírito do 
methodo Socrático; seitas Cynica, 
Cyrenaica, Megária, Eretriaca. 

4. Platão e Aristóteles; divergência entre a 
Academia e o Lyceu. 

5. Do epicurismo e do stoicismo, 
scepticismos entre os Gregos. 

6. Da philosophya Christã e a escola pagã 
de Alexandria. 

7. Das principaes controvérsias da 
philosophia escolástica em seus três 
períodos. 

8. Do methodo experimental e o inductivo 
de Bacon. Sensibilismo moderno. 

9. Descartes; Discurso sobre o méthodo; 
systemas capitães precedidos da escola 
cartesiana. Malenbranche, spinosa, 
Leibnitz. 
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29. Dos attibutos moraes de Deus. 

30. Da imortalidade da alma. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vechia e Karl (1998, p. 63 – 64). 

 

O Programa de Ensino para 1877 foi organizado em conformidade com o Artigo 9 do 

Regulamento Anexo ao Decreto nº 6.130 de 1º de Março de 1876 e aprovado pela Inspetoria 

Geral da Instrução Primária e Secundária do Município da Corte. Neste programa, foram 

inseridas as disciplinas Religião e História Sagrada no primeiro ano. Já a Filosofia Racional e 

Moral apareceram apenas no quarto ano (VÉCHIA; LORENZ, 1998), conforme ilustrado no 

Quadro 11: 

 

Quadro 11 — Descrição dos conteúdos de Filosofia Racional e Moral em 1877 
 

PROGRAMA DE ENSINO DE 1877 

4º ANO 

1. Objeto da philosophya, suas relações coma as mais sciências. Psycologia. 

2.  Faculdades da Alma, sensibilidade, Intelligência, Vontade. 

3. Da sensibilidade; sensação, sentimentos. 

4. Operações da intelligência; ideas em geral, seus caracteres e espécies. 

5. Operações pelas quais o espírito adquire as ideas. Percepção. Senso íntimo. 
Attenção. Comparação. 

6. Da Razão: noções e verdades primeiras. 

7. Operações pelas quaes o espírito une ideas. Juizo. Raciocínio. 

8. Operações pelas quaes o espírito modifica as ideas. Memória. Associação de ideas. 

9.  Operações pelas quaes o espírito conserva as ideas. Abstração, Generalização, 
Imaginação. 

10. Linguagem, sua origem e utilidade; influencia dos signaes sobre a formação das 
ideas. 

11. Da vontade: demonstração da liberdade. Personalidade. 
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12. Espiritualidade da alma e do corpo; suas relações. 

Lógica 

13. Methodo em geral. Analyse e synthese. 

14. Methodo experimental. Observação. Classificação. Analogia. Indução. 

15. Methodo demonstrativo. Axiomas. Definições. Demonstração. 

16. Syllogismos, suas figuras e regras; uso e abuso. 

17. Autoridade do testemunho humano: regras da crítica histórica. 

18. Certeza. Evidencia. Probabilidade. 

19. Erros, suas causas e remédios. 

Moral Especulativa 

20. Diversos motivos de nossas acções. Consciência moral. Distinção do bem e do mal. 
Dever. Virtude. 

21. Lei moral e suas diversas sancções. 

Theodicéa 

22. Demostração da existência de Deus. 

23. Dos atributos e da Providência de Deus. 

24. Do destino do Homem e da immortalidade da alma. 

Moral Prática 

25.  Classificação dos deveres. Moral individual ou deveres do homem para consigo. 

26. Moral social ou deveres do homem para com os seus semelhantes: a humanidade, a 
família, o Estado. 

27. Moral religiosa ou deveres do homem para com Deus. 

28. Principaes seitas da Philosophia Grega. 

29. Idea Geral da Philosophia Escolástica. 

30. Philosophia moderna, principaes reformadores. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vechia e Karl (1998, p. 71 – 72). 

 

O Programa de Ensino para 1878 foi estruturado e implementado em 1879, estando em 

conformidade com o Artigo 10 do Regulamento Anexo ao Decreto nº 6.884 de 20 de Abril de 

1878 e aprovado pelo Aviso do Ministério dos Negócios do Império de 22 de Julho de 1879. 
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O programa prescrevia a disciplina Filosofia Racional e Moral para o sexto e sétimo ano, e 

Filosofia Natural para o oitavo ano (VÉCHIA; LORENZ, 1998), consoante Quadro 12: 

 

Quadro 12 — Descrição dos conteúdos de Filosofia Racional e Moral em 1878 -1879 
 

PROGRAMA DE ENSINO DE 1878 -1879 

6º ANO 7º ANO 

Psychologia 

1. Objeto de Philosophia, sua divisão, 
utilidade e relação com as outras 
sciências. 

2. Das faculdades da alma: Sensibilidade, 
Intelligencia, Vontade. 

3. Da memória associação de idéas, 
imaginação, sentimentos, paixões. 

4. Das nossas idéas em geral, seus 
caracteres, e diversas espécies. 

5. Da percepção exterior, senso íntimo, 
attenção e comparação. 

6. Da Razão; Noções e verdades 
primeiras. 

7. Da abstração, e formação das idéas 
geraes. 

8. Da memória, associação de idéas, 
imaginação. 

9. Do juízo, e do raciocínio. 

10. Dos signaes, e em particular dos 
vocábulos, e sua relação com o 
pensamento. 

11. Da actividade espontânea e reflexiva: 
descrição dos actos da vontade. 

12. Da origem e formação das idéas: 
crítica das opiniões. 

13. Da Idea de liberdade. Demonstração 

Philosophia - Moral e História da 
Philosophia. 

Ethica 

1. Critica das principaes opiniões dos 
philosophos sobre a natureza do dever. 

2. Dos diversos motivos das ações 
humanas. 

3. Da consciência moral, e sua divisão; 
imputação. 

4. Demonstração da lei natural; seus 
caracteres. 

5. Das penas e recompensas; insulficiência 
da sancção moral na vida presente. 

6. Moral individual: dos deveres relativos 
ao espírito. 

7. Dos deveres relativos ao corpo e aos 
bens extrínsecos. 

8. Moral social: dos deveres de 
beneficencia. 

9. Noção de direito, deveres geraes da 
justiça. 

10. Dos deveres geraes da sociedade 
doméstica e civil. 

11. Moral religiosa: culto interno e 
externo.  

História da Philosophia 

12. Utilidade da historia da. Sua divisão e 
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da liberdade. Influência dos motivos 
sobre a vontade humana. 

14. Da unidade, identidade e 
espiritualidade da alma. 

15. Da união da lama com o corpo: crítica 
dos diversos systemas. 

16. Da imortalidade da lama: provas 
intrínsecas e extrínsecas.  

Lógica 

17. Da verdade, evidência, certeza, suas 
differentes espécies. 

18. Do méthodo: analyse e synthese, suas 
regras: uso particular do methodo 
analytico e synthético. 

19. Da observação, experimentação, 
classificação; suas regras. 

20. Da analogia, indução, hypothese e 
suas regras. 

21. Da definição, divisão, axiomas, e 
demonstração, e suas regras. 

22. Das proposições suas propriedades 
absolutas e relativas. 

23. Do syllogismo, suas espécies regras e 
figuras. 

24. Das diversas formas de argumento 
derivadas do syllogismo. 

25. Da autoridade do testemunho 
humano; regras da crítica histórica. 

26. Dos sophismas, e das causas e 
remédios dos erros.  

Theodicéa 

27. Da Idea de um ente supremo. Provas 
da existência de Deus. 

28. Dos attributos methaphysicos de 
Deos. 

29. Dos attributos Moraes de Deos. 
Conciliação da Presciencia com a 

méthodo. Generalidades sobre os 
systemas. 

13. Importancia da Philosophia grega: 
seitas itálicas, jônica e eleática. 

14. Sócrates e os sophistas; espírito do 
methodo socrático: seitas cynica, 
cyrenaica, megarica. 

15. Platão e Aristóteles. Divergância entre 
a Academia e o Lycêo. 

16. Do Epicurismo e do Estoicismo. Do 
scepticismo entre os Gregos. 

17. Da philosophia Cristã e da escola pagã 
de Alexandria. 

18. Idéa geral da Philosophia escolástica. 

19. Do methodo experimental e inductivo 
de Bacon. Sensibilismo moderno. 

20. Descartes. Discurso sobre o méthodo. 
Systemas capitães procedidos da escola 
Cartesiana. Mallenbranche. Spinosa. 
Leibnitz. 
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liberdade humana. 

30. Da creação do mundo, sua convenção. 
Governo da Providência. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vechia e Karl (1998, p. 87 – 90). 

 

O Programa de Ensino para o ano de 1882 foi planejado em concordância com o § 1º 

do Artigo 2º do Decreto nº 8.227 de 24 de Agosto de 1881, aprovado por Aviso do Ministério 

do Império de 23 de março de 1882. Os conteúdos da Filosofia Racional e Moral apareceram 

no sexto e sétimo anos, como elucidado no Quadro 13: 

   

Quadro 13 — Descrição dos conteúdos de Filosofia Racional e Moral 1881-1882 
 

PROGRAMA DE ENSINO DE 1881-1882  

6º ANO 7º ANO 

Philosophia 

1. Introdução: definições, objeto, divisão, 
importância da philosophia; suas relações 
com as outras sciências. 

2. Ontologia elementar: Do ser, Da 
essência. 

3. Do infinito e do finito, do absoluto e do 
relativo, da substância do attributo e do 
modo. 

4. Da causa em geral: causa efficiente, 
occasional, material, instrumental e final. 

5. Do verdadeiro, do bem e do bello. 
Noções de esthética. 

6. Do espaço e do tempo. 

7. Psychologia: O composto humano, 
passagem da physiologia à psychologia. 
Dos factos psychologicos. Faculdades da 
alma. 

8. Da sensibilidade em geral. Da 

1.Theodicea: Noções preliminares. Da 
idea de um ente supremo. Argumentos 
physicos da existência de Deus. 

2. Argumentos physicos da existência de 
Deus. Crítica de todos os argumentos. 

3. Principaes attributos de Deus. 

4. Da Providência e seus actos. 
Argumentos a priori, a posteriori e 
indirectamente. 

5. Erros acerca de Deus: atheismo, 
dualismo, polytheismo, pantheismo. 

6. Moral: Princípios das ações humanas. 
O prazer e o bem. O útil e o honesto. 
Systemas de Stuart Mill. 

7. Da consciência moral. Distinção do bem 
e do mal. 

8. Da lei moral e suas partes componentes. 

9. Destino do homem e imortalidade da 
alma. Argumentos principaes e 



65 
 

sensibilidade physica. Das sensações. 

9. Da sensibilidade intelectual e moral. 
Sentimentos e affeições. 

10. Da inteligência em geral. Da 
consciência ou percepção intima. 

11. Da percepção externa. Elementos de 
percepção. Os sentidos e seus erros 

12. Das ideas em geral: Definições, 
diferenças características; origem e 
formação. 

13. Da atenção. Da reflexão. Da 
comparação 

14. Da razão pura. Noções e verdades 
primárias. 

15. Do Juízo. Do raciocínio. 

16. Da memória. Da associação das ideas. 

17. Da abstração. Da generalização. Da 
imigração. 

18. Da linguagem: Definição, 
Differenças, classificação, origem e 
utilidade. 

19. Da vontade do instinto e do hábito. 
Da atividade livre. 

20. Da liberdade e suas provas. 
Difficuldades e teorias 

21. Da unidade, identidade e 
espiritualidade d’alma. Argumentos e 
objeções. União da alma com o corpo. 

22. Lógica: Objecto da lógica. Méthodo 
em geral. Analyse e synthese. 

23. Methodos particulares. Classificação 
das sciências. 

24. Do methodo inductivo; observação, 
experimentação e classificação. 

25. Da analogia, inducção e hypothese. 

26. Do methodo demonstrativo; axioma; 

complementares. 

10. Moral prática: deveres do homem 
para consigo mesmo. 

11. A moral perante a humanidade, a 
família, o Estado. 

12. Moral religiosa ou deveres do homem 
para com Deus. 

13. História da philosophia: Objecto, 
utilidade, méthodos, systemas e divisão da 
história da philosophia. 

14. Philosophia antiga. Origens, orientaes. 
Philosophia grega antes de Sócrates. 

15. Philosophia socrática. Platão e a 
Academia. 

16. Philosophia depois de Sócrates. 
Aristóteles, Pyrho, Epicuro e Zeno. 

17. Philosophia romana. Escola de 
Alexandria. Os padres da Igreja 

18. Philosophia medieval. Phases da 
escolástica. 

19. Philosophia moderna. Bacon e 
Descartes. 

20. Philosophia do século XVII. Sectarios 
de Bacon e de Descartes. 

21. Philosophia do século XVIII em 
França. 

22. Philosophia ingleza no século XVIII. 

23. Philosophia do século XVIII na 
Alemanha. 

24. Philosophia do século XIX na 
Inglaterra, em França, na Itália, na 
Allemanha e na Bélgica. 

25. Resumo de todos os systemas de 
philosophia contemporânea e sua 
influência no Brazil. 
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definições; demonstração. 

27. Do sylogismo; matéria e forma, 
termos e proposições, figuras e regras. 

28. Graos de assentimento. Probabilidade, 
evidencia e certeza. 

29. Autoridade do testemunho humano. 
Regras de crítica histórica. 

30. Dos erros causas e remédios.  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vechia e Karl (1998, p. 105 – 107). 

 

A partir da descrição dos quadros curriculares apresentados até o momento, é possível 

perceber que os Programas para o ensino de Filosofia Racional e Moral estabelecidos entre os 

anos de 1856 a 1870 tinham um caráter enciclopédico. Na última metade do século XIX, em 

decorrência das mudanças culturais e científicas, o caráter enciclopédico do currículo passou a 

ser contestado e, por sua vez, começou a assumir novas representações.  

Haja vista o programa de 1882 descrito anteriormente como sendo o último a ter 

garantido a presença da disciplina Filosofia Racional e Moral, percebe-se que no Programa de 

Ensino do Ginásio Nacional (antigo Colégio Pedro II) de 1892 até 1951, elas não mais se 

fizeram presentes. Somente a Filosofia Natural permaneceu nos quadros curriculares do 

ensino secundário e, ao que parece, existiram motivações econômicas, políticas e sociais para 

sua permanência. 

A análise dos programas do Colégio Pedro II nos mostra que, dentre outras razões, na 

passagem do Período Imperial para o Republicano, somente Filosofia Natural continuou 

marcando presença. Com a exclusão de Filosofia Racional e Moral, e a organização do Plano 

de Reforma de 8 de Novembro, Artigo 6o do Regulamento de 22 de Novembro de 189015, a 

Filosofia esteve parcialmente ausente do programa escolar.  

Cartolano (1985) afirma ter sido a primeira vez que a Filosofia ficara ausente do 

programa desde a organização do ensino na Colônia. Entretanto, o autor não considerou o fato 

                                                 
15 Decreto nº 1.075, de 22 de novembro de 1890, que aprova o Regulamento para o Ginásio Nacional. 
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de que, ainda durante o programa de 1890 do Colégio Pedro II, a Filosofia Natural esteve no 

currículo. No seu programa de 1890, registrou-se a Geometria no segundo e terceiro ano, e 

História Natural (Geologia, Mineralogia, Botância, Zoologia) no sexto. Assim sendo, antes de 

considerarmos a ausência da referida disciplina nos currículos, faz-se necessário pensar sobre 

o fato de que Filosofia Natural continuou  nas escolas, posto que, no século XIX, é importante 

lembrar que o ensino da Filosofia era caracterizado como: ―doutrina‖, ―ciência‖, uma 

―disciplina‖ (conjunto de saberes) posto  no tempo e espaço universitário ou escolar (FRAGO, 

1994).  

A análise do programa de ensino da Filosofia Racional, Moral e Natural do Colégio 

Pedro II, suas divisões (tempo determinado para a execução dos conteúdos) e caracterizações 

denotaram que as apropriações e as representações das disciplinas científicas do século XVIII 

não eram as mesmas dos nossos dias, ainda que recebessem as mesmas denominações: 

A física era uma ciência que se ocupava das razões e das causas de todos os 
efeitos produzidos pela natureza, animados ou inanimados. A física atual 
estaria mais próxima às chamadas Matemáticas mistas, que compreendiam a 
astronomia, a ótica, a estática, a hidráulica, o estudo dos relógios de sol, a 
geografia, a relojoaria, a navegação, a topografia e a fortificação. A história 
natural era uma disciplina omnicompreensiva que se ocupava de todas as 
formas (os mistos) dos Reinos animal, vegetal e mineral, incluindo os seres 
humanos. Não obstante, a fisiologia formava parte da física e outro tanto 
acontecia com a botânica e com a zoologia, posto que a investigação das 
funções dos animais e dos vegetais ficava fora do seu campo de ação. A 
química estava intimamente unida à história natural e outro tanto lhe 
acontecia com respeito à física, com a qual compartilhava o estudo do fogo, 
da luz, do calor ou das gravidades específicas (ALMEIDA et al., 2008, p. 
480). 
 
 

Concordamos com Cartolano (1985) ao certificar que, no programa de 1890, em se 

tratando especialmente do curso de Filosofia, houve uma ruptura com a antiga tradição 

humanista clássica dos conteúdos, fundada, como já discorrido, em um quadro disciplinar que 

encontrava no aristotelismo português sua marca e principal referência. Com o influxo do 

empirismo filosófico de Bacon e seu Novo Organon, assim como do ideário Iluminista, 

paulatinamente, a concepção de sciência (episteme) de Aristóteles adquiriu novas 

representações. As sciências empíricas fizeram com que as disciplinas experimentais, antes 

congregadas na Filosofia Natural (História Natural), prosperassem por muito mais tempo nos 

currículos escolares.   
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Desse modo, até o século XIX, o professor de Filosofia ocupava-se também em 

ensinar: 

[...] as verdades de fato da História Natural ávidas pela observação, 
pertencentes aos três Reinos da Natureza, Animal, Vegetal e Mineral; e sairá 
a passeio fora da Cidade com os seus discípulos em algumas tardes para os 
fazer ver no campo a mesma Natureza produzindo e principalmente aqueles 
produtos sobre que já lhes tiver dado algumas noções, ou houver de lhes 
explicar imediatamente: mas como a observação por si só não basta sem a 
experiência, deverá também passar para o conhecimento interno dos 
produtos da Natureza, em cuja indagação consiste o principal objeto da 
Química; para o que ensinará aos seus discípulos a indagar as propriedades 
particulares dos corpos, analisando pelo meio da arte os princípios deles, e 
examinando os elementos de que eles se compõem e descobrindo os efeitos, 
virtudes e propriedades relativas, que resultam da mistura, e aplicação íntima 
de uns aos outros (ALMEIDA et al., 2008, p. 480). 
 
 

Embora as disciplinas Filosofia Racional, Moral e Natural marcadamente tenham sido 

reorientadas para o ensino secundário como preparatórias, não se pode deixar escapar que 

suas ausências e presenças no século XIX representaram somente o início de um longo 

processo de mudanças ininterruptas em seus quadros e representações curriculares até a sua 

total supressão. Extingui-las do programa escolar foi uma tarefa empreendida por diversas 

personalidades que compreendiam o conteúdo com caráter enciclopédico para o perfil dos 

alunos dos estudos menores. Este aspecto e os supostos ―defeitos gerais dos programas‖ 

(ROMERO, 1969, p. 675) da disciplina Filosofia Racional e Moral para o ensino secundário 

foram apontados em 1880, pelo então professor de Filosofia do Colégio Pedro II, o filósofo 

Sílvio Romero. Em um artigo sobre a Filosofia e o ensino secundário, ele explicou os motivos 

pelos quais o programa da sobredita disciplina deveria ser reformado: 

 
O atual plano de estudo da Filosofia no Imperial Colégio de Pedro II, e em 
geral em todos os liceus e ginásios de nosso país, é radicalmente 
insustentável e ressente-se dos seguintes defeitos, cada qual mais vultoso: 
Consagram um enciclopedismo anacrônico, em perfeito desacordo com o 
atual estado da ciência e impossível de ser convenientemente executado. A 
sua disposição das diferentes disciplinas, que são outras tantas ciências 
independentes é atentatória da hierarquia das mesmas ciências. Exige o 
estudo de matérias que são verdadeiras monstruosidades científicas. É um 
perigo flagrante para a inteligência nacional (ibidem, p. 675). 
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 Romero defendia que os programas de Filosofia deveriam ser remodelados e 
organizados em um novo quadro de conteúdos que, segundo ele, prcisavam ser limitados à 
Lógica, tal como nos mostra o Quadro 14, com a proposta apresentada por ele: 

 

Quadro 14 — Programa para o Colégio Pedro II proposto por Sílvio Romero no século 
XIX 
 

DIVISÃO CONTEÚDOS 

1ª Parte 

Idéias e Noções Comuns à Lógica Real e Formal 

1. Definição da Lógica; a que grupo de ciências pertence; divisão da 
Lógica. 

2. Dados psicológicos fundamentais da Lógica. 

3. A idéia, o juízo, o raciocínio. 

4. As palavras; as proposições. 

5. Verdade, erro, evidência, dúvida, certeza. Crítica do conhecimento. 

6. Categorias de Aristóteles, de Kant, de Hegel, de Mill e de Bain. 

7. Teoria da definição. 

8. Método em geral; sua divisão. 

2ª Parte 

Lógica Indutiva 

9. Indução, seu fundamento. 

10. Processos especiais do raciocínio indutivo. 

11. Análise e síntese. 

12. Lei de causalidade. 

13. Observação. 

14. Experimentação. 

15. Analogia e probabilidade 

16. Teoria da hipótese 

17. Classificação 

3ª Parte 

Lógica Dedutiva 

18. Dedução, sua natureza e relações com a indução. Sistemas. 
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19. Silogismos; regras e figuras. 

20. Formas do raciocínio redutíveis ao silogismo. 

21. Axiomas; demonstração. 

22. A nova analítica. Quantificação do predicado. Sistemas. 

4ª Parte 

Vícios que podem atacar o raciocínio indutivo e o dedutivo 

23. Sofismas de indução. 

24. Sofismas de dedução. 

25. Sofismas extralógicos. 

5ª Parte 

Lógica Aplicada ou Lógica das Ciências 

26. Classificação das ciências. 

27. Lógica da Matemática 

28. Lógica da astronomia. 

29. Lógica da Física. 

30. Lógica da Química 

31. Lógica da Biologia. 

32. Lógica das ciências de classificação. 

33. Lógica da Psicologia 

34. Lógica das ciências sociais em geral e de história em particular. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Romero (1969, p. 685 – 686). 

 

Este novo quadro curricular proposto por Sílvio Romero à Congregação do Colégio 

Pedro II foi rejeitado em 1882 e posteriormente aceito em 1883, sob o argumento de que, 

como assegurou ele próprio, tal plano de conteúdos se coadunava melhor à natureza intrínseca 

da Philosophia e respondia melhor à indecisão do governo sobre a sua divisão e conteúdos; 

melhor organizava o ensino secundário oferecendo condições particulares ao Colégio Pedro II 

e, finalmente, adequava-se aos programas de países mais cultos (ROMERO, 1969). 

No entendimento de Sílvio Romero, o que um estudante de Filosofia deveria levar de 

melhor para cursar a Academia era:  
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[...] o desenvolvimento de sua própria inteligência, o reforço de seu juízo e 
de seu raciocínio, e isto, segundo ele, só se aprende com a Lógica 
especialmente a Lógica Formal, terreno neutro em que não se perde em 
divagações metafísicas que assaltavam o curso dos estudos 
superiores(ibidem, p. 680). 
 
 

Assim, segundo Romero, o estudo preparatório deveria resumir-se ao conhecimento 

prático das leis e regras do raciocínio. Percebemos com isso que as exigências e as 

representações presentes nos quadros curriculares continuaram tão variadas e complexas que 

dificilmente assumiram um único enquadramento para os saberes escolares.  

As vissitudes e os reenquadramentos dos saberes filosóficos em novas nomenclaturas 

e quadros escolares podem ser exemplificados se citarmos as reformas propostas pelo o 

primeiro ministro da Instrução Pública, Benjamim Constant, que, sob a influência do 

positivismo de Augusto Comte, baixou o Decreto de 8 de novembro de 189016, reformulando 

e extinguindo do currículo a Filosofia Racional e Moral. Em seu lugar, as disciplinas 

Sociologia e Moral passaram a compor a grade. Tal iniciativa, promovida por Constant, 

objetivava introduzir disciplinas técnicas e científicas, justificando a permanência da Filosofia 

Natural, em detrimento das teóricas e contemplativas consubstanciadas na Filosofia Racional 

e Moral. Com esse Decreto, somente a Filosofia Natural conservou-se nos quadros 

curriculares do ensino secundário, em disciplinas como: Botânica, Meteorologia, Mineralogia 

e Geologia, as quais atendiam o desejo de formar um corpo técnico científico que alavancasse 

a economia brasileira à época do positivismo.  

Conforme exposto, as representações dos quadros curriculares e de seus objetivos 

sofreram mudanças que paulatinamente fizeram com que o curso de Filosofia não mais se 

subordinasse à Teologia, tal qual pretendiam os jesuítas. Com as representações trazidas pela 

Reforma Pombalina, os conhecimentos das obras de Aristóteles foram redefinidos à luz de 

novos pressupostos metodológicos e culturais para garantir não mais uma formação religiosa, 

mas sim científica. Para realizar essa tarefa fez-se necessário uma alteração nos quadros 

curriculares.  

                                                 

16 DECRETO N. 1075 – de 22 de Novembro de 1890 que Approva o regulamento para o Gymnasio Nacional. O 
Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brazil, 
constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, resolve approvar para o Gymnasio Nacional o regulamento que a 
este acompanha, assignado pelo General de brigada Benjamin Constant Botelho de Magalhães, Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios da Instrucção Publica, Correios e Telegraphos.  

 



72 
 

O reflexo disso, portanto, é que, no tocante às contribuições de Aristóteles para os 

conteúdos das disciplinas universitárias e escolares, somente a partir do século XVIII para o 

XIX é que seria desfeita (paulatinamente) a maquinaria das disciplinas contemplativas - 

tronco geral da Filosofia e da Teologia - em detrimento das ciências experimentais. Neste 

contexto, as ciências experimentais passariam a contar com uma nova plataforma de saberes e 

doutrinas postas a serviço da reforma pombalina e de seus estatutos. 

A Filosofia Racional e Moral, tal como destacamos no Estatuto da Universidade de 

Coimbra de 1772, significavam um conjunto de saberes científico-doutrinais que se 

consubstanciaram na cultura universitária e escolar como disciplinas. Nos dicionários do 

século XIX, a palavra disciplina significava: ensino, criação, sciência, arte liberal (PINTO, 

1832). Não sem razão, as chamadas Artes Liberais, o Trivium (Gramática, Retórica e Lógica) 

e o Quadrivium tiveram como mestre inspirador a obra de Aristóteles em produções como: O 

Organon, A Arte Poética  e A Arte Retórica.  

Os professores (scientistas) que transmitiam tais saberes eram aqueles que se 

apropriavam desse conjunto de conhecimentos e ensinavam nos cursos universitários, liceus, 

seminários e colégios. Estes espaços serviam de locus para o ensino científico-filosófico 

organizado, nesse momento, em disciplinas escolares. A partir de então, os saberes passaram a 

contar com tempos, espaços e programas definidos para sua execução.  

Se compararmos as aulas de Aristóteles conhecidas como peripatéticas17, logo 

notaremos que ocorriam em um espaço e um tempo bem diferentes do que passaram a ser 

quando surgiram as primeiras Universidades e Liceus europeus. Há uma distância 

infinitamente grande, ao relacionar o espaço (locus) e o tempo (programa) em que se 

processaram a transmissão desses saberes. No mundo clássico, Burke (2003) adverte-nos que 

a disciplina estava associada ao atletismo, ao exército e à filosofia estoica18 que, por sua vez, 

dava ênfase ao autocontrole. Já no mundo Medieval, a disciplina estava relacionada aos 

mosteiros, à penitência e à flagelação. 

Foi no sequenciamento e na sucessão continuada dos momentos, nas distribuições dos 

processos e ações educativas que o currículo foi definido como conjunto de saberes. Estes, ao 

                                                 
17

 Assim conhecidas porque enquanto andavam ao lado do mestre, os discípulos de Aristóteles recebiam as 
lições. 
18

 A es ola estoi a fora fundada por Epi teto e re e era este a partir do grego stoa  referindo-se ao pórtico de 
entrada da escola filosófica. 



73 
 

passo que se consubstanciaram em disciplinas, especialmente a partir do início do século XIX, 

passaram a indicar o processo de institucionalização dos saberes e, organizados na forma de 

departamentos acadêmicos, foram denominados pelos medievais de faculdade – termo 

flexível e que se referia, ao mesmo tempo, a uma capacidade, a um ramo do conhecimento ou 

a um grupo corporativo (BURKE, 2003, p. 86-87). 

Assim, entre os séculos XVI e XIX, o uso dos espaços e o emprego do tempo e 

escalonamento dos conteúdos em disciplinas escolares resultaram de um longo processo de 

classificação e organização dos saberes, que se estenderam aos currículos, bibliotecas e 

enciclopédias (BURKE, 2003). Foi exatamente nessa confluência entre a institucionalização 

de regras, normas e saberes a serem transmitidos que os compêndios escolares de Filosofia 

Racional e Moral se tornaram um importante objeto cultural para a cultura escolar no século 

XIX. 

 

1.3 COMPÊNDIOS ESCOLARES DE FILOSOFIA RACIONAL E MORAL NA CULTURA 

ESCOLAR BRASILEIRA DO SÉCULO XIX 

 

Os manuais e os compêndios de ensino que aportaram nas escolas brasileiras 

intencionavam cumprir um conjunto de conhecimentos educacionais específicos que foram 

classificados e organizados por manualistas e compendiadores das mais variadas áreas do 

saberes, dentre os quais estão os relativos ao ensino de Filosofia Racional e Moral. Tais 

compêndios visavam a atender as demandas educacionais que pretendiam colaborar com o 

progresso do país diante de outras nações desenvolvidas, como a França. 

Na condição de objetos culturais, os manuais e compêndios circularam no Brasil em 

bibliotecas públicas, particulares, gabinetes de leitura e escolas. Comprados ou 

contrabandeados da Europa,  mesmo quando considerados perniciosos pelas autoridades, 

foram lidos por homens das mais variadas classes sociais: funcionários públicos, estudantes, 

professores, advogados, funcionários públicos e cônegos. Sobre isso, atesta-nos o trabalho de 

Eduardo Frieiro (1981) ao tratar dos registros e relações de livros embarcados para o Brasil e 

que formavam a biblioteca do cônego Luiz Vieira da Silva. 
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Com a chegada de D. João VI ao Brasil em 1808, o modelo francês vai gradativamente 

se impondo ao país. Assim, o século XIX pode ser considerado como um século em que a 

nossa cultura absorveu tudo, ou quase tudo, o que se produzia na França (BASTOS, 2008). A 

necessidade de um embasamento científico para desenvolver a educação fez com que os 

intelectuais brasileiros se apropriassem dos pontos de vista de representantes da 

intelectualidade francesa para dar voz e força às ideias consideradas relevantes e significativas 

naquele momento. Nesse sentido, podemos afirmar que os livros foram os principais veículos 

de circulação das ideias.  

Lia-se de tudo no Brasil. Mesmo aquelas obras que sofriam algum tipo de interdição 

pelas autoridades foram encontradas em catálogos de bibliotecas particulares e gabinetes de 

leitura por todo o país (FRIEIRO, 1981). 

Quanto aos livros que faziam parte da cultura escolar, antes da criação da Imprensa 

Régia, em 1808, não se podia falar em compêndios que tenham sido escritos por brasileiros. 

Os primeiros livros brasileiros foram impressos devido às guerras napoleônicas, que 

interromperam os suprimentos normais da Europa. Acerca de tal aspecto, Hallewell (1985) 

indica que o mercado era muito pequeno para interessar a qualquer editora nacional, como 

também os métodos utilizados por muitas escolas no ensino dispensavam inteiramente o uso 

de livros escolares. As primeiras impressões no Brasil limitaram-se ao que ratifica a Carta 

Régia de 1808:  "[...] imprimão exclusivamente toda a legislação e papeis diplomaticos, que 

emanarem de qualquer repartição de meu real serviço; e se possão imprimir todas, e 

quaesquer outras obras‖ (BRASIL, 1808).  

Posteriormente, algumas editoras nacionais dedicaram-se apenas a publicar e  importar 

compêndios para a instrução pública, em particular, a partir da segunda metade do século 

XIX. Tais livrarias cumpriram, por um lado, um papel social e cultural importante para 

fortalecer um mercado editorial e, por outro lado, circular os manuais escolares nas 

províncias.  

Nessas livrarias circularam livros de diversos países, entre os quais: França, Inglaterra, 

Portugal e Itália. Lista-se a existência de livrarias como a Garnier, Laemmert, Leuzinger e 

Lambaerts, dentre outras. 
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Figura 2 — Etiqueta da Livraria B. L. Garnier 

 

 

 

 
 

LIVRARIA DE B. L. GARNIER 
69, rua do Ouvidor, 69 

Grande sortimento de Livros classicos, Medicina, 
Sciencias e Artes, Jurisprudencia, Litteratura, 

Novellas, Illustrações, Educação, Devoção, Atlas, 
Mappas geographicos, etc., etc. 

Livros francezes, portuguezes, inglezes, italianos, 
etc., Encarrega-se de qualquer conmissão de 

Livros. 
RIO DE JANEIRO 

Fonte: Anticapa de Barbe (1871). 

 

As etiquetas das livrarias podem nos fornecer variadas pistas sobre os aspectos sociais 

e históricos da circulação de livros ou compêndios escolares. Elas nos permitem conhecer as 

mudanças de mentalidades e identificar os constantes desafios da circulação de livros ao 

longo do tempo, como foi o caso da Livraria B. L. Garnier que, em 1845, e, posteriormente, 

na década de 1960, tornou-se a mais importante da cidade. Este, conforme Machado (2003), 

era o ponto de encontro preferido dos intelectuais cariocas. 

A Livraria Clássica de Nicolau A. Alves foi uma das primeiras a editar e vender 

edições escolares no Brasil, tornando-se uma das mais tradicionais da cidade do Rio de 

Janeiro. Ela sobreviveu até a década de 1880, originando, posteriormente a Livraria Francisco 

Alves. Nicolau foi o primeiro livreiro carioca a dar primazia e a dedicar-se à venda de livros 

didáticos: 
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Figura 3 — Etiqueta da Livraria Clássica Nicolau A. Alves  

 

 

 

 

 
48, RUA DE GOLÇALVES-DIAS, 48 

 
LIVRARIA CLASSICA 

DE 
NICOLÁO A. ALVES 

 
Vendem-se nesta casa por 

diminuto preço os livros precisos para os 
collegios 

 e Academias scientificos e de Litteratura 
 

RIO DE JANEIRO 

Fonte: Anticapa de Barbe (1871). 

. 

Os compêndios e os manuais de Filosofia que circularam nas escolas e nos liceus 

brasileiros indicam traços da cultura escolar presentes naquele momento justamente por 

designar a exigência de determinados conteúdos e procedimentos metodológicos. Nesse 

sentido, é possível afirmar que, sob o ponto de vista de sua produção, circulação e indicação 

pelos regulamentos de ensino, os compêndios marcaram a cultura escolar no XIX.   

Uma das primeiras instituições de ensino brasileiras a receber, no século XIX, o 

influxo de compêndios escolares estrangeiros foi o Colégio Pedro II que, como vimos, serviu 

de referência para outras instituições secundárias do país. Recebemos da França um grande 

número de compêndios que foram adotados tanto na disciplina Filosofia Racional e Moral, 

quanto em disciplinas escolares. Abaixo, listamos alguns compêndios de Filosofia Racional e 

Moral que circularam no Colégio Pedro II: 
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Quadro 15 — Compêndios de Filosofia para os programas do Colégio Pedro II 

COMPÊNDIOS FRANCESES 

CAPA AUTOR TÍTULO PAÍS EDITORA ANO 

 

Abbe E. Barbe 
Cours Élémentaire de 

Philosophie 
Paris  

1856 

1858 

1862 

 

A. Pellissier 
Précis d’un cours 

complet de Philosophie 
élémentaire 

Paris - 
1877 

1878 

 

Paul Janet 
Traité Élémentaire de 
Philosophie. A l'úsage 

de classes 
Paris 

Librairie Ch, 
Delagrave 

1882 

 

Le P. F. A. 
Jaffre  

Cours de Philosophie. 
Adapté au Programme 
du Baccallauréat és-

lettres 

Paris 
Delhome et 

Briguet 
1886 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vechia e Karl (1998) e Bastos (2008).  

 

Dentre os compêndios que marcaram a cultura escolar, citam-se: o Traité Élémentaire 

de Philosophie, de Paul Janet, 1884; e o Cours de Philosophie, de Le P. F. A. Jaffre, 1886. Os 

manuais didáticos franceses de Filosofia, expostos no Quadro 15, permaneceram 

predominantes no Império e sobreviveram até a Primeira República com a Reforma de 

Benjamin Constant em 1891.  
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Tais compêndios cumpriram, cada um a seu modo, os programas de Filosofia Moral e 

Racional. No programa de Filosofia de 1877 do Colégio Pedro II, consta a adoção do 

compêndio de A. Pellissier, Précis d’un cours complet de Philosophie élémentaire. A 

tradução e compilação do compêndio de Pellissier foi realizada por Augusto E. Zaluar, 

transformando-a em apostila do professor (BASTOS, 2008).  

Para Bastos (2008), a adoção dos manuais escolares franceses, no Brasil e em outros 

países, fazia parte, não somente de um projeto de expansão do mercado editorial e livreiro, 

mas também da universalização de uma cultura escolar identificada com a modernidade. Os 

livreiros e editores tiveram, portanto, um papel fundamental para a circulação e a produção de 

uma cultura filosófica escolar no ensino secundário. Várias livrarias francesas marcaram 

presença no Brasil, dentre elas: Hachette; Delalain; Garnier; Delagrave; Belin; Armand Colin; 

A. Durand; H. Plon; Didier; Guillard; Aillaud & Cie (ibidem). 

Era comum aos professores transformarem suas lições em compêndios, muitas vezes, 

compilações de manuais estrangeiros, resumos da matéria, lições elementares, apostilas, para 

uso dos alunos do Imperial Colégio Pedro II. Muitos desses manuais foram adotados em 

outros estabelecimentos de ensino secundário e serviram de modelos para publicações de 

autores nacionais (BASTOS, 2008).  

Na primeira metade do século XIX, a bibliografia filosófica girava em torno dos 

compêndios escolares (PAIM, 1983). As críticas dirigidas a tais compêndios suscitaram a 

necessidade de textos alternativos. A par disto, ampliou-se o número de cadeiras, notadamente 

pela criação de institutos de ensino superior, mas também, dos Liceus Provinciais. Segundo 

afirma Paim (1983), alguns textos passaram a fugir radicalmente às regras impostas pelos 

institutos.  

A Livraria Acadêmica de João Alfredo de Medeiros, livreiro e editor de Pernambuco, 

fez circular um dos primeiros livros de Philosophia Racional e Moral. Tal publicação foi 

elaborada  por um brasileiro, José Soriano de Souza, sob o título Lições de Philosophia 

Racional e Moral.  

O referido escritor foi doutor em Medicina, Cavalheiro da Ordem de São Gregório 

Magno e professor de Filosofia no Ginásio Provincial de Pernambuco, teve os direitos de 

reprodução do seu compêndio reservados à editora parisiense Livraria de Vva J.P. Aillaud, 

Guillard e Cia., publicado em 1871. A obra apresenta uma proposta de estudos, 
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primeiramente, com uma abordagem da philosophia de forma geral, apresentando algumas de 

suas definições. Em seguida, detalha a lógica, trazendo sua definição, seu objeto e sua divisão.  

O compêndio de Soriano expõe ainda temas como metafísica, psicologia, teologia e ética, 

típicos dos saberes relativos à Philosophia Racional e Moral.  

Nascido na Paraíba, em 1833, e falecido no Recife, em 1895, ele venceu Tobias 

Barreto20 em uma disputa pela cadeira de lente de Filosofia do Ginásio Provincial de 

Pernambucano e, em 1891, foi nomeado professor de Direito Constitucional na Faculdade de 

Direito do Recife.  

No prefácio de seu compêndio, Soriano nos deixa diversas representações sobre o 

entendimento existente da filosofia à sua época como um verdadeiro embate entre o 

naturalismo moderno e o sobrenaturalismo clássico ou medieval.  

Suas obras de maior vulto foram compêndios voltados ao ensino de Filosofia e 

Filosofia do Direito. Os principais trabalhos na área da filosofia são o Compêndio de 

Philosophia (1867) e as Licções de Philosophia Elementar, Racional e Moral (1871). Em 

matéria jusfilosófica, sua obra prima chama-se Elementos de Philosophia do Direito, editada 

em 1880. Vale consignar que Soriano de Souza contribuiu com a Faculdade do Recife com a 

publicação de apostilas de Direito Romano e de Direito Constitucional. Em seu compêndio, 

encontramos uma lista de outros que circularam no século XIX e fizeram parte da Biblioteca 

do Estudante de Filosofia em Pernambuco. Ei-los:  

Quadro 16 — Compêndios da Biblioteca do Estudante de Filosofia, compilado por José 
Soriano de Souza 

CAPAS COMPÊNDIOS ANO VOLUMES 

 

Lições de Philosophia Racional e Moral, de 
José Soriano de Souza 1871 - 

                                                 
20 Importante filósofo sergipano da Escola de Recife. Tobias Barreto de Meneses nasceu na Vila de Campos do 
Rio Real, 7 de junho de 1839. Além de filósofo, foi poeta, crítico e jurista. Fervoroso integrante da Escola do 
Recife, um movimento filosófico de grande força calcado no monismo e evolucionismo europeu. Foi o fundador 
do condoreirismo brasileiro e patrono da cadeira 38 da Academia Brasileira de Letras. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tobias_Barreto_(Sergipe)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tobias_Barreto_(Sergipe)
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1839
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_do_Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_do_Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evolucionismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condoreirismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasileira_de_Letras
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Institutiones philosophicae. Mathaei 
Liberatore. Romae. 

1864 3 

 

Théorie de la connaissance intellectuelle, par 
lep. Liberatore.Tournai. 

1863 1 

 

Du composé humain, par le P. Liberatore. 
Lyon. 

1865 1 

 

Elementos de Filosofía especulativa, segun 
las doctrinas de los escolásticos y 

singularmente de Santo Tomas de Aquino, 
por el Presbitero José Prisco. Madrid. 

1866 2 

 

Curso de Filosofia elemental, por el 
Presbitero Jaimes Balmes. Paris 

1858 1 

- 
Manuel de Logique, pour le baccalauréat, à 
l'usage des colléges catholiques, par l'abbé 

A. M. Bensa. Paris. 
1855 1 
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Institutiones philosophicae ad mentem divi 
Thomae tironum usui, per Sacerd. Joan. 

Bapt. de Georgio. Utini. 
1865 1 

 

Ceuvres philosophiques de Bossuet. Paris. 1867 2 

 

La Philosophie de saint Thomas d’Aquin, por 
C. Jourdain. 

Ouvrage couronné par l'institut impérial de 
France. Paris. 

1858 2 

 

Ethicae seu philosophia e moralis elementa, 
auctore X. Rutten. Lovanii. 

1808 1 

- 
Cours élémentaire de Droit naturel á l'usage 

des écoles, par le P.Taparelli D'Azeglio. 
Tournai. 

1863 1 

- 

Prima principia scientiarum seu philosophia 
catholica juxta divum Thomam ejusque 

interpretatores, respectu habito ad 
hodiernam disciplinarum rationem, auctore 

Michaele Rosset. Paris. 

1866 2 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Souza (1871, p. 3)  (grifos do autor). 
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Os manuais indicados neste quadro circularam nos Liceus e Colégios durante o século 

XIX e início do XX. Cada um a seu modo contribuiu para a cultura escolar naquele momento. 

O Prefácio do compêndio de José Soriano de Souza, por exemplo,  revela-nos que havia 

vários interesses políticos em jogo alusivos à seleção dos preceitos que dominavam o cenário 

social da época e o interesse do ensino filosófico no século XIX:  

Na ordem politica o naturalismo não admitte a influencia do 
sobrenatural nas instituições sociaes. O poder deve nascer da vontade 
do maior numero, não precisa faze-lo descer do céo; a lei deve ser 
redigida como se não houvesse Deos,ou em outros termos, deve ser 
atheista; o Estado deve separar-se da Igreja; o Rei o deve ser por graça 
do povo, e não por graça de Deos. Eis aqui a synthese do naturalismo 
politico. D’aqui as lutas intentadas contra o Poder em nome da 
liberdade, e a dos Poderes da terra contra o Poder divino, e como 
consequencia natural a falta de respeito e amor á Pessoa sagrada dos 
Imperantes, os ungidos do Senhor (SOUZA, 1871, p. 5). 

Tal como se percebe, Soriano demonstra preocupação em discutir o naturalismo 

político, valor das instituições sociais e o papel do Estado frente às ideias ateístas. 

Na ordem moral o que vemos? A razão proclamando uma moral 
independente. Independente de quem e de que? De Deos, e de sua 
divina sancção. Deixem-nos obrar pelo nosso livre arbitrio; eis aqui o 
primeiro postulado da moral atheista. Com taes principios não é 
maravilha o estado actual dos costumes, a relaxação das maximas, a 
demasiada liberdade demanifestar os pensamentos, a reducção do 
direito ao facto material consumado, a conversão da autoridade na 
somma dos numeros e forças inateriaes, o egoismo nos corações, e 
emfim esse detestavel cynismo com que na sociedade se sustentão as 
mais falsas e perniciosas doutrinas (idem, p.6 ). 

 

Na ordem moral, Soriano nos esclarece quão perniciosas são as doutrinas que minam 

os costumes e manifestam a liberdade de pensamentos sem seguir a ordem e as máximas 

divinas. 

Na ordem intellectual a luta é propriamente entre a razão e a fé, a 
philosophia e a revelação. Pretende a razão, sem respeito a Deos, ser o 
arbitro unico do verdadeiro e do falso, do bem e do mal; ser a lei para 
si propria, e sufficiente por suas forças naturaes para alcançar o bem 
dos homens e dos povos. Declara-se fonte de todas as verdades 
religiosas, e consequentemente a regra soberana pela qual o homem 
Lições de philosophia elementar racional e moral póde e deve 
procurar o conhecimento de todas as verdades. Ousa declarar por 
inimiga a fé de Jesus Christo, e como inutil, e até nociva a revelação. 
Emfim, a philosophia, producto dessa razão, proclama que nem póde 
nem deve submetter-se a autoridade alguma! Quando a razão humana 
delira de tal modo, logo o coração de lodo se subverte, e 
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irrisoriamente moteja a instituição dos sacramentos da Igreja de Jesus 
Christo, e os seus dogmas sagrados, aos quaes chama crenças 
antiquadas. Assim deploravelmente converteo-se a sciencia da cousa 
divinas e humanas em synonymo de impiedade e respiradouro de ódio 
contra o que lodos os seculos tem venerado (ibidem, p.8). 

 

Já na ordem intelectual, Soriano entendia que a philosophia e a revelação teológica são 

irmãs e procedentes de uma mesma fonte. Entretanto, a philosophia não podia ter o mesmo 

poder da religião, uma vez que a primeira vem do homem e é obra do espírito; enquanto a 

segunda é obra de Deus e de sua sabedoria. E adverte-nos que: ―o orgulho da philosophia, que 

proclama a autonomia absoluta da razão, e arrancando ao coração do homem o Deus que vive 

pela fé, só lhe deixa a estátua ou a sombra desse Deus‖ (SOUZA, 1871, p.10 ). 

Do ponto de vista metodológico, a forma silogística era a mais comum entre os 

manuais e compêndios de Filosofia, por ser a mais adequada e a mais vantajosa para os 

alunos, dado que acabava habituando-os à precisão e ao rigor exigidos nos estudos. 

Demonstração, refutação e objeções eram a forma básica da aplicação dos exercícios, cujos 

alunos eram submetidos. 

Na tese de doutorado de Cristiano de Jesus Ferronato (2012): das aulas avulsas ao 

Lyceu Provincial: as primeiras configurações da instrução secundária na Província da Parayba 

do Norte (1836-1884), lê-se uma extensa lista dos livros existentes na biblioteca do Liceu da 

Parahyba do Norte em 1853. Entre os de Filosofia, encontramos: De officcis, Orações e 

Cartas Escolhidas, Eleoquencia Nacional, de Cícero; As aventuras de Telemaco, de Fenelon; 

Ilíada, de Homero; Elementos de Psychologia, de Bossuet; Éthica, de Jacquier; Obras 

philosophicas, de Job; Ensaios filosóficos, de Descartes; Locke; Degenerand; Geruzez; 

Retórica, de Dugald Stewart; Poética e De Oratore, de Freire de Carvalho; Rethorica 

Lopes Gama. 

No estudo publicado por Francisco Pinheiro Lima Júnior e Dinorah D’Araújo Berbert 

de Castro (2006), intitulado A história das idéias filosóficas na Bahia - (séculos XVI a XIX), 

são listados e analisados pelo menos 21 livros. Entre os manuais levantados neste estudo,  

encontramos: Cursus Lugdunensis, de João Teófilo Heinecke; Compêndio filosófico-

teológico, de Manuel Inácio Coutinho; Compêndios de Antonio Genovesi; Lourenço 

Altieri; Sigismundo Storchenau; Ética, de Eduardo Job; Nicolau Eugênio Geruzez; O 

manual de Filosofia, de Frei Itaparica; Filgueiras Sobrinho; Jerônimo Tomé da Silva; 
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Leovigildo Filgueiras; Armachio Diniz; O Curso elementar de Philosophia , de Eustaque 

Barbe; Questões de philosophia, de Antoine Charma (LIMA; CASTRO, 2006). 

Tal como acreditava Condorcet (2008), em seu estudo, Cinco memórias sobre a 

instrução pública, todo centro de ensino deveria ter uma biblioteca. Após esta defesa, a 

chegada de livros, como também a organização deles em bibliotecas e gabinetes de leituras 

tiveram uma importância fundamental. Não obstante, sempre diante de muitas perdas e 

obliterações, as bibliotecas e os gabinetes de leitura contribuíram significativamente com a 

instrução no século XIX. Entre os muitos artigos que foram trazidos ao Brasil pela coroa 

portuguesa no início do Oitocentos (jóias, mapas, moedas e documentos de Estado), chegaram 

também remessas de livros que pertenceram à Real Biblioteca (SCHWARCZ, 2002). 

As Bibliotecas e / ou Gabinetes de Leituras tornaram-se lugares especiais para a leitura 

e recebiam das autoridades atenção especial:  

O Prefeito cuidará em que a Real Bibliotheca esteja com toda a 
limpeza, e arranjo possivel procurando corresponder com attenção, 
civilidade, e cortezania aos que tem faculdade, e procurarem a Real 
Bibliotheca para se instruirem facilitando-lhes os livros que pedirem, e 
se lhe poderem confiar conforme as Leys tanto Civis como 
Ecclesiasticas sobre a leitura dos livros (ESTATUTOS DA REAL 
BIBLIOTHECA, 1821).  

 

No Catálogo Metódico da Biblioteca da Marinha (impresso na tipografia Esperança. 

Rua de São José nº 14, em 1879), encontram-se listas das diversas obras filosóficas 

organizadas, utilizando o sistema de organização de Mr. Brunet (por índice alfabético de 

autores). . No século XIX, nem todos se dedicavam aos estudos e apreciavam as vantagens da 

instrução, porém era comum que as pessoas recorressem às bibliotecas para nutrirem-se de 

acervos de outros países e de doações particulares.  

No item II, dedicado às Sciências Philosóphicas, encontram-se dicionários, obras de 

filósofos antigos, modernos e compêndios escolares. Em sua totalidade, os títulos postos neste 

catálogo apontam serem provenientes da França, tais como:  
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Quadro 17 – Obras de Ciências Filosóficas do Catálogo da Biblioteca da Marinha 

Autores/Obras22  

Aristoteles- Psychologie; traité de l'âme, Paris, 1846.  

Bacon (illuvres de) - Traduction revue, corrigée et précédéa d'une introduction par M. F. 

Riaux. Paris, 185l – 1852 

De Maistre (La comte J.) - Examen de la philosophic de Bacon ou 1'on traite difi'érentes 

questions de philosophie rationnel1e. Bruxelles, 2 vols 

França (Dr. E. Ferreira) - Investigações de psychologia. Bilhia, 1854 

Giobert (L'abbé) - Introduction à l'étude de la philosophie. Paris, l845 

Kant, (E.) -Principes métaphysiques de la morale, 3e éd.ançais corrigéa et augmentee; I', du 

fondemen t de la métaphysique des roceurs; 2, de la l'édagogique; S', de divers fragments de 

morale du même auteur ; avec une introduction et des notes par J. Tissot. Paris, l854 

Ozanan - (M. A. F.) - Dante e la philosophie catholique nu treiziême siêcle; nouve 11 éd. 

corrigée et augmentée, suivia de recherches nouve11es sur les sources poétiques da la Divine 

Comédie, Paris, l845 

Poujol et Senaul.- Dictionnaira des facultés intel-lectuellas et afi'actives de l'àme, ou l'on trai 

te des passions, des vertus, des vices, das défauts, etc. Paris, 1849 

Willm (J.) - Histoira de la philosophie allemande depuis Kant jusqu'à Hegel eto. Paris, l846-

1849 

About (Edmond)-Le progrês. Paris, l864; Alliot (E.) - La via dans la nature et dans l'homme, 

Paris, 1868 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor,  a partir do Catálogo da Biblioteca da Marinha 

 

                                                 
22

 Escolhemos por manter a escrita original dos títulos das obras e dos autores tal como encontramos no 
original; inclusive, com os eventuais erros ortográficos. Mantivemos também a ordem alfabética em que os 
autores e obras encontravam-se organizados.  
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No mesmo Catálogo, entre as obras de Philosophia Geral e outras miscelâneas, 

encontram-se os seguintes autores e obras:  

 

Quadro 18 - Obras de Filosófia Geral do Catálogo da Biblioteca da Marinha 

 

 

Almeida, Theodoro d' - Recreação philosophica. Lisboa, 1792-1848 

Barbe, L'abbé  - Cours élémentaire de philosophie, Paris, 1852, 2ª éd. Tradução por J. Alves 

de Souza (4ª ed. original) 

Barreto, L. P. - As tres philosophias, I parte-philosophia theologica. Rio de Janeiro, 1874 

Bastos, J. J. Rodrigues de - Collecção de pensamentos, maximas e proverbios. Porto, 1854, 

3º ed 

Bruyère, La - Les caracteres ou les mreurs de ce siecle, nouvelle éd. sur celle de 1696, 

augmentée de deu: 'lethes de la Bruyere, d'une notice sur sa vie, et d'une table analytique. 

Paris, 1843 

Büchner, Louis - Force et maliere; études populares d\histoire et de philosophie naturelles, 

4e éd. revue et augmentée d'apris la g. ed. allemande, avec biographie et portrait de I'auteur. 

Paris, 1872 

Charma, Antoine - Memento das questões de philosophia. Pernambuco, 1851. 

Comte, Auguste - Cours de philosophic positive. Paris,1830 -1842; Condorcet. - Esquisse 

d'un tableau historique des progres de l'esprit humain, suivie de rétlexions sur l'esclavage des 

negres. Paris, 1822. 

Corréa, F. J. - Meditações. Maranhão, 1874. 

Cournot A. A. - Essai sur les fohdements de nos connaissances et sur les caracteres de la 

critique philosophique. Paris, 1851 

Cros S. Ch. Henri - Théorie de l'homme intellectuel et moral. Paris, 1836. 

Dellale, L'abbé - Eléments historiques et théoriques de la philosophie chrétienne. Paris (s/d) 
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Descartes (Oeuvres de) - Páris, 1844, nouvelle éd. in-12;  Ses reuvres, publiées par Victor 

Cousin. Paris, 1824 

Doria, J. A. de Souza - Elementos de philosophia racional. Coimbra 

Dugald-Stewart - Eléments de la philosophie de l'esprit humain, tr. française revue, corrigée 

et completée par L. Peisse. Paris 

Ferrari, Dr. José. - Doutrina moral. Rio de Janeiro, 1870 

Ferraz - Philosophie du devoir, ou principes fondamentaux de la morale. Paris, 1869. 

Flamarion (Camille) - Dieudans la nature. Paris 1867, 2º éd 

Fortes, M. Azevedo. - Logica racional, geométrica e analitica. Lisboa, 1744 

Fourier, Ch. - Oeuvres completes. Paris, 1846, 3e éd. 

Hume, David - Essays and treatises on several subjects. a new edition. Edinburg, 1817. 

J.J.R. - Moral e religião; extracto de Platão:Polichínelli, postos em vulgar por... Rio de 

Janeiro, 1860 

Jolly, Jules - Histoire du mouvement intellectuel au XVI, siecle et pendant la premiare 

parti:e du XVII. Paris, 1860. 

Jouffroy, Th. - Mélanges philosophiques. Paris, 1860, 3° éd. 

Lamennais (F.) - Esquisse d'une philosophie. Paris, 1840 

Locke et. Leibniz. - Oeuvres de..., contenant l’essai sur' l'entendement humain, revu, corrigé 

et accompagné de notes pall M. F Thurot. Paris, 1839. 

Magalhães, D. J. - Factos do espirito humano. Paris, 1858 

Malebranche - Oeuvres,etc. Paris, 1846, nouvelle ed. 

Marquez de Maricá. - Collecção completa das maximas pensamentos· e reflexões. Rio de 

J.aneiro, 1850. 

Martin, L. A. - Esprit moral du dix-neuvieme siacle Bruxelles, 1860; (L. Aimé)-Educação 
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d'as' mães de familias, ou a civilização do genero humano pelas mulhres (tr. por J. M.da 

Silva). Porto, 1857 

Maupied, F. L. M. - Dieu, l'homme et le monde. Paris, 1851 

Mlichelet, J. - La sorciare. Bruxelles, 1863, 2° éd. 

Moniz, Patricio - Theoria da affirmação pura. Rio de Janeiro; 1864 

Mont’Alverne, Frei Francisco do - Compendio de philosophia. Rio de Janeiro 

Moraes e ValIe, M. M. - Elementos de philosophia.Rio de Janeiro, 1851 

Moreira, N. J. -Considerações gerraes sobre o suicidio. Rio de- Janeiro, 1860. 

Para du Phanjas. - Théorie des êtres insensibles, ou cours complet de métaphysique sacrée 

et profane, mise à fa portée de tout le monde. Paris, 1779. (Élémeng. de métaphisique sacréo 

et profane: ou abrégé du cours complet de métaphysique et de la philosophie de la religion. 

Paris, 1780. 

Pascal, Blaise - Lettres écrites à un provincial, précédées d'un éloge de Pascal par M. Bordas 

Demoulin, etc. Paris, 1843. (B.)-Pensées, précédée d'e se. via pari M," Perier, as seeur, 

suivies d'un choix des pensées de Nicole, et de son traité de la paix avec les hommes, Paris, 

1850. 

Pauw. - Oeuvres philosophiques. Paris, 1795 

Pelletan, E. - Profession de foi au dix-neuvicme siàcle. Paris, 1854 

Pinheiro Ferreira, S. - Essai sur la psychologie, etc. Paris, 1828, 2° éd 

Renouvier, Ch. - Essais·de critique générale.. Paris, 1854. 

Soares, S. Ferreira. - Prelecções de moral particular e publica ou pensamentos 

philosophicos sobre o christianismo moral e politico. Rio de Janeiro, 1863; - These 

philosophica sobre Deus, o orbe e o homem. Rio de Janeiro, 1864. 

Spinoza. - Oeuvres., tr. par Emile Saisset, avec une introduction du traducleur. París 1842. 

Taine, H. - De i'intelligdnce. 2° éd. Paris, 1870 
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Tavares, M. A. Ferreira - Lições de philosophia. Coimbra, 1846-1848. 

Ventura de Rauliea.- Essai sur l'origine des idées et sur le fondement de la certitude suivi de 

nouveues observatio sur les carthésianisme, à l'occasion d'un nouvel écrit de M. le Vicomte 

de Bonald. Paris, 1853. 

Visconde de Cayrú. - Preceitos da ·vida humana. ou obrigações do homem e da mulher, 

seguidores do dever e da justiça. Rio de Janeiro 1853 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, a partir do Catálogo da Biblioteca da Marinha. 

A Biblioteca da Marinha possuía no século XIX uma das mais completas coleções de 

dicionários, manuais e compêndios de philosofia do Império. E quase em sua totalidade esses 

livros tinham origem francesa. Entretanto, registra-se também a presença de livros 

portugueses e outros editados no Rio de Janeiro. No Catálogo da Bibliotheca do Exército 

Brazileiro organizado pelo bibliotecário Joaquim Alves da Costa Mattos, registra-se uma 

sessão para os livros de Sciencias Philosophicas, Politicas e Economicas.  

No Catálogo das obras que compõem o Gabinete da Sociedade Literária do Rio de 

Janeiro de 1838 constam manuscritos de miscelâneas, fragmentos morais, históricos, políticos 

e literários. No Catálogo complementar dos livros do Gabinete Portuguez de Leitura no Rio 

de Janeiro, fundado em 1887, registram-se dicionários, compêndios de história da philosophia 

e cursos elementares de philosophia.  

Figura 4 –  Ilustração posta na anticapa do Catálogo do Gabinete Portugues de 

Leitura. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem extraída  a partir do Catálogo do Gabinete Portuguez de Leitura do Rio de Janeiro. 
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No Catálogo dos Livros da Biblioteca Fluminense de 1852, impressos no Rio de 

Janeiro pela Typografia Commercial de Soáres, registram-se livros de variadas categorias e 

organizados em 5 (cinco) classes, em concordância com o Quadro 19: 

Quadro 19 – Áreas do conhecimento em que se registraram livros na Biblioteca 

Fluminense em 1852 

1ª Classe Theologia: 1. Escriptura sagrada, Liturgia, Concilios e Santos Padres.  2. 

Theologia Scolastica, Dogmatica, Moral e Cathechetica 3. Theologia 

Parenetica, Ascetica e Polemica.  

2ª classe Jurisprudencia: 1. Direito Natural, Publico, das gentes e Administrativo. 2. 

Direito civil, Criminal, Commercial. 3. Direito canonico.  

3ª classe Sciencias e Artes I. Sciencias philisophicas.  1. A. Logica, methaphysica e 

moral. 2.  Aplicação da Moral. 3. Pedagogia e Instrução pública.  4. Politica. 

Economia Politica e suas aplicações. II. Sciencias Physicas e Chimicas. III. 

Sciencias naturaes. IV. Sciencias Medicas. V. Sciencias Mathematicas e suas 

applicações. VI. Appendice ás Sciencias.   Philosophia Oculta. VII. Artes; 

Mnemonica, caligraphia e tachigraphia, Bellas Artes.  VIII. Artes mechanicas 

e Officios.  IX. Exercicios Gymnasticos. X. Jogos diversos.  

4ª classe Belas letras.  I. Linguistica: Grammaticas, Tratados geraes e especiaes. 

Diccionarios. II. Rethorica.  III. Poesia. IV. Theatro. V. Ficções em prosa: 

Romances, contos e novellas. facecias, peças burlescas  VI. Philologia: 

Philologia propriamente dita, satyras, sentenças, apophthegmas, adagios, 

proverbios, symbolos, emblemas, dialogos. VIII. Epistolographos. IX.  

Poligraphos.   X.  Colleções, escriptos.   

5ª classe Historia. I. Prolegomenos históricos: Tratados sobre o modo de escrever e 

estudar a Historia, atlas e diccionarios históricos, Geographia, Geographia 

Universal, Corographia, topographia, estatística, viagens. Chronologia. II 

Historia Universal, Antiga e Moderna.  III. Historia das Religiões: Historia 

da Igreja Christã, das heresias, Scismas, Hagiographia.  IV. Historia Antiga. 

V. Historia Moderna. 

Fonte: Quadro estruturado pelo autor, a partir do Catálogo da Biblioteca da Marinnha 
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Entre os livros categorizados como de 3ª classe, estavam os livros de Lógica, 

Metafísica e Moral que, como salientado nos quadros anteriores, pertenciam à Filosofia 

Racional e Moral. Muitos dos compêndios destinados ao ensino de Filosofia Racional e Moral 

podiam ser consultados nesses espaços de leitura.  

Com isso, os compêndios dessas coleções também colaboraram com a cultura escolar, 

preparando e instruindo bacharéis em todas as províncias do Império.  

Tanto as bibliotecas, quanto os gabinetes de leitura do período ora investigado 

mantinham-se com o fornecimento feito em consequência de atos legislativos, ou por ordem 

do ministério do Império e de outras autoridades nacionais. As ofertas vinham também de 

autoridades estrangeiras, donativos de autores, editores, fabricantes nacionais, ou estrangeiros; 

além de donativos particulares e aquisições provenientes de compras. 

Portanto, com os dados levantados até o momento fica evidenciada a variedade e a 

forte presença de publicações francesas nos gabinetes de leituras, bibliotecas particulares e 

públicas brasileiras. Tais espaços, juntamente com as escolas, contribuíram, de forma 

relevante, à fruição intelectual brasileira. Como discutiremos no próximo capítulo, nas 

províncias sergipanas, os livros que pertenceram às bibliotecas, gabinetes de leituras e liceus 

deram foram significativos para formar a intelectualidade no século XIX. Dos compêndios 

escolares deste período, analisaremos dois, de origem francesa, tendo em vista que, como 

vimos nos catálogos das bibliotecas e gabinetes de leitura, foram eles que circularam no Brasil 

oitocentista.  
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2. COMPÊNDIOS ESCOLARES DE FILOSOFIA RACIONAL E MORAL NA 

CULTURA ESCOLAR SERGIPANA DO SÉCULO XIX 

 

Na cultura escolar sergipana, os compêndios escolares foram destinados às variadas 

disciplinas escolares, tal como nos revelam a dissertação de Vera Maria dos Santos (2004) 

sobre os livros de Geografia em Sergipe do século XIX ao XX, e a de Aristela Arestides Lima 

(2005), sobre a instrução da mocidade no Liceu Sergipense. As bibliotecas escolares, 

conventos e seminários, assim como os gabinetes de leitura e bibliotecas particulares foram 

também espaços de circulação desses compêndios.  

Como expresso no capítulo anterior, nos acervos das bibliotecas públicas e 

particulares, nos internatos, nos acervos escolares, institutos e gabinetes de leitura constavam 

compêndios de variados assuntos e disciplinas. Isso nos leva a afirmar que, provavelmente, 

foram utilizados por professores e alunos nas escolas de primeiras letras e nos estudos 

menores durante todo o século XIX.  

Ao tempo da criação da primeira biblioteca pública sergipana em 1848 e de sua 

instalação em 1851 (LIMA, 2005), numa sala do Convento de São Francisco, em São 

Cristovão, acomodavam-se, naquele espaço,  415 volumes. Provenientes, naquela ocasião, em 

sua maioria da Bahia, o número de volumes praticamente dobrou para 837 em 1852 com as 

compras feitas ao livreiro João Batista Martins. Dos 837 volumes, 280 foram comprados e 

577 doados (LIMA, 2005). 

Os gabinetes de leitura também contribuíram para a cultura livresca sergipana. O 

Gabinete de Leitura de Maroim, por exemplo, fundado em 1877, foi um dos espaços mais 

importantes no que diz respeito à circulaçãodelivros e compêndios em Sergipe. Com dois 

anos apenas de fundação, o gabinete chegou a contar com 677 obras em 1076 volumes. 

Tratava-se de uma agremiação literária formada por reconhecidas figuras da literatura, como: 

Thomaz Rodrigues da Cruz e Domingos José de Macedo. Em Sergipe, o Gabinete de Leitura 

Maroim valeu como o mais vigoroso capítulo da tradição intelectual (AGUIAR, 1929). 
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Figura 5 – Fachada do Gabinete de Leitura de Maroim 

Fonte: AGUIAR, Joel. Escorço histórico do Gabinete de Leitura de Maroim 1877 – 1927 – Gráfica 
Gutenberg Aracaju, 1929, p.5. 
 

Assim sendo, embora muitos relatórios e documentos presidenciais revelassem as 

condições do acervo presente na biblioteca pública no ínicio do século XIX, não sabemos ao 

certo em que quantidade circularam os livros destinados especificamente ao ensino de 

Philosophia Racional e Moral.  

A pesquisa indicou que eles chegavam, sobretudo, do Rio de Janeiro, Pernambuco e 

Bahia. Quanto aos livros destinados aos seminários e escolas, os diretores da instrução 

pública exigiam para os municípios da corte a indicação daqueles que deveriam ser os 

estabelecimentos contemplados com livros tanto para o ensino primário, quanto para o 

secundário23.  

Os compêndios tinham que atender as exigências das autoridades da época no que 

aludiam aos saberes e aos métodos necessários à instrução dos moços; além disso, não havia 

liberdade na seleção, quanto aos aspectos mais adequados à aprendizagem e à formação do 

educando em Filosofia Racional e Moral (LIMA, 1995).  

                                                 
23

 Jornal do Aracaju Ano III nº 236 de 31 de Janeiro de 1879. 
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A primeira evidência que registra a indicação de compêndios de Filosofia Racional e 

Moral para as cadeiras e escolas sergipanas encontra-se em um Relatório emitido à 

Assembléia Provincial pelo Inspetor Geral da Província em 1856 e, posteriormente, no 

Regimento Interno do Liceu Sergipano de 1862 (LIMA, 1995). No Liceu Sergipense, tal 

como demonstrou a pesquisa de Aristela Arestides Lima, os conteúdos exigidos para os 

exames das cadeiras de Filosofia entre os anos de 1851 a 1855 foram: 

 

Quadro 20 - Conteúdos de Filosofia Racional e Moral do Liceu Sergipense (1851 A 1855) 

FILOSOFIA RACIONAL E MORAL 

1. Divisão da Filosofia, sua utilidade e relação com as demais ciências. 

2. Tratado das ideias. 

3. Proposição. 

4. Arte Hermeneutica. 

5. Espiritualidade da alma. 

6. Liberdade da alma. 

7. Existência de Deus. 

8. Moral individual. 

9. Moral social. 

10. Moral religiosa. 

Psicologia 

1. Teorias das faculdades da alma, da inteligência, da sensibilidade. 

2. Das atividades espontâneas e voluntárias, da meonstração da liberdade, objeto da 

filosofia. 

3. Da memória, da abstração, origem das ideias. 

4. Divisão da Filosofia, ordem em que devem ser expostas suas partes – necessidade de 

começar o estudo da Filosofia pela Psicologia. Da consciência, da atuação.  

Na Moral  

1. Dos diferentes motivos de nossas ações, será possível reduzí-los a um só? 

2. Da existência de Deus. 

3. Do mal moral e do mal físico. Da divina Providência. 

4. Do mérito e demérito, das penas e recompensas, da sanção moral e da imortalidade da 
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alma. 

Na Lógica 

1. Do método. 

2. Da análise. 

3. Da síntese. 

4. Do silogismo. 

Fonte: Quadro construído pelo autor, a partir de; LIMA, Aristela Arestides. A instrução da mocidade no Liceu 
Sergipense. São Cristóvão-SE: Núcleo de Pós-Graduação em Educaão. Universidade Federal de Sergipe, 2005 
(Dissertação de Mestrado). 
 
 

 

Para cumprir as exigências legais dos referidos conteúdos, dois compêndios merecem 

aqui destaque: Questões de Philosophia , de Antoine Charma; e o Curso Elementar de 

Philosophia, de Eustaque Barbe. Ambos atendiam, sob o ponto de vista metodológico e de 

seus conteúdos, as exigências para o ensino de Filosofia Racional e Moral nas escolas 

secundárias. 

Nas províncias sergipanas, nenhuma escola recebia da administração pública licença 

para funcionar se sua estrutura política e pedagógica não estivesse coadunada com as 

recomendações do pensamento católico dominante, que avaliava e indicava os manuais de 

ensino das disciplinas escolares. Levando em consideração essas prerrogativas, os 

regulamentos para o ensino esforçavam-se por garantir um método que estivesse de acordo 

com as regras bem estabelecidas, tomando como base a influência do pensamento 

espiritualista cristão que, durante o século XIX, continuou muito forte entre as capitais e 

províncias sergipanas (LIMA, 1995). 

Assim, no Decreto nº 15, de 20 de março de 1838 (Art. 20, §2º), lê-se: Os compêndios 

serão propostos pelos professores, e aprovados pela Congregação; no Art. 3º, § 3º, que versa 

sobre a competência do inspetor geral, discorre sobre a necessidade de dirigir e regular o 

ensino público designando as matérias, os métodos e a composição de compêndios a serem 

seguidos.  

As instituições particulares também ficavam sujeitas à inspecção quanto às habilidades 

dos professores, às doutrinas que se encarregariam de ensinar, os métodos e compêndios a 

serem utilizados, tal como se lê no Art.136 do Regulamento da Instrução Pública nº 2, de 1º 

de Setembro de 1858: ―Os professores e diretores de estabelecimentos particulares poderão 
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adotar quaisquer compêndios e métodos, que não forem expressamente proibidos pelo 

Inspetor Geral‖. (op. cit.). Assim, as aulas de Filosofia Racional e Moral do Colégio do 

Coração de Jesus fundado, em 1841, por Braz Diniz de Vilas Boas, em Laranjeiras, bem como 

do Colégio de São Cristovão fundado, em 1847, pelo Padre José Barroso, estavam suscetíveis 

à inspeção. 

No Regimento Interno do Liceu Sergipano, de 06 de Outubro de 1862, nos Art. 28 e 

29 esclarece-se que os professores deviam dar lições orais, seguindo as doutrinas e métodos 

determinados para o Liceu; por conseguinte, era vetado se desvencilhassem da doutrina dos 

compêndios adotados (LIMA, 1995) – atitude que denota a importância dos métodos e 

doutrinas que implicavam a confecção, publicação e circulação de compêndios para a 

inculcação de valores (CHOPPIN, 2009).  

No Regulamento Orgânico da Instrução Pública, 24 de Outubro de 1870, que criou o 

Atheneu Sergipense, especialmente entre os Art. 56 a 197, notamos claramente que apenas 

eram admitidos livros e compêndios autorizados pelo Diretor Geral da Instrução. Diante 

disso, não somente para o ensino primário, como também para o secundário somente podiam 

usar os compêndios devidamente autorizados (LIMA, 1995). 

Os textos e oscompêndios aprovados pela autoridade religiosa, ou pelos regulamentos 

de ensino sugeridos aos professores de Filosofia, na condição de funcionários do governo 

contratados por concurso e/ou por nomeação, deveriam afinar o tom dos debates filosóficos 

com o exigido pelos programas de ensino.  

De acordo com a documentação estudada por Lima (1995), os regulamentos e 

regimentos que determinavam os manuais, o método de ensino e o modelo de escola para as 

províncias imputavam aos professores e aos diretores de escolas regras de conduta e de 

doutrina que impediam a execução livre e desinteressada de seu trabalho em sala de aula24.  

Diante desse vasto conjunto de saberes,  o autor esclarece ainda que as primeiras 

cadeiras de Filosofia Racional e Moral em Sergipe foram marcadas por enorme desarticulação 

com frequentes mudanças de professores, de programas escolares e evasões.  

                                                 
24 O autor se vale de extensa fonte documental — teses, monografias, artigos, jornais, regulamentos e livros —,  
com os quais constrói seu roteiro descritivo dos principais momentos da história dos estudos filosóficos em 
Sergipe. A partir disso, estabelece uma periodização: a fase inicial ou preparatória (1831-1870), a fase de 
estruturação ou autonômica (1871-1932), e a fase contemporânea (a partir de 1932).  
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Em Sergipe, as primeiras cadeiras de Filosofia Racional e Moral surgiram 

especialmente nas províncias de Laranjeiras, Estância e na capital do Estado, São Cristóvão. 

A primeira foi criada na província de São Cristóvão, através do Decreto Imperial de 11 de 

novembro de 1831, pelo presidente Dr. Joaquim José Marcelino. A segunda, em 1835, em 

Estância, pela Carta de Lei de 5 de março de 1835. A terceira, em 1840, novamente em São 

Cristóvão, através da Lei nº 46, de março de 1840. A quarta, no mesmo local, instituída pela 

Lei nº 139, de 10 de fevereiro de 1845. Em 1854, através da Resolução nº 389, de 21 de Junho 

de 1854, foi criada, em Estância, a quinta cadeira. Já a Resolução nº 389, de 21 de Junho de 

1854, fundou a sexta cadeira. Em 1862, foi instituída a sétima cadeira, integrando o currículo 

do Liceu Sergipano, cujo regimento foi aprovado por ato do Presidente da Província, de 6 de 

outubro de 1862. Por fim, em 1866, novamente, na então capital do Estado, foi originada a 

oitava cadeira, através da Resolução nº 764, de 17 de março (idem). 

O presidente da Província, Dr. Joaquim José Marcelino, foi um dos primeiros a 

realizar concurso para a primeira cadeira de Filosofia Racional e Moral, juntamente com as de 

Geometria, Francês e Retórica. Porém, tal como nos informa Nunes (2006), devido ao 

péssimo estado de funcionamento dessas aulas, o presidente José Geminiano de Morais 

Navarro empenhou-se em fazer com que elas fossem transferidas para o Liceu a ser instalado. 

Registra-se com isso a circulação dos conteúdos preparatórios de Filosofia Racional e Moral 

nos quadros curriculares do Liceu Sergipano.  

Lima (1955) informa que a cadeira de Filosofia continuou vaga até o ano de 1834 e, 

com a descentralização do ensino secundário empreendida com o Ato Adicional ocorrido 

neste mesmo ano, cada província, conforme suas condições passou a financiar e organizar seu 

programa de ensino como era exigido nos preparatórios.  

Com a mudança da capital de São Cristóvão para o povoado do Santo Antônio do 

Aracaju, em 1855, o Liceu foi extinto pelo presidente Inácio Joaquim Barbosa, transferindo as 

cadeiras de Filosofia para a nova capital. Durante a primeira metade do século XIX, as 

cadeiras de ensino filosófico em Sergipe continuaram escassas e problemáticas, à exceção da 

4ª cadeira, na província de São Cristóvão, instituída pela Lei nº 139, de 10 de fevereiro de 

1845, que durou dez anos, até sua extinção em 1855. Esta cadeira nos chama atenção por duas 

razões: a primeira, por ter sido a que mais tempo durou (dez anos), funcionando com 
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regularidade entre os anos de 1847 até 1854; a segunda, por ter estado sob o comando dela o 

Padre José Gonçalves Barroso26 (LIMA, 1995).  

O padre Barroso, que havia sido também bibliotecário, chegou a afirmar que a 

biblioteca deveria possuir os compêndios e livros didáticos para auxiliar os estudantes – 

especialmente, os pobres que frequanetavam o Liceu e não tinham condições de comprar o 

material escolar (BARRETO, 2002/2003). A partir das indicações historiográficas de Pedro 

Calazans (1949-1951) e Armindo Guaraná (1925), sabemos que o padre Barroso, além de ter 

sido professor de Filosofia de uma das cadeiras mais duradouras que se tem notícia no século 

XIX, pelos cargos públicos importantes que ocupou como lente, secretário e instrutor público 

de São Cristóvão, tornou-se uma importante voz em defesa do pensamento católico liberal da 

época.  

Ao ser instalado o Liceu Sergipano em 1862, o inspetor geral, Dr. Guilherme Rabelo, 

organizou o Plano de Estudos e se baseou nos conteúdos exigidos pelo Colégio Pedro II. 

Assim, durante as aulas de Filosofia, um determinado texto ou compêndio era explicado em 

sala de aula pelo professor e logo em seguida debatido com os alunos. 

Thétis Nunes (2008) indica que, em decorrência dos cursos preparatórios exigidos para 

o ingresso nas faculdades de Direito criadas em Olinda e São Paulo, em 1827, o Decreto de 25 

de Janeiro de 1831 do Governo Imperial ordenou a existência legal das aulas de Filosofia, 

beneficiando inclusive aquelas que funcionavam em São Cristóvão no Convento do Carmo.  

Quando o Governo Imperial delegou competência às províncias para criarem cadeiras 

preparatórias até a data de instituição do Regulamento Orgânico da Instrução Pública da 

Província, em 24 de outubro de 1870 — mesmo documento que criou o Atheneu Sergipense 

— pelo menos, oito cadeiras de ensino de Filosofia se sucederam. Apesar dos esforços dos 

governantes da província, não houve cadeiras preparatórias ou de aulas maiores antes de 

1830.  

                                                 
26

 De acordo com Armindo Guaraná (1925), o padre José Gonçalves Barroso nasceu na Vila de Laranjeiras, a 21 
de Março de 1821, e faleceu na cidade de São Cristóvão, a 17 de Setembro de 1882. Tornou-se lente de 
Filosofia Racional e Moral em 1845. O padre Barroso teria acumulado ao longo da carreira cargos de secretário 
e lente de Filosofia em 1846 no Liceu de São Cristóvão, onde também foi diretor, por nomeação feita pelo 
presidente Joaquim José Teixeira. Foi defensor dos direitos da metrópole sergipana enquanto esteve filiado ao 
Partido Liberal. Conta-se que um dos seus grandes méritos foi ter sido um grande orador, destacando-se na 
Tribuna Sagrada, o que levou a ficar conhecido na província como sucessor de Frei José de Santa Cecília. Entre 
os anos de 1866 e 1867, depois de ter se afastado, o pregador provinciano retornou ao magistério e prestou-se 
a dar aulas de Latim e Filosofia no Colégio Santo Antonio. Por ato de 26 de Outubro de 1870, tornou-se ainda 
inspetor paroquial da instrução pública de São Cristóvão. 
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Em 1870, com a criação do Atheneu Sergipense, a disciplina Filosofia Racional e 

Moral marcou presença nos quadros curriculares; nos idos do ano de 1882, converteu-se em 

Escola Normal, onde não mais se registrou a presença da disciplina Filosofia Racional e 

Moral 

 

2.1. QUESTÕES DE FILOSOFIA DE ANTOINE CHARMA 

 

Constatamos a existência de livros para o Internato de Laranjeiras em 1854. Dentre 

eles, foi adotado o compêndio de Charma (Thetis, 1984). Segundo Lima (1995), no relatório 

de 8 de junho de 1856 do inspetor geral das aulas, o Dr. Pedro Autran da Mata e Albuquerque 

Júnior, , lia-se a recomendação de que a aula de Filosofia deveria usar o compêndio de 

Charma. 

 Nos acervos pesquisados, não foi possível registrar a presença do compêndio de 

Antoine Charma; exceto, no acervo particular do pesquisador Jackson da Silva Lima. Lá, 

encontramos a 3ª edição,adquirida pelo pesquisador a partir do website Estante Virtual, no 

valor de R$ 85,00 ao Sebo Brandão e Filha Ltda. A compra foi computada e registrada em 

nota fiscal nº 1404 emitida em 27/04/2012 no nome do pesquisador. 

O compêndio encontra-se encadernado com papel cartonado marrom. Na lombada do 

livro, lemos o nome do autor posto em cor dourada. A data da publicação é 1860 e fora 

impresso pela tipografia Universal, localizada a Rua do Imperador no. 52. O compêndio foi 

editado e posto à venda pela Livraria dos Editores Guimarães & Oliveira em Pernambuco. O 

volume do acervo de Jackson da Silva encontra-se em bom estado de conservação, tal como 

apresentamos na Figura 6: 
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Figura 6 – Compêndio de Antoine Charma 

  

Fonte: Acervo Particular do Pesquisador Jackson da Silva Lima 

No total, contamos 255 páginas – desde o prefácio às coclusões. Não registramos a 

existência de ilustrações e nem dedicatórias. O prefácio, escrito por Antonio Herculano de 

Souza Bandeira, registra que Antoine Charma teria desenvolvido o programa oficial da 

Universidade de Paris. O fato de ter recebido uma tradução para a língua portuguesa do 

compêndio serve-nos como mais um indício da importância de seu método e conteúdos. 

O volume em destaque perteceu, tal como encontramos no carimbo, à Loja Maçônica 

Branca Dias – Biblioteca Calixto Nóbrega e o último dono teria sido José Calisto Correa 

Nóbrega, um dos veneráveis da Loja Maçônica Regeneração do Norte, nº1027.  

Figura 7 – Carimbo presente na anticapa do Compêndio de Charma 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Acervo Particular do Pesquisador Jackson da Silva Lima 

                                                 
27

 A Loja Maçônica Branca Dias é uma casa maçônica Brasileira localizada em João Pessoa, capital da Paraíba e 
foi fundada em 10 de janeiro de 1918. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7onaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
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Figura 8 – Frontispicio do Compêndio de Antoine Charma 

 
Fonte: Acervo Particular do Pesquisador Jackson da Silva Lima 
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O compêndio Cours de philosophie. Réponses aux questions contenues dans le 

programme officie - Questões de Filosofia , de Antoine Charma, foi indicado pelos 

regulamentos e adotado para os exames do bacharelado emLetras pela Universidade de Paris e 

recebeu tradução do francês para o português da 3ª edição por Antonio Herculano de Souza 

Bandeira, Recife, 1848.   

O índice do compêndio (ver Anexo 1) encontra-se localizado nas últimas páginas do 

volume logo após a errata. Lá, encontramos os conteúdos divididos em cinco grandes partes: 

Introdução; Psychologia; Lógica; Moral e Theodicea e História da philosophia. 

Quadro 21 — Divisão sintética do compêndio de Charma por áreas do conhecimento 

PARTE DISCIPLINAS  PÁGINAS 

Primeira Parte Introdução 1 a 13 

Segunda Parte Psicologia 13 a 102 

Terceira Parte Lógica 108 a 165 

Quarta Parte Moral e Theodiceia 170 a 235 

Quinta Parte História da Filosofia 238 a 251 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do índice das matérias do compêndio de Charma (op. cit.). . 

 

Antoine Charma foi um ilustre filósofo Francês do século XIX. Nasceu em 15 de 

Janeiro de 1801 em Charité-sur-Loire e faleceu em 5 de outubro de 1869 aos 68 anos. Foi 

visto como eclético e seus escritos abrangeram temas como a Linguagem, a Moral, a Lógica, 

a Psicologia, Philosphia Social e Oriental. Foi autor de uma extensa literatura filosófica.  

Seu curso de filosofia Questões de Philosophia  foi traduzido para várias línguas e teve 

muitas edições. Suas principais obras são ainda hoje publicadas (Ver Anexo 3), dentre as 

quais estão: Essai sur le langage ; Essai sur les bases et les développements de la 

moralité; Leçons de philosophie sociale; Leçons de logique; Essai sur la philosophie 

orientale; Du Sommeil. Admite-se que seu pensamento recebeu influências de filósofos como 

Fontenelle, Malebranche, Condorcet, Kant, Victor Cousin, Moreau de la Sarthe e também de 

Charles Darwin, Barbey d'Aurévilly. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Le_Bouyer_de_Fontenelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Condorcet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Kant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Cousin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Jacques_Moreau_de_la_Sarthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbey_d%27Aur%C3%A9villy
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Antonio Herculano de Souza Bandeira, professor que traduziu o compêndio de 

Charma para o português, foi bacharel em Direito e professor de Filosofia do curso de 

preparatórios da Faculdade de Direito do Recife.  

Figura 9 –  Professor Antonio Herculano de Souza Bandeira tradutor de Charma 

 

Fonte: site: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=64141 

consulta feita dia 01 de Março de 2013 

 
Catedrático da Faculdade de Direito do Recife, deputado-geral da 12ª legislatura e, 

provavelmente, participante da Revolução Praieira, Antonio Herculano de Souza Bandeira foi 

também coordenador e editor do livro Reforma eleitoral - eleição direta, que reunia textos de 

autores, como o general José Inácio de Abreu e Lima.  

No prefácio que dedica à tradução do compêndio, encontramos várias representações 

acerca da relevância de Charma, onde se lê o seguinte: ―O livro do Sr Charma é um manual 

das questões que a philosophia actual considera como mais importantes para formar o espírito 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=64141
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humano, discutidas e resolvidas por um methodo claríssimo, e ao alcance de qualquer 

inteligência‖ (Souza, 1860).  

No breve prefácio, de três páginas apenas, ele aproveita para informar ainda que 

discorda de alguns dos aspectos do livro de Charma e deixa entender que, embora já tivesse 

recomendado mudanças para uma nova edição, o pedido ainda não havia sido atendido – fato 

que o leva a afirmar o seguinte: ―Na cadeira temos criticado as opiniões do Sr. Charma, 

substituindo-as por outras, quando julgamos isso conveniente‖ (Souza, 1860). Indício 

importante para entendermos que tais compêndios não eram seguidos na íntegra pelo 

professor responsável pela disciplina. 

Ainda no prefácio, Antonio Herculano de Souza indica que a boa recepção do 

compêdio de Charma fez com que ela circulasse nas aulas de Philosophia Racional e Moral – 

tanto da província Pernambucana onde fora editado, quanto nas províncias do Norte. Ele 

esclarece também que deixou de publicar a parte histórica, tendo em vista ser 

demasiadamente extensa para um compêndio. Justifica ainda o fato de ter deixado apenas um 

resumo da História da Philosophia, uma vez que ela não era positivamente exigida para os 

exames preparatórios pelos Estatutos da Faculdade de Direito, onde, no Art.53, cita apenas a 

Philosophia Racional e Moral (Souza, 1860).  

Logo depois do prefácio, segue-se a introdução onde Charma explica o objeto da 

Philosophia sua utilidade, importância e suas relações: 

 

O universo, isto é, a coleção completa dos entes, considerados quer 
em si mesmos quer em as relações de toda natureza que eles sustentam 
ou podem sustentar entre si, tal é o objeto da sciência. O seu fim é 
ensinar ao homem qual é a sua função especial no jogo deste vasto 
systema, e como pode e deve ele harmonizar o seu movimento próprio 
como o movimento universal (Charma, 1860, p.1). 

 

Charma evidencia ainda o entendimento bem particular que ele tinha com a Filosofia e 

de sua utilidade. Com isso, passamos a ter um forte indício de que havia uma preocupação 

com a concepção de philosohia e a ordem com a qual se encontravam organizados os 

conteúdos no compêndio:  

A sciência do fato exterior, com o qual estamos em commercio, é-nos 
evidentemente útil; porque só por ella é que realmente a esse facto 
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podemos tomar na terra a posição que mais nos convém. A sciência do 
instrumento de que nos devemos servir para realizar tal ou tal acto, é 
indispensável para seu bom uso: e será por ventura ociosa a sciência 
do sujeito, de quem parte esse acto, e o qual ele torna sempre de uma 
ou d’outra maneira? O espirito é ao mesmo tempo esse sujeito e esse 
instrumento; e na mór parte das circunstancias também é esse facto 
exterior (Charma, 1860, p.3-4 )  

 

Vê-se então que, segundo Charma, a philosophia era vista como uma ―sciência do 

espírito‖ o que implica afirmar que há relações profundas entre ela e as demais ―Sciências‖ 

―Physicas‖ e ―Naturais‖. O advento da ciência moderna e a sucessiva incorporação do método 

experimental aos diferentes ramos do saber aparecem como exigências para harmonizar a 

atividade filosófica com as verdades científicas. O impacto deste acontecimento fica muito 

claro no compêndio de Charma e é facilmente notado pelo fato de que, desde então, a atitude 

filosófica passa a se confundir com a exigência de estabelecer uma demarcação metodológica. 

O advento da ciência moderna reconfigurou definitivamente, o próprio fazer filosófico 

(ALMADA, 2009).  

Com isso, o compêndio de Charma nos deixa entrever a exigência de se estabelecer 

critérios mediante os quais podemos definir um discurso como filosófico e/ou científico. Uma 

das consequências centrais e inexoráveis do advento da filosofia e ciência modernas e do 

significado da Revolução Científica foi a da reforma do espírito de modo que este não mais se 

situasse em um plano semelhante ao da literatura e da religião. 

No entendimento de Charma, todas as sciências dependiam da philosophia. Não há 

―sciência‖, sem ―methodo‖. O método, por sua vez, ―[...] é um instrumento, que todos os 

gêneros de investigações são obrigados a receber das investigações filosóficas‖ (Charma, , 

1860, p. 5). 

No caso especialmente da Psycologia, de seu método e da necessidade de começar por 

ela, o estudo da philosophia de Charma dirá: ―A psychologia é a sciência teórica do espírito 

humano. Toda sciência propõe-se sobre o seu objeto certas questões, que aspira a resolver‖. 

(Charma, 1860, p.18). Dessa forma, Charma entendia que as questões que a Psychologia se 

propunha em face do espírito humano reduziam-se a três:  

1ª Questão: Quase são consideradas em si mesmas, e solitariamente, 
as propriedades pelas quaes o espirito humano se manifesta? 2ª 
Questão: Qual é considerada em si mesma, e solitariamente, a 

http://textosdefilosofiabrasileira.blogspot.com.br/2009/03/ideia-de-filosofia-como-ciencia-do.html
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substância sobre a qual assentam estas diversas propriedades? 3ª 
Questão: Quaes são as relações que unem: 1º estas diversas 
propriedades entre si; 2º estas propriedades a esta substância de uma 
parte, e de outra tudo o que obrando sobre ellas, todavia se distingue 
delas, isto é, os fenômenos quer materiaes quer espirituais, por meio e 
sob a influencia dos quaes nós viemos? (Charma, 1860 p.18). 

 

Vê-se de que modo, para Charma, o método psychológico é o verdadedeiro método 

filosófico, o pensamento é posto como mais seguro de si mesmo do que qualquer outra coisa; 

mesmo que nos coloquemos em situação de duvidar sobre tal afirmação temos que nos 

colocar frente àquela necessidade do pensar:  

[...] os que começam pela Theologia recebem e admitem, 
semoperceber, os primeiros dados sobre que se firmam; e não será 
evidente que aquelles que põe a logica à frente do cursos, se vêem 
forçados a descrever as nossas operações intellectuaes, isto é, a fazer a 
psychologia da inteligência, antes de nos propor para cada uma dessas 
operações as regras a que as querem submeter? (Charma, 1860, 
p.19). 

 

Esse solipsismo lógico, o qual Charma escolhe a Psychologia como propedêutica ao 

seu compêndio, será seguido pela importância da Lógica e dos Juízos feitos sobre as coisas. 

Cabe a Charma, na parte referente à Lógica, indicar quais as leis que regem a forma correta do 

raciocínio, a saber, o methodo analytico. Todos os progressos científicos advem, segundo 

Charma, da analyse e da synthese a que o pensamento filosófico é capaz de fazer. Charma 

testemunha que:  

[...] os lógicos chamam methodo analytico ou analyse àquelle que se 
eleva, como dizem, do simples ao composto, do particular ao geral, 
isto é, que comçam pela anlyse e acba na syntehese; e methodo 
synthetico ou syntehese à aquelle que desce do composto ao simples, 
do geral ao particular; isto é, que começa pela synthese acaba pela 
analyse  (Charma, 1860, p.110). 

 

Com o que se mostra, o debate sobre o methodo chama-nos a atenção para outras 

vozes que representaram o espírito de uma época quando o debate era ciência. Dito isso, 

Charma não esconde a forte influencia que recebera do filósofo inglês Francis Bacon, quando 

ratifica: ―A antiguidade apenas as conhecia, e foi isso o que fez dizer com razão a Bacon que 
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a sciência antiga adivinhava, antecipava a natureza; entento que pelo contrário, a sciencia 

moderna se esforça por interpretá-la‖ (Charma, 1860, p.110). 

Estando bem alicerçado em que pé Charma discute a ordem metodológica de seu 

compêndio e porque, segundo ele, essa ordem é a melhor para conduzir o espírito dos alunos, 

não deixa escapar a necessidade de discutir o objeto da moral. Moral e Theodicéia é o assunto 

da penúltima parte do compêndio. Se, como diz Charma, a Lógica é a arte de pensar, também 

se pode dizer que a moral é a arte de querer. Com que tipo de vontade Charma pretende lidar: 

[...] a vontade, que se determina pró ou contra a ação (Charma, 1860, p.170). Tal preocupação 

com a vontade ocorre porque, como dirá Charma, o homem é, sobretudo, uma vontade livre; e 

como tal, pode chegar tanto ao vício quanto à virtude (Charma, 1860).  

Para Charma, o estudo da moral se dividia em dois: a ―moral geral‖ e a ―moral 

especial‖ onde lê-se o seguinte: 

A moral geral, ou sciência do dever, verifica a existência da lei 
obrigatória, descreve os seus caracteres, e a rodea de condições. A 
moral especial, ou sciência dos deveres. Segue o agente nas diferentes 
posições em que o coloca a lei, quer a respeito e si mesmo, quer a 
respeito dos outros entes com os quaes ele se pode achara em relação 
(Charma, 1860, p.172). 

 

Na quarta parte do compêndio, a Moral encontra-se ao lado da Teodicéia29. Para 

Charma, sendo a Teodicéa parte da Filosofia, pretende demonstrar racionalmente a existência 

e os atributos de Deus. Para isso, usa apenas a razão humana, sem utilizar nenhum registro 

sagrado. Prevê que existe um Deus que nos dá livre-arbítrio, ou seja, opção de escolha. As 

escolhas, porém, não sendo feitas com responsabilidade, conduzem o homem ao mal natural 

ou ao mal moral. 

Na quinta e última parte do compêndio, Charma cumpre a promessa de pôr à 

disposição dos alunos um breve resumo da História da Philosophia (ver Anexo 1) e do 

método a ser aplicado. Segundo Charma, a história da philosophia é a reprodução dos 

símbolos sob os quais se tem produzido a atividade filosófica. O método a ser empregado 

devia ser o científico. Charma apropria-se de Victor Cousin para dividir os sistemas 

                                                 
29

 O termo foi criado em 1710 pelo filósofo Alemão Gottfried Leibniz num trabalho intitulado Essais de 

Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. O propósito do ensaio era demonstrar 
que a presença do mal no mundo não entra em conflito com a bondade de Deus, ou seja, não obstante as 
diversas manifestações de iniquidade no Mundo, este é o melhor dos mundos possíveis. 
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filosóficos em quatro tendências: o sensualismo, o idealismo, o scepticismo e o mysticismo. 

Para Charma, somente a ordem lógica podia guiar esses sistemas, e não a ordem etnográfica e 

cronológica. 

Charma entendia que a filosofia podia tirar boas vantagens da sua própria história tal 

como alencamos a seguir: 

1º Não podemos conhecer perfeitamente a humanidade senão 
estudando todos os seus desenvolvimentos sucessivos; 2º Queremos 
estudar o homem em si, e solitariamente, é condenarmos a não 
conhecer senão o homem actual; 3º A história mostra-nos a que 
consequências extravagantes pode um princípio, aparentemente 
razoável, chegar no seu progressivo desenvolvimento, e por isso 
mesmo ella nos ensina a sermos circunspectos no estabelecimento dos 
nossos princípios; 4º O pensamento fecunda o pensamento, e mais de 
uma descoberta há nascido do, commmercio das philosophias 
diversas, que teem sucessivamente ocupado a scena com as 
philosophias do passado; 5º Muitas hyphoteses históricas esperam, 
para se converterem em verdades scinetíficas, por similhante vista 
retrospectiva; 6º A philosphia só com a continuação e com o pregresso 
se pode aperfeiçoar; e não pode uma geração continuar as gerações 
precedentes, quando não as conhece; 7º Os diferentes dogmatismos, 
que se combatem na história, por isso mesmo que são exclusivos, 
geram necessariamente um dogmatismo compreensivo, que os 
aproxima e os resume a todos (CHARMA, 1860, p. 251). 

 

Como explicitado anteriormente, o compêndio de Charma não possue ilustrações, 

indicações bibliográficas nem notas de rodapé donde pudessemos ver as vozes com quem ele 

havia dialogado para a construção do compêndio. Durante a leitura e, especialmente, na parte 

relativa à história da filosofia, faz-se menção a Sócrates (p.240), Descartes (p.240) e às suas 

obras Meditações Metafísicas e o Discurso do Método; Bacon e seu Novo Organum (p. 246), 

Victor Cousin (p.238). O destaque a esses autores se deve à importância e às contribuições 

feitas ao método. Os demais autores são suscintamente destacados nos tópicos e seções entre 

as páginas 238 a 250.  

Como já destacamos, em outro momento deste trabalho, a produção de compêndios tal 

como o analisado aqui, visava a principio, atender às necessidades dos professores que no 

início do século XIX, ditavam as lições para os alunos copiarem (BITTENCOURT, 2008). 

Ainda segundo Bitencourt (2008), o livro escolar começa a despontar na cultura escolar a 

partir do século XVIII e costumavam veicular conteúdos e métodos específicos para serem 

utilizados, inicialmente, pelos professores.  
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Entretanto, os indícios revelam que, no caso especialmente do compêndio de Charma, 

o mesmo havia sido destinado tanto para os professores quanto para os alunos. 

Diferentemente dos compêndios escolares para professores, encontramos ao fim de cada 

tópico um questionário provavelmente para testar a habilidade dos alunos em ler e interpretar 

as lições. São pelo menos 37 páginas com questionários e aproximadamente 335 questões. 

Provavelmente, deve ter surgido desta prática a ideia do título que Charma deu a seu 

compêndio “Questões de philosophia”.   

Ao analisar os questionários do compêndio de Charma (ver Anexo 2), é possível 

perceber de forma sinóptica os conteúdos exigidos em cada uma das áreas do conhecimento 

Racional e Moral. O que se revela uma estrutura marcadamente organizada para as 

necessidades do aluno em se instruir nos conteudos exigidos pelos exames preparatórios.   

 

2.2.  CURSO ELEMENTAR DE PHILOSOPHIA, DE EUSTAQUE BARBE  

 

No regimento Interno do Liceu Sergipano, de 06 de outubro de 1862, ficou 

estabelecido no art. 92, § 10 que a obra de Barbe, Curso Elementar de Philosophia Racional e 

Moral seria o compêndio adotado. Também ao serem aprovados os Estatutos do Atheneu 

Sergipense ratifica-se o uso do Curso Elementar de Barbe para o ensino de Filosofia (apud 

Thetis Nunes, 1984). 

Em pesquisa realizada na Biblioteca Pública Epifânio Dórea, localizada na rua 

Leonardo Leite, no Centro da cidade de Aracaju, registramos o Curso Elementar de 

Philosophia, de Eustaque Barbe. Eram sete volumes no total, todos em bom estado de 

conservação. Dentre as edições consultadas, constava uma edição francesa publicada em 

1864, pela Aillaud Guillard. O livro mede 18 x 12 cm e se avoluma em 767 páginas da 

introdução à conclusão. 
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Figura 10 — Frontispício da 4ª edição francesa do compêndio de Barbe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo da Biblioteca Pública Epifânio Dória 
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Localizamos, também no acervo de Obras Raras da Epifânio Dória, em excelente 

estado de conservação, a 4ª edição traduzida para o português pelo professor do Lyceu de 

Coimbra, Joaquim de Sousa Alves, para as casas de educação.  

 

Figura 11 – Compêndio de Barbe 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca Pública Epifânio Dória. Do lado direito, a edição francesa; e do esquerdo, a edição 

traduzida para o português. 

 
 

 

A única informação que temos do tradutor e professor que verteu em português esse 

compêndio é a de que ele havia se formado em Teologia. Entretanto, na terceira folha de 

rosto, entre as páginas V a VIII dos compêndios, encontramos na advertência informações 

importantes sobre os objetivos da tradução: 

Convidado por pessoa a quem estimo e respeito, para traduzir em portuguez 
a obra presente, annui; assim por comprazer com os desejos de quem me 
convidára, como por intender que prestaria algum serviço aos moços, 
estudantes de philosophia, e que falam a língua portuguesa, transladando 
para esta um compendio sobre aquella disciplina, cuja leitura muito lhes 
póde instruir o espírito e melhorar o coração (BARBE, op. cit.). 
 
 

Podemos perceber, neste trecho da advertência, que o professor e tradutor recebeu essa 

tarefa de alguém, não se sabe ao certo se do próprio autor ou de alguma outra autoridade da 
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época. O objetivo claro é evidente: o compêndio destinava-se à formação dos moços 

estudantes de Filosofia que falavam a língua portuguesa, ou seja, para ―instruir o espírito‖ 

com os saberes da Philosophia Racional (Lógica, Metafísica, Psycologia) e ―melhorar o 

coração‖ com a Philosophia Moral (Ética): 

Realmente, o Curso elementar de philosophia composto pelo Rdo. Pe. 
E.Barbe para uso das casas de educação, especialmente nesta 4ª edição 
publicada (o anno passado e muito avantajada ás primeiras) é, pelas matérias 
que abrange, methodo que segue, e dotes de redação, devéras útil e 
recomendável. – Nenhuma das doutrinas principaes, que devem e geralmente 
costumam entrar em similhantes escriptos, falta neste, que, tocando-as todas 
de modo idôneo, examina e profunda principalmente as de maior 
importancia e utilidade. Suas opiniões especulativas são as mais aceitáveis, e 
sua doutrinas Moraes as mais puras e cordatas; e numas e noutras o erudito 
autor procura abonar-se com sentimento dos escriptores mais acreditados por 
sua capacidade, sciencia e madureza. Algumas questões de mera 
curiosidade, mas que tomaram vulto na história da Filosofia, não as pretere 
de todo. Os ponctos duvidosos discute-os imparcialmente, expondo sem 
paixão e sem azedume as razões que militam pro e contra. Os seus 
sentimentos de piedade e religião respiram de todas as partes da obra: a 
fraqueza da razão humana, e a necessidade d’outra luz superior que esclareça 
e guie, são lembradas e inculcadas mais de uma vez; porém, respeitoso com 
a fé, o discreto autor nem por isso deixa de requerer para a razão os direitos 
que indubitavelmente lhe assistem nas matérias de sua exclusiva 
competência. – As divisões maiores da obra, a sequencia e deducção das 
matérias, e o modo por que vêm expostas e discutidas, tudo é muito próprio 
para as tornar compreensíveis, e para adextrar a inteligência e ajudar a 
memória dos alunos, a cuja instrucção especial são destinadas. Dá-se 
conhecimento suficiente da terminologia philosophica hoje mais seguida, e 
facilita-se a resolução d’algumas questões por meio de noticias tomadas da 
história da philosofia, mostrando-se assim praticamente a utilidade do seu 
estudo. – A estes dotes de doutrina e methodo acrescem os da redação, que 
ocorre sempre concisa, simples, clara e natural (ibidem, p.V-VII) 

 

Tal como nos esclarece a advertência do tradutor, o livro tinha a finalidade de adestrar 

os alunos de acordo com as terminologias filosóficas mais seguidas à época, além de reforçar 

os estudos referentes à História da Philosophia. Assim, tanto do ponto de vista metodológico, 

quanto na maneira como fora escrito o compêndio, seguia a melhor sequência dos conteúdos – 

o que permitia um melhor adestramento dos alunos. Os ―dotes de doutrina‖ a que ele se refere 

diz respeito ao entendimento de, como vimos no capítulo anterior, a palavra philosophia era 

sinônima de doutrina. O tradutor esclarece que o curso elementar de Barbe é para uso das 

casas de educação, posto que os espaços para as aulas de philosophia ocorriam, em muitas 

situações, nas casas dos próprios professores que recebiam a chancela do governo para 

ensinar cadeiras isoladas.  
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Consoante Maria Celi Chaves Vasconcelos (2005), em seu livro A casa e os seus 

mestres, as obras utilizadas na educação doméstica de meninos e meninas eram diversificadas 

e dependiam da preferência dos mestres. Havia manuais e livros clássicos comumente 

utilizados que, muitas vezes, serviam ao ensino de mais de uma geração. 

 

Segundo o tradutor, nenhuma das doutrinas (disciplinas) faltava ao compêndio, todas 

eram amplamente examinadas de forma idônea e profunda. Fica posto também que esse livro, 

no bojo das opiniões especulativas, indica as marcas das doutrinas morais aceitáveis à época, 

mas também discute imparcialmente os pontos duvidosos, expondo sem fervor as razões 

favoráveis e desfavoráveis que militam à moral instituída e que estava imbricada com os 

valores morais cristãos: 

 
É certamente por isto, que a presente obra tem encontrado tam bom 
acolhimento ainda fora de França,e nomeadamente no Brazil, onde, segundo 
ouvi, está adoptada para compendio em muitas escholas. E para uso especial 
d’esta nação foi pedida e é destinada pelo sñrs. Editores a tradução presente, 
a qual todavia poderá ser lida com proveito também nas escholas 
portuguesas, já porque  tracta com a conveniente extensão e clareza muitas 
questões ou omitidas, ou só tocadas de leve nos compêndios aqui mais 
vulgares; já porque offrece um excelente resumo da História da Philosophia, 
ao qual não poderá comparar-se o pouco que possuímos sobre tal objeto nem 
quanto à cópia de notícias biográficas relativas aos diferentes philosophos, 
nem quanto à exposição, deducção e critica de seus numerosos systemas  
(BARBE, op. cit.) 
 
 

O compêndio de Barbe, tal como afirmado anteriormente, recebeu forte adesão por 

parte das escolas brasileiras. O tradutor aponta notícias de sua circulação nas escolas 

francesas e nas nacionais. Ele sugere ainda que seu curso elementar deveria ser lido com 

bastante proveito também nas escolas portuguesas, porque tratava com ―a conveniente 

extensão e clareza muitas questões ou omitidas, ou só tocadas de leve nos compêndios aqui 

mais vulgares‖ (idem). Também porque, segundo ele, oferece um excelente resumo da 

História da Filosofia: ―[...] não poderá comparar-se o pouco que possuímos sobre tal objeto 

nem quanto à cópia de notícias biográficas relativas aos diferentes filósofos, nem quanto à 

exposição, dedução e crítica de seus numerosos sistemas‖ (ibidem). 

A tradução procurámos faze-la, antes de tudo, fiel e clara; e nesta ultima 
qualidade insistimos de sobrepensado, por intendermos que nos escriptos 
didácticos em geral, e muito principalmente nos philosophicos, a clareza é a 
virtude prima; a estas duas qualidades forcejámos por junctar a conveniente 
pureza e concisão, e certa fluência desaffectada. Se pórem lográmos, ou não, 
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nosso intelecto, vejam os leitores competentes e imparciaes (Coimbra, 
Janeiro de 1865).30  

 

Figura 12  — Frontispício da 4ª edição de 1871 do compêndio de Barbe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca Pública Epifânio Dória 

                                                 
30

 Advertência feita pelo professor do Lyceu Nacional de Coimbra, Joaquim Alves de Souza, ao tempo da 
tradução do compêndio de Barbe, em 1865. 
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Figura 13 — 4ª edição do compêndio de Barbe 

 

 

Fonte: Acervo da Biblioteca Pública Epifânio Dória 

 

Na primeira folha de rosto, encontramos o título centralizado: Curso Elementar de 

Philosophia. No lado oposto da primeira folha de rosto, lê-se a chancela do arcebispo de 

Paris: 

Aprovação de S. Exª, o Sr. Arcebispo de Paris 
Arcebispado de Paris; Deniz-Augusto Affre, por mercê de Deus e Graça da 
Santa Sé Apostólica, Arcebispo de Paris: 
Visto o relatório que no foi presente, aprovamos a obra intitulada: Curso 
elementar de Philosophia para uso das casas de educação, compreendendo a 
história da philosophia (pelo Rdo. Pe. E. Barbe, professor de philosophia) e 
pertencente á biblioteca philosophica de que são editores os snrs. Jacques 
Lecoffre et. Cie. 
Este livro, escripto com methodo e clareza, presenta sobre as diversas partes 
da philosophia noções exactas e precisas. O autor, sem sair dos justos 
limites, avaliou com discernimento os vários systemas philosophicos, e em 
ocasião oportuna fez ver (como cumpria a um philosopho christão) a 
necessidade d’outra luz superior à da fraca razão humana. E assim julgamos 
poder recomendar o presente Curso elementar de philosophia, como muito 
acomodado ao fim que se intentou conseguir. 
Dado em Paris, sob o signal de nosso vigário geral, e sello de nossas armas, 
e a rubrica de nosso secretário, em 23 de outubro de 1846. 
JACQUEMET, vigário geral. 
Por ordem de S. Ex. o Sr. Arcebispo de Paris. 
P. CRUICE, Conego honorário e secretario da comissão 
Paris – Na typ. Paulo Dupont, rua J. J. Rousseau, 41 (386, 7-6) 
(BARBE, op. cit., grifos do autor). 
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A chancela expedida pelo arcebispado de Paris mostra-nos o grau de relevância da 

obra de Barbe, que registramos ter pertencido à biblioteca filosófica dos editores Jacques 

Lecoffre et. Cie. Não localizamos dados sobre a constituição desta biblioteca, tampouco de 

seus editores embora saibamos, como vimos em outro momento deste trabalho, o valor das 

bibliotecas e casas de leitura no século XIX, por serem considerados verdadeiros templos da 

leitura.  

Sobre o autor, Eustaque Barbe, não localizamos muitos dados biográficos, mas, a 

partir do prefácio escrito por ele mesmo, entre as páginas XIX e XIV do compêndio, podemos 

perceber algumas aspirações dele diante da tarefa de compendiar os conteúdos de Filosofia: 

É sabido por quantas vicissitudes o ensino publico teve de passar nestes 
últimos tempos. A primeira vez que saiu á luz o presente livro, atravessava o 
espirito humano uma d’essas crises que põem em risco a vida moral d’uma 
nação. A philosophia dominante pretendia nada menos que reinar nos 
espíritos exclusivamente; e guardando as aparências de respeito para com a 
religião, julgava-a todavia ineficaz, e queria tomar-lhe para logar perante as 
novas gerações. Neste poncto estavam as cousas, quando, por um juízo 
insondável da Providencia, o mundo recebeu subitamente uma grande e 
temerosa lição (1848). Num abri e fechar d’olhos, homens, instituições, 
aquillo que ainda na véspera parecia inabalável, tudo se desmoronou: e no 
meio d’esta ruina universal viram todos claramente que só a religião, ou 
pouco mais, tinha ficado em pé (ibidem). 
 

Ao que parece, sendo Barbe (op. cit.)  autor com forte entendimento cristão, chama 

atenção para o fato de que a Filosofia dominante em sua época ―pretendia nada menos que 

reinar nos espíritos exclusivamente e guardando as aparências de respeito para com a religião, 

julgava-a, todavia, ineficaz, e queria tomar-lhe para se todas as novas gerações até que a 

providência divina deu uma lição por volta do ano 1848‖ que salvou a sociedade; ou seja, para 

Barbe, contra a autonomia de um pensamento ateu que buscava se desvencilhar da fé cristã, 

fazia-se necessário considerar o apoio, desta frente à maledicência da outra: 

Entretanto, favorecidas pela desordem e livres do freio que as continha, 
todas as ideas, todos os sentimentos, aquelles mesmos que ninguém se 
atreveria a professar no estado normal da sociedade, poderam circular 
livremente e ostentar-se à luz do dia. Então a França mostrou-se tal como 
realmente estava, isto é, atacada dúm mal profundo, cujos estragos horríveis 
se podiam observar nas almas. A sociedade parecia nos últimos paroximos 
da vida, quando a Providencia a salvou por um milagre(ibdem). 

 

 



117 
 

Barbe induz que diante dos estragos dessa razão que busca desvencilhar-se da fé, 

somente a divina Providência podia ter salvado as almas do torpor a que as mentes havia 

sucumbido: 

 A gravidade do mal exigia remédio prompto. Já não se podia dissimular que 
o ensino em França, qual o tinham dado no período antecedente em todos os 
gráus da escala social, concorrera para lançar nos espíritos muitas d’essas 
sementes funestas, cujos amargos fructos se estavam colhendo. Foram pois 
tomadas precauções severas, mormente contra aquelle ramo da instrucção 
que reputavam mais perigoso: e em tanto extremo, que até lhe trocaram o 
nome, consagrado pelos séculos, noutro que inspirasse menos desconfiança. 
Todavia a mudança, alias de pouca duração, foi mais nas palavras que nas 
cousas: a philosophia acaba de retomar no ensino oficial o seu antigo nome, 
um decreto de recente data (1863) a restituiu aos seus direitos e a honra. 
(ibidem, p.X ) 
 
 

Nesta passagem do prefácio, o autor refere-se a reformas que ocorreram no âmbito da 

instrução pública. Em 1863, um ano antes do Decreto a que se refere Barbe, ocorria no Brasil 

a reforma do Colégio Pedro II, quando se deu o reconhecimento do malogro da reforma de 

Couto Ferraz. Foi o momento a partir do qual se reorganizaram as matérias num curso único 

de sete anos, destinado a conduzir os estudantes ao curso superior. Sejam quais forem as 

mudanças aventadas neste Decreto, elas repercutiram diretamente no Brasil:  

Mas, por maiores que fossem essas vicissitudes exteriores, é certo que a 
philosophia persiste intacta em sua essência. A philosophia, considerada em 
si mesma, isto é, a razão do homem estudando as verdades que mais lhe 
importa saber, é parte essencial da sua constituição intelectual; satisfaz uma 
necessidade de sua natureza, como ente racional; formula as provas das 
verdades fundamentaes; e na ordem intelectual representa o que foi deixado 
á livre discussão. Por outra parte, todos convirão em que debalde se buscaria 
objeto mais digno do estudo da razão humana, do que o homem, mesmo e o 
seu autor: ora d’isto se ocupam a Psychologia e a Theodicea, com as duas 
sciencias prácticas de si dependentes, a Lógica e a Moral, tudo rematado 
com uma resenha critica das opiniões dos philosophos. E quanto a esta 
advertiremos que, assim como em geral se gosta de saber as mais leves 
acções dos homens grandes, também é natural gostar de saber o que eles 
pensaram; e tanto mais, quanto o pensamento é mais nobre que a acção: 
d’ahi a importância da Historia da Philosophia, riquíssima também em lições 
proveitosas, quando estudada com discrição (ibidem p.X-XI). 
 
 

Barbe descreve qual sua concepção de Filosofia, a que fins ela se presta e quais são as 

doutrinas (disciplinas) que podem colaborar para esse fim. São elas: a Psicologia, a Teodiceia, 

a Lógica e a Filosofia Moral. Para o autor, a Filosofia emerge como uma necessidade de 

satisfação da natureza própria do homem, como ente racional, em formular as provas das 
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verdades fundamentais, e que, segundo ele, representaria o que foi deixado à ―livre 

discussão‖. Como podemos perceber, as disciplinas apontadas por Barbe já haviam sido 

descritas no quadro das propostas da Reforma Pombalina para a Universidade de Coimbra em 

1772.  

 
Porém, entre as matérias que constituem um tractado de philosophia, as mais 
importantes por sua natureza, e as mais contiguas á sciencia da religião, 
prendem, por assim dizer, noutro mundo, e tocam no infinito: o seu mesmo 
character grandioso e ilimitado só por si nos oprime e confunde. Era pois 
necessário que o poder de Deus viesse auxiliar a fraqueza do homem, 
fortalecendo-lhe o espirito contra seus próprios desmaios. Essa philosophia 
presunçosa que rejeita o apoio e a direção da razão divina que não desfaz, 
como tem mostrado a experiência, e o confirma a historia da philosophia 
com exemplos inumeráveis. Pelo contrario, se a philosophia, deixando todo 
o antagonismo contra a religião, reconhece os direitos que assistem á 
autoridade divina, também esta, comunicando áquella a força de que precisa, 
reconhece a porção de liberdade que legitimamente lhe pertence (ibidem 
p.XI) 
 
 

Frente ao quadro das disciplinas e da tarefa mesma da Filosofia, Barbe não deixa 

escapar mais uma vez a afirmação da necessidade do poder de Deus auxiliar a fraqueza do 

homem, ―fortalecendo-lhe o espírito contra seus próprios desmaios‖. O padre aponta os riscos 

que a Filosofia pode sofrer quando presunçosamente rejeita-se o apoio e a direção da razão 

divina. 

Em todos os tempos a philosophia foi cultivada pelos povos civilizados. 
Quando aos antigos, é ocioso citar nomes: baste lembrar que os christãos 
sempre tiveram a sua philosophia. São bem conhecidos os trabalhos 
philosophicos dos padres da Egreja, e os appellidos com que eram 
caracterizados os doutores da edade média, em que o theologo não se 
distinguia do philosopho christão em grande numero. A philosophia, 
tornando a ser o que sempre devera ter sido, a sciencia da verdade e o amor 
do bem conforme as forças da natureza humana, viverá tanto com o espirito 
do homem: proscreve-la fora o mesmo que proscrever a sabedoria, como já 
ponderava S. Agostinho: Quisquis omnem philosophiam fugiendam putat, 
nihil nos vult aliud quam non amare sapietiam32. Por isso tinha ele advertido 
algumas linhas antes, que são adversos á religião: Unde etiam divinae hujus 
mundi evitandos esse praecipiunt. Estas palavras do grende bispo de 
Hippona mostram que ele, combatendo com energia os erros dos 
philosophos, extremava sempre cautelosamente a boa philosophia da má e 
perniciosa (BARBE, op. cit., p.XII, grifo do autor). 
 
 

                                                 
32

Barbe faz uma citação direta importante de seu ideário quando indica Santo Agostinho e sua obra De Ordine. 
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Neste trecho, Barbe deixa o seu entendimento de Filosofia como conhecimento de 

mundo presente em todos os povos civilizados. Dos mais antigos aos grandes doutores da 

Idade Média, a Filosofia foi cultivada como a ―sciencia da verdade e o amor do bem conforme 

as forças da natureza humana‖.  

A philosophia disse um philosopho do século presente, é a gloria e é o 
escolho do espirito humano. Feliz dele também, se não tivesse batido tanto 
nesse escolho! Quando é nociva á sociedade uma philosophia antichristã, 
que destrua a crença das verades fundamentaes em que ella mais se firma, 
tanto aproveita para o aperfeiçoamento da humanidade uma philosophia que 
não sáia dos seus strictos domínios. E posto que o espirito philosophico, 
assim como todas as faculdades humanas, só com a edade amadureçam 
completamente; todavia releva que a mocidade que frequenta as escholas, 
não fique de todo alhêa a este ramo tão importante da sciencia humana 
(ibidem p.XIII). 
 
 

O autor destaca que toda Filosofia anticristã que se apresenta como contrária aos seus 

preceitos é nociva para o seio da sociedade. Tanto melhor e aperfeiçoada será a humanidade, 

quando a Filosofia cultivada não sair dos seus estritos domínios. E, segundo ele, na medida 

em que as faculdades humanas só amadurecem com a idade, melhor será para a mocidade que 

frequenta as escolas não ficar alheias a ela.  

Ensinada com prudência e discrição, a philosophia eleva os espíritos da 
mocidade acima do nível das cousas sensíveis, acostuma-os a generalizar 
seus conhecimentos, e ensina-lhes a linguagem severa do raciocínio. Por 
meio da lógica torna-se para similhantes edades uma verdadeira arte de 
pensar, regulando os passos da inteligência, e enfreando os ímpetos da 
imaginação, que com excesso de sua viveza perturba e precipita a razão. E 
finalmente, pela resenha das investigações livres do espirito humano faz que 
e os moços prontamente se convençam da necessidade d’uma religião 
divinamente revelada, e apreciem com justiça a fortuna de serem educa no 
seio do christianismo, que os livra das incertezas, hesitações e erros, cuja 
pintura os deve tornar justamente desconfiados contra a razão desajudada da 
fé (ibidem, p.XIII). 
 
 

O autor deixa entrever que, por meio dos conhecimentos da Lógica, torna-se para os 

moços da mesma idade ―uma verdadeira arte de pensar, regulando os passos da inteligência, e 

freando‖, segundo ele, ―os ímpetos da imaginação, que com excesso de sua viveza perturba e 

precipita a razão‖. Investido do conhecimento da Lógica, dentre outros, Barbe acredita que 

―os moços prontamente se convenceram da necessidade de uma religião divinamente 

revelada, e apreciem com justiça a fortuna de serem educados no seio do cristianismo‖ e com 

isso escaparem das incertezas da ―razão desajudada da fé‖ (ibidem). 
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D’estas considerações facilmente se infere que natureza deva ter ensino da 
philosophia. O autor d’este Curso procurou dar a todo o seu trabalho uma 
forma didactica e concisa, a única adequada a um tractado elementar; e como 
este intuito, retirou escrupulosamente quanto podesse quebrar o fio das 
ideas. Em duas palavras: dar a maior precisão e clareza possíveis á exposição 
d’esta sciencia, tantas vezes taxada de vaga e obscura; e ao mesmo tempo 
deixar-lhe o grau de profundeza devida, sem a qual não póde haver 
philosophia: tal foi o pensamento que presidiu a redação d’esta obra. Nas 
demonstrações seguiu-se strictamente o método syllogistico, por ser 
propriíssimo para acostumar os espíritos ao rigor do raciocinio (ibidem, 
prefácio do autor). 
 
 

O fundo metodológico que permeia o compêndio, que, segundo ele, embora tenha 

procurado dar a todo o seu trabalho uma forma didática e concisa, a única adequada a um 

tratado elementar, manteve o grau de profundidade devida, sem a qual não poderia haver 

Filosofia. O uso de objeções e demonstrações ao término de cada um dos capítulos permitiu 

ao autor que estruturasse o compêndio utilizando o método silogístico: ―[...] para acostumar 

os espíritos ao rigor do raciocínio‖. 

A edição presente sae consideravelmente melhorada em muitos artigos. O 
autor reviu com o maior cuidado todas as partes da obra, para retirar as 
inexatidões que lá houvessem escapado. 
Eustaque Barbe (ibidem) 
 
 

Com 661 páginas, contadas a partir da introdução até o índice posto no final do livro, a 

obra encontra-se dividida em quatro grandes partes. Cada uma delas subdivididas em 

introduções, demonstrações, objeções e apêndices. 

Quadro 22 – Divisão sintética do compêndio de Barbe por áreas do conhecimento 

 

PARTE DISCIPLINAS (Áreas 
do Conhecimento 

PÁGINAS 

Primeira Parte Psicologia 19 a 181 

Segunda Parte Lógica 185 a 302 

Terceira Parte Teodicéia 305 a 357 

Quarta Parte Moral 336 a 449 

Quinta Parte História da Filosofia 451 a 651 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do índice das matérias do compêndio de Barbe (op. cit., p.  653 – 661).  
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Sobre a philosophia, Barbe evidencia, ainda na Introdução, que a entende como uma 

indagação acerca da verdade e uma propedêutica à sciência. Mas adverte que: ―Deus, o 

homem, e a natureza – tal era o objeto da philosophia. A palavra ficou depois constantemente 

em uso, mas não conservou sempre a mesma significação‖ (BARBE, , 1846, p. 1). Segundo 

ele: 

Hoje a sciencia que conserva especialmente o nome de philosophia, 
tem por objeto o pensamento e o ser pensante, ou as inteligências 
consideradas em si e em suas relações, quer reciprocas quer com a 
natureza. A philosophia estuda em primeiro lugar o ser inteligente, tal 
como existe o homem, isto é, a alma humana; e depois ascende até a 
causa suprema de todas as cousas, até o espirito creador, ou deus, afim 
de explicar o homem mesmo e o universo (idem). 

 

Dessa forma, no entendimento de Barbe, a philosophia, na medida que visa a alcançar 

e  conhecer os entes espirituais e especialmente a sua alma, ou seja, aquilo que no homem 

pensa e dirige o corpo,  justifica o motivo pelo qual ele começa seu compêndio pela 

Psycologia: a ciência da alma. Assim sendo, afirma que tal ciência: 

[...] tem por objeto o que no homem pensa, isto é,o ente a que 
chamamos alma, espírito, princípio pensante. O espírito humano, 
voltando-se para si na observação psychologica, nota factos ou 
fenômenos que reputa produtos de faculdades evidentemente 
residentes em um sujeto; este sujeito é a alma. Dai dois objetos para 
psychologia: 1º as faculdades da alma; 2º a natureza ou substncia da 
alma (ibidem). 

 

 Essa escolha encontra-se fundamentada em sua visão da philosphia como um método: 

O conjunto dos processos que o espírito humano executa no estudo da verdade, constitue o 

que constuma chamar-se methodo (BARBE, 1846). As verdadedes adquiridas por meio da 

observação e experiência são juízos a posteriori: mas outras verdades há, natural e 

primitivamente existentes em nós, como partes integrantes de nossa constituição intelectual, e 

são as ideias, os princípios, os juízos a priori (idem). Segundo Babe, estas duas espécies de 

sciências e de methodos se combinam e prestam-se auxílio e daí os resultados positivos da 

psychologia no tocante ao método indutivo e do conhecimento da moral donde se deduz a 

priori as leis da consciência (ibidem). 
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Ainda tratando do método, Barbe nos oferece uma excelente representação da 

aplicação do sylogismo nas escholas durante o século XIX, quando ratifica: ―Este é o processo 

metódico da demonstração e a forma que as escholas usam para a argumentação ou discussão 

filosófica. E como em um curso de philosophia logo desde o princípio pode oferecer-se 

ocasião de fazer uso d’esta argumentação, não parecerá fora de propósito tocá-la sucintamente 

já na introdução‖(BARBE, 1846, p. 7). 

A importância da psychologia mescla-se automaticamente, segundo Barbe, com outra 

sciência que tem a função de dirigir a inteligência: a lógica. Para ele, o espírito só pode ficar 

certo de alcançar a verdade na medida em que estiver seguro e sem receio de errar (Barbe, 

1864). Neste caso, ele irá dividir suas lições sobre a lógica em cinco partes: 1º, certeza; 2º, 

methodo; 3º, meios auxiliares do methodo; 4º, methodo das diferentes sciências e 5º, erros e 

sofismas. 

Na terceira parte de seu compêndio, Barbe se ocupa com a Theodicea e a definiu da 

seguinte forma:  

A theodicea deve, numa parte estudar a existência de Deus, e na outra 
os seus atributos ou perfeições. Geralmente empregada para designar a 
parte da philosophia que tracta de Deos, a palavra Theodicea, atenta a 
etymologia, só deveria significar aquella parte da teologia natural que 
trata da justiça divina: e realmente, a Theodicea de Leibnit só trata do 
que respeita a justiça e bondade de Deus: todavia está em uso extender 
a dicta palavra a toda a sciência que trata de Deus (idem). 

 

Ao passo que discute a essência, ou natureza de Deus, Barbe reserva um amplo espaço 

para discutir as objeções realizadas sobre tal assunto, estruturando-as a luz do uso do 

silogismo aplicado às discussões. Tais objeções são seguidas das suas respectivas respostas e, 

em muitos casos, estas são seguidas de uma insistência ou novas objeções até que se 

demonstre de forma irredutívelmente aquilo que se intenta demonstrar.   

Na quarta parte do compêndio, discute o objeto da Moral, definindo-a como aquela 

que ensina a governar a vontade:  

Realizar a ordem e pratica o bem por actos voluntários e livres é fazer 
aplicado de certos princípios que servem de regra a vontade. Há uma 
sciencia que tem por objeto determinar e precisar bem estas regras; e 
essa sciencia chama-se Moral, ou Ethica, e pode definir-se a sciencia 
que tem por fim dirigir a vontade na prática do bem (Barbe,  1846, 
p.364). 
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Barbe divide o estudo da moral em duas partes: o estudo da moral geral e a especial. 

Segundo ele, o estudo da moral geral reflete sobre os fundamentos ou condições da moral, que 

são: ―[...] a consciência, a ideia do dever, a diferença entre o bem e o mal, a obrigação moral, 

e a lei‖; e a moral (idem). Já a moral especial trata das várias espécies de deveres. A ideia do 

dever apresenta-se como a base principal da moral, toma diversas formas em sua aplicação: 

faz menção à nossa relação com o criador, com o nosso ser, ou com os outros entes 

semelhantes a nós.  Chama-nos a atenção, na seção II, a exposição realizada sobre os deveres 

relativos ao corpo, onde adverte: 

[...] devemos cuidar prudentemente do corpo, e não o sobrecarregar de 
trabalhos excessivos. E como nada haja mais funensto do que deixa-lo 
amolecer e estragar com ruins hábitos que tornam escravo dos vícios, 
cumpre sujeitá-lo a uma temperança continua afim de o manter 
submisso ao império da razão; evitando porém  o excesso de o 
extenuar e  consumir  com rigores desmensurados (Barbe, 1864, 
p.427). 

 

Sobre a História da Filosofia, Barbe nos explica que, como todas as outras histórias 

são compostas por fatos cuja observação e estudo contrabalançam-se com a razão; assim, 

afirma que: ―[...]Se construissemos, por assim dizer, a priori a historia do espírito humano, 

conforme as leis que pela razão descobrimos dentro de nós mesmos, viriamos finalmente a 

parar em meras hipóteses históricas‖ (BARBE, 1846, p. 452). E segue:  

[...] mas também por outra parte, se não nos pegássemos a algum fio 
guiador, se não empunhássemos alguma tocha que nos aluminasse em 
todas as partes do vasto edifício filosófico, perder-nos-iamos n’esse 
como labyrintho, formado das infinitas opiniões philosophicas, 
diversas e até encontradas, que tornam a história da philosophia uma 
espécie de história das variações do espírito humano (idem). 

 

Quanto aos métodos aplicados ao ensino de história da filosofia vê-se que, para Barbe, 

ele era formado por dois elementos: a observação e a crítica. Os métodos e as ordens que se 

podem seguir são expressos da seguinte forma: a ethnographia, a systematica e a 

chronologica: 

Ordem ethonográphica. Consiste ella em examinar separadamente as 
diversas doutrinas que apareceram em certo povo, e fazer depois 
sucessivamente semelhante exame às doutrinas dos demais povos. 
Este methodo é pouco racional, porque os trabalhos da philosophia 
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não se circunscrevem aos limites das comunidades políticas.... Ordem 
Systemática. Consiste ela em apresentar sucessivamente e em 
separado, toda história de cada systema philosophico, por exemplo, 
historiar primeiro as teorias sensualistas e materialistas, entre si 
dispostas por sua maior ou menor afinidade... Ordem chronológica. 
É a ordem que a história naturalmente segue, é o processo 
vulgarmente usado no estudo dos factos (BARBE, 1846, p. 454 - 455). 

 

Dentre estes métodos, Barbe (1846) decide que o Misto é o mais apropriado na medida 

em que se pode combinar a análise racional das doutrinas com a conveniente ordem dos 

tempos, constituindo uma ordem lógica. Na página 652, da referida referência, encontramos 

uma breve conclusão acerca do quadro histórico da Filosofia tal como transcrevemos abaixo:  

A historia da philosophia, cujo quadro acabamos de desenhar, presta 
assumpto para varias e proveitosas reflexões. Confessemos desde já, que 
alguns fructos se têm realmente colhido no campo da philosophia: os 
princípios da lógica, as regras do méthodo, muitas observações psycologicas, 
cousas são cuja realidade não póde contestar. Porém, ainda hoje os 
philósophos disputam sobre o que justamente se chamam as questões vitaes 
da humanidade. Estas tentativas do espírito humano, tam a miúdo renovadas 
e quase sempre infructuosamente, esta opposição e lutcta constante entre 
doutrinas e systemas, tudo nos está lembrando a fraqueza da razão humana, e 
a impossibilidade de a conciliarmos comsigo mesma, quando deixada só ás 
próprias forças. De todas estas indagações e discussões o que deve concluir-
se é que, quem não se quizer arricar a cair no abysmo do scepticismo mais 
ou menos absoluto, deve indefectivelmente seguir uma philosophia que se 
basêe na concordância da razão com a fé, ambas emanadas da mesma fonte, 
que é a verdade: uma procedendo por meios puramente naturaes, e tendo 
direito à legítima parte de independência nos objetos de sua competência; e a 
outra procedendo por meios sobre naturaes, e tendo o dever de alumiar, 
dirigir e rectificar a primeira, e permitir-lhe erguer vôo mais seguro, e 
remontar-se a uma região mais alta, fora do alcance das tempestades, onde a 
philosophia mesma bastantes vezes se tem perdido (ibidem). 
 
 
 

Barbe, como já apontado no prefácio, insiste na conclusão que, a partir de todas as 

indagações e discussões elencadas no compêndio, seus leitores devem ter o pensamento de 

que: ―quem não quiser arriscar cair no abismo do ceticismo, deve seguir uma Filosofia que se 

estabeleça perfeita concordância da razão com a fé‖(Barbe, 1846). Tal afirmação aponta um 

forte traço escolástico na obra analisada. 

Entretanto, antes de taxar o compêndio de Barbe como um simples apanágio da 

escolástica medieval — e, por não encontrarmos as referências bibliográficas utilizadas por 

ele para produzir o compêndio —, traçaremos um quadro geral de autores e obras a partir das 
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notas de rodapé. Dentre os autores citados nas notas de rodapé e por todo o compêndio, 

encontram-se personalidades culturais dos mais variados campos de atuação: filósofos, 

músicos, literatos, teólogos e educadores de diversos países.  

Entre as personalidades da Filosofia Grega, encontramos: Platão, autor de diversos 

diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação 

superior do mundo. Registra-se também o nome de Aristóteles, que foi aluno de Platão e 

professor de Alexandre, o Grande. Assinala-se ainda nomes como Pausânias33; Proclo Lício.34 

Já na parte referente à História da Philosophia, encontramos em destaque os nomes de 

Diógenes Laércio35 Carnéades36, Arcesilau37; Cleantes de Assos38 Aulo Gélio39; Xenócrates40 

dentre outros. 

Gráfico 1 – Autores Gregos citados no compêndio de Barbe 

 
               Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, a partir das citações nas notas de rodapé de Barbe (op. cit.).  

                                                 
33

Geógrafo e viajante grego, autor da Descrição da Grécia, obra que presta um importante contributo para o 
conhecimento da Grécia Antiga, graças às suas descrições de localidades da Grécia central e do Peloponeso.  
34

 Chamado de Proclo Diádoco, filósofo neoplatônico grego do século V. Teve o mérito de desenvolver a 
corrente de pensamento baseada em Platão, iniciada por Plotino e depois expandida por Porfírio e Jâmblico. 
35

 Historiador e biógrafo dos antigos filósofos gregos. A sua maior obra é Vidas e doutrinas dos filósofos 
ilustres, composta por dez livros, que contêm relevantes fontes de informações sobre o desenvolvimento da 
filosofia grega. 
36

 Filósofo grego nascido em Cirene no ano de 214 a.C. Suas idéias filosóficas iam contra vários antigos 
preceitos. Foi um crítico do estoicismo, criando as bases do ceticismo. De fato, Carnéades foi um cético radical 
e o primeiro filósofo a apontar o fracasso dos metafísicos, que pretendiam encontrar um significado racional 
nas crenças religiosas; 
37

 Filósofo grego e fundador da Segunda ou Média Academia fase de ceticismo acadêmico; Arcesilau sucedeu 
Crates como o sexto diretor da Academia e foi o primeiro acadêmico a adotar uma posição de ceticismo 
filosófico. 
38

 Filósofo estóico, discípulo e continuador de Zenão de Cítio; Estrabão historiador, geógrafo e filósofo grego; 
39

 Gramático latino, possivelmente de origem africana, provavelmente nascido e certamente trazido à Roma. 
Ele estudou gramática e retórica em Roma, e filosofia em Atenas 
40

Filósofo que fora discípulo de Platão. 
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Entre os autores latinos citados nas notas, destacam-se Sêneca41, Ciícero42, Lucrécio43, 

Plutarco44; Quinto Cúrcio45, Horácio46; Claudiano47; Terêncio,48 Ovídio49; Porfírio50; Aulo 

Gélio51; Boécio52; Plínio53 e outros. 

Gráfico 2 – Autores latinos citados no compêndio de Barbe. 

 

            Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, a partir das citações nas notas de rodapé de Barbe (op. cit.).  

 

Entre os autores do Helenismo citados nas notas, assinalam-se: Proclo Diádoco54; São 

Clemente de Alexandria55; Cleantes de Assos56; Porfírio de Tiro57; Lucio e Claudiano, que 

foram poetas e filósofos romanos. 

                                                 
41

 Um dos mais célebres advogados escritores e intelectuais do Império Romano. 
42

 Filósofo, orador, escritor, advogado e político romano. Fora visto como sendo uma das mentes mais versáteis 
da Roma antiga 
43

 Poeta e filósofo latino. 
44

 Foi um historiador, biógrafo, ensaísta e filósofo neoplatônico grego, conhecido principalmente por sua obra 
Vidas Paralelas .  

45
 Senador e historiador romano, que viveu, segundo alguns estudiosos, na época do imperador Cláudio, na 

primeira metade do século I.  
46

 Poeta lírico e satírico romano, além de filósofo. É conhecido por ser um dos maiores poetas da Roma Antiga 
47

 Poeta Romano. 
48

 Dramaturgo e poeta romano, autor de pelo menos seis comédias. 
49

 Poeta romano que é mais conhecido como o autor de Heroides. 
50

 Filósofo neoplatônico e um dos mais importantes discípulos de Plotino, responsável por organizar e publicar 
54 tratados do mestre na obra As Enéadas, composta por seis livros.  
51

 Importante gramático latino. 
52

 Filósofo, estadista e teólogo romano que se notabilizou pela sua tradução e comentário do Isagoge de 
Porfírio. 
53

 Naturalista Romano também conhecido como o Velho. 
54

 Foi um filósofo neoplatônico grego do século V. Teve o mérito de desenvolver a corrente de pensamento 
baseada em Platão, iniciada por Plotino e depois expandida por Porfírio e Jâmblico 
55

 Foi um escritor, teólogo, apologista e mitógrafo cristão nascido em Atenas; Crisipo foi um filósofo grego visto 
como um dos maiores expoentes do estoicismo e discípulo de Cleanto de Assos. 
56

 Filósofo estóico, discípulo e continuador de Zenão de Cítio como segundo escolarca da escola estóica de 
Atenas. 
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Gráfico 3 – Autores do helenismo citados no compêndio de Barbe 

 
                       Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, a partir das citações nas notas de rodapé de Barbe (op. cit.).  

 

São citados inúmeros padres, patronos e apologistas da igreja, tais como: São 

Jerónimo58; São Justino59; São Paulo60; São Clemente61. 

Gráfico 4 – Autores cristãos citados no compêndio de Barbe 

 
                      Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, a partir das citações nas notas de rodapé de Barbe (op. cit.).  

 

Entre as personalidades britânicas, salientam-se: Thomas Reid62 (Th. Reid) e Dugald 

Stewart63.  

                                                                                                                                                         
57

 Foi filósofo neoplatônico e um dos mais importantes discípulos de Plotino, responsável por organizar e 
publicar 54 tratados do mestre na obra As Enéadas, composta por seis livros 
58

 São Jerônimo fora padre e apologista cristão. É conhecido, sobretudo, como tradutor da Bíblia do grego 
antigo e do hebraico para o latim. É o padroeiro dos bibliotecários e dos tradutores 
59

 Foi um teólogo do século II. São Cipriano passou para a história não apenas como santo, mas também como 
excelente orador. É ainda considerado um dos Padres latinos. A principal fonte sobre sua vida é a obra Vida de 
São Cipriano, escrita por seu discípulo Pôncio de Cartago. 
60

 Foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem parte significativa do 
Novo Testamento.  
61

 Foi um escritor, teólogo, apologista. 
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Gráfico 5 – Ocorrência de autores Ingleses citados no compêndio de Barbe 

 
                          Fonte: Gráfico elaborado a partir das citações nas notas de rodapé de Barbe (op. cit.).  

 

Já entre as personalidades francesas, encontram-se citados: Bernard le Bovier de 

Fontenelle64; Nicolas Malebranche65; François Fénelon66; Henri François d'Aguesseau67; 

Étienne Bonnot de Condillac68; Pierre Gassendi69; Marc-Antoine Charpentier70; Pedro 

D’Ailly71. 

Gráfico 6 – Ocorrência de autores Franceses citados no compêndio de Barbe 

                                                                                                                                                         
62

 Filósofo britânico contemporâneo de David Hume fundador da Escola Escocesa do Senso Comum (Scottish 
School of Common Sense), e que desempenhou um papel importante no Iluminismo Escocês.  
63

 Filósofo britânco representante da escola escoceza de Filosofia. 
64

 Também refevenciado como Bernard le Bouyer de Fontenelle dramaturgo francês; 
65

Filósofo francês. 
66

Pseudônimo de François de Salignac de La Mothe-Fénelon teólogo católico apostólico romano, poeta e 
escritor francês, cujas ideias liberais sobre política e educação esbarravam contra o "statu quo" da Igreja e do 
Estado dessa época. Fénelon Pertenceu à Academia Francesa de Letras 
67

 Foi um magistrado francês 
68

 Foi um filósofo francês que recebera as ordens e tornou-se abade de Mureaux. 
69

 Foi um filósofo, cientista e matemático francês. 
70

 Foi um compositor francês. 
71

 Foi um prelado e teólogo francês. 
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                       Fonte: Gráfico elaborado pelo autor, a partir das citações nas notas de rodapé de Barbe (op. cit.).  

Entre as personalidades alemãs, registram-se: Albrecht von Bollstädt72,e Imanuel 

Kant73. 

Gráfico 7 – Autores Alemães citados no compêndio de Barbe 

 
                             Fonte: Gráfico elaborado pelo autor,a partir das citações nas notas de rodapé de Barbe (op. 

cit.).  

 


A partir da análise das notas de rodapé do compêndio de Barbe, confirmamos o 

eclétismo, ou seja, o conjunto dos autores e escolas filosóficas utilizados pelo autor em seu 

maquinário intelectual para atender as exigências do ensino de filosofia. O ecletismo do curso 

elementar de Barbe agregou teorias distintas e elementos doutrinários de origens diversas 

articuladas em uma unidade sistemática e consistente.  

                                                 
72

 Conhecido como santo Alberto Magno ou Alberto de Colônia, foi um frade dominicano, filósofo, teólogo, 
naturalista, químico e alquimista germânico. Professor renomado no século XIII, mestre de Tomás de Aquino 
73

 Importante filósofo alemão escreveu a Crítica da Razão Pura.  
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Para construir seu compêndio, Barbe nos forneceu indícios de que fez apropriação das 

melhores teses ou elementos dos diversos sistemas filosóficos para edificar, segundo  Darnton 

(1986), a ‖mobília mental‖ de uma época. Com isso, ele acabou propiciando aos professores e 

alunos um amplo espectro de conteúdos para atender ao enciclopédico programa da disciplina 

Filosofia Racional e Moral (ver anexo 5). A partir desta análise, foi possível perceber em sua 

estrutura as diversas vozes com quem Barbe dialogou em sua escrita. Os autores e as obras 

escolhidas para a montagem de seu curso elementar nos oferecem um panorama das ideias 

que estavam em circulação, assim como quais contribuições ele teria dado à cultura escolar. 

2.2.1.  - Philosophia Racional e Moral: para instruir racionalmente o espírito e melhorar 

moralmente o coração. 

 

Sobre os compêndios de Barbe e Charma na cultura escolar do século XIX, Clovis 

Bevilaqua (1977) registra um incidente em que o então professor de filosofia Antonio 

Herculano de Souza Bandeira do Curso da Faculdade de Direito do Recife propôs substituir o 

livro de Barbe adotado oficialmente por sua tradução do Charma. O Ministro do Império não 

se conformou com a mudança e exigiu explicações ao diretor da Faculdade. Ocasião em que 

aproveitou para criticar a centralização excessiva então vigente em matéria de ensino (LIMA, 

1995). 

O compêndio de Charma deixa-nos um forte indício de que ele havia sido organizado 

para servir de manual aos alunos que pretendiam realizar os exames preparatórios. Entre os 

conteúdos, é extensa a quantidade de atividades. O mesmo não ocorreu com o compêndio de 

Barbe, cujas atividades inexistem. O compêndio de Barbe provavelmente destinava-se aos 

professores. Em seu conjunto: método e linguagem exigiam habilidades que extrapolam os 

conhecimentos de um curso elementar. O termo elementar não se coaduna com a 

profundidade e abrangência com que Barbe se ocupou para verter seu livro. 

O compêndio de Barbe teria sido usado por alunos e por professores. Indícios apontam 

para o fato de ter sido usado por um número variado de leitores. No Jornal O Republicano de 

29 Setembro de 1889, em um artigo intitulado: Algumas palavras sobre o estudo de 

matemática no Brasil endereçado pelo Jornalista Samuel D’Oliveira a seu mestre e amigo, o 

Professor Baltazar Goes, lê-se a expressão: “Barbeismo”: 
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A philosophia que é encarada como tendo um objeto próprio e 
tomando numa matéria a parte, quer encarada como synthese das 
ciências é sempre um estado muito complicado, altamente complexo, 
que exige uma boa soma de conhecimentos anteriores, a par de 
espírito bem orientado, ao qual não seja em nada estranho o hábito de 
pensar. Esta claro pois que, ao estudante de preparatório nada pode 
aproveitar com o estudo da philosophia. Agora pergunto: ―que 
resultado pode tirar um moço do estudo desse barbeísmo, 
desconchavado e inútil. Dessa mescla de falso catecismo e baixa 
teologia que com ares de coisa séria distribui-se frequentemente na 
instrução pública? 

 

Com a proclamação da República, em 1889, as reações ao pensamento teológico 

mostraram-se cada vez maior principalmente com o avanço das ideias positivistas. 

Percebemos no texto publicado no Jornal Republicano o tom perjorativo no uso da expressão 

“barbeísmo”, uma vez que devia ser comum nos debates e nas discussões citarem a obra de 

Barbe. Usava-se Barbe para discutir qualquer tema, tal como atualmente usamos a expressão 

“Freud explica‖; assim, para justificar diferentes aspectos da vida cotidiana fazia-se através 

das  das lições de Barbe. O “barbeísmo”, expresso pelo jornalista, provavelmente 

representava o malabarismo discursivo a que se prestava o compêndio. . Diante disso, aqueles 

que se embuíam de seus ensinamentos discutiam os mais variados assuntos e praticavam o 

barbeísmo, ou seja, eram vistos como ecléticos. 

 As apropriações que os leitores de Barbe faziam do livro os preparava para qualquer 

disputa filosófica.  Segundo Lima (1995), a obra de Barbe passou a ser uma espécie de bíblia 

nas discussões e era citada em todo momento como oráculo infalível nos debates tanto 

filosóficos, quanto teológicos. Daí a reação agressiva ao barbeísmo usual não só nos métodos 

quanto nos conteúdos que o compêndio atendia. A forma rigorosa com a qual se fazia uso de 

provas e demonstrações a partir do método silogístico, ao que parece tão comum nas 

preleções do curso de Filosofia Racional e Moral, fazia parte da estrutura do curso elementar 

de Barbe.. 

O ecletismo dele foi tão marcante que o Jornal do Aracaju de 28 de Outubro de 1874 

publicou o programa com os pontos de arguição para cada uma das matérias dos cursos 

secundários. Quando comparamos o vasto conteúdo exigido pelos exames com o índice do 

compêndio de Barbe (Ver Anexo 5 ) notamos que, praticamente,  em sua totalidade, os 

conteúdos de Filosofia Racional e Moral destacados no Jornal - descritos em quarenta e dois 
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itens - encontram-se irmanados. Com isso, temos uma clara e forte impressão de ter sido 

praticamente copiado do compêndio de Barbe:  

Quadro 23 – Conteúdos de Filosofia Racional e Moral publicados no Jornal do Aracaju 

em 1874 

Jornal do Aracaju 

1. Objeto, utilidade e divisão da filosofia, sua utilidade e relação com as mais 

ciências. 

 2. Das faculdades da alma: sensibilidade, entendimento, vontade;  

3. Da sensibilidade: seus caracteres, sensações, sentimentos, paixões;  

4. Das nossas idéias em geral: suas diversas espécies;  

5. Da percepção exterior, da atenção e comparação;  

6. Da abstração, formação das ideias gerais;  

7. Da memória, associação das ideias, imaginação;  

8. Do juízo e raciocínio;  

9. Dos sinais, e em particular dos vocábulos, sua relação com o pensamento;  

10. Da atividade espontânea e reflexa, descrição dos  atos da vontade;  

11. Do método: análise e síntese;  

12. Das proposições, suas espécies, conversão e oposição;  

13. Da definição, divisão e classificação;  

14. Do senso íntimo: evidência, certeza, axiomas, demonstrações;  

15. Da observação externa: indução, analogia e probabilidade;  

16. Do testemunho humano: regras da crítica histórica;  

17. Do silogismo, suas espécies, regras e figuras;  

18. Da argumentação, suas formas e regras;  

19. Dos sofismas e causas dos erros;  

20. Da arigem de nossas ideias; apreciação da opinião dos autores;  

21. Das ideias fundamentais do entendimento humano: substância, causa, tempo, 

espaço, infinito, finito, unidade, corpo;  

22. Demonstração da liberdade: influência dos motivos sobre a vontade;  

23. Da imortalidade da alma;  

24. Exposiçãoe crítica das hipóteses sobre a união da lama com o corpo; 

25. Da imortalidade da alma. 
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26. Da ideia de um Ente Supremo; prova metafíca de sua existência;  

27. Prova física da existência de Deus;  

28. Prova moral da existência de Deus;  

29. Dos atributos metafísicos de Deus;  

30. Dos atributos morais à existência do mal;  

31. Da providência considerada relativamente à existência do mal. 

32. Dos motivos dos atos humanos;  

33. Crítica das principais opiniões dos filósofos sobre a natureza do dever;  

34. Demonstração da lei natural; lei positiva;  

35. Cosnciência moral, imputação;  

36. Do mérito e demérito, pena e premio;  

37. Moral religiosa; culto interno e externo;  

38. Moral individual: dos deveres relativos ao espírito;  

39. Dos deveres relativos ao corpo, oas bens extrínsecos;  

40. Moral social: dos deveres de beneficência;  

41. Noções de doreito, deveres gerais da justiça;  

42. Dos deveres gerais na sociedade doméstica e civil. 

Fonte: Jornal do Aracaju de 1874. 

Comparando a lista de conteúdos exigidos e publicados no Jornal do Aracaju de 1874 

com os índices dos compêndios de Charma (Anexo 1) e Barbe (Anexo 5), averiguamos que 

ambos atendiam as exigências não só legais, mas também dos saberes necessários  àqueles 

que precisavam se preparar para os exames preparatórios. Os textos e compêndios aprovados 

pela autoridade religiosa, ou pelos regulamentos de ensino sugeridos aos professores de 

Filosofia sergipanos, na condição de funcionários do governo contratados por concurso e / ou 

por nomeação, deveriam afinar o tom dos debates filosóficos com o exigido pelos programas 

de ensino.  

Desse modo, as exigências sociais e políticas frente aos saberes científicos, teriam sido 

a principal motivação para as reorganizações curriculares e os programas de ensino do curso 

filosófico. Com o que nos revelam os quadros curriculares descritos ao longo desta 

Dissertação, autores e os compêndios de Charma e Barbe até o século XIX, a Philosophia 

encarnou um sentido polissêmico: Sciência, Doutrina, Disciplina. Como afirmamos no ínicio 

do trabalho, a classificação e a organização do conhecimento em súmulas, programas e 

compêndios escolares não representaram apenas um conjunto de informações e conteúdos 
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indexados de forma inocente e posto em ordem alfabética, tratava-se de uma concatenação 

lógica e metódica - amparada em determinado estado mental - com vistas a um fim específico: 

conformar um conjunto de conteúdos às aspirações de uma época. 

 

Dispor os conteúdos consoante às exigências de um período apresentava implicações 

políticas e sociais, com envolvimento de  indicação ou interdição desses compêndios para o 

ensino de filosofia nas províncias no XIX. Acerca desta temática, Antonio Paim advoga que:  

 
O compêndio de Barbe insere-se na linha do espiritualismo eclético 
enquanto o de Charma é francamente tradicionalista. O fato de que o 
governo tenha tomado a iniciativa de proibir, a este último, nos fins da 
década de quarenta, deve achar-se relacionado a problemas de ordem 
política. À época e em relação à cultura luso-brasileira, a mais 
importante expressão do tradicionalismo consistia nas doutrinas que 
preconizavam a monarquia absoluta. A radicalização do processo 
político em torno da forma de organização da monarquia levara 
Portugal à prolongada guerra civil e à tomada do poder pelo 
democratismo radical (Revolução de setembro, 1836) (PAIM, 1999, 
p.13). 

 

Em concordância com o referido autor, o momento do tradicionalismo é bem posterior 

à proibição do compêndio de Charma em fins dos anos quarenta. Para ele, o  tradicionalismo 

surgiu com muita força em nossa cultura na medida em que o ecletismo, tendo se tornado a 

corrente dominante, não se revelava capaz de dar conta da problemática relacionada à moral. 

O tradicionalismo entendia a revelação como fonte do conhecimento e situava a razão em 

condição de subserviência àquela. O que se percebe na análise realizada sobre os compêndios é 

que a razão humana deve buscar se servir e / ou conciliar-se com a fé tanto no tradicionalismo de 

Charma e no  ecletismo de Barbe, quando este afirma na conclusão de seu compêndio:  

 

[...] de todas estas indagações e discussões o que deve concluir-
se é que, quem não se quizer arricar a cair no abismo do 
scepticismo mais ou menos absoluto, deve indefectivelmente 
seguir uma philosophia que se basêe na concordância da razão 
com a fé, ambas emanadas da mesma fonte (BARBE, 1846, 
p.652).  

 

Portanto, compreendemos que os compêndios escolares foram objetos culturais 

importantes para veicular saberes durante o século XIX nas províncias sergipanas. Foram eles 

que promoveram a consecução dos conhecimentos na cultura escolar secundária a partir das 



135 
 

exigências postas pelos decretos, estatutos e regulamentos escolares de ensino no período ora 

investigado.  

Indícios de tais exigências e da finalidade desses saberes apareceram, por exemplo, na 

advertência à tradução do curso de Barbe escrito pelo professor e tradutor Joaquim de Souza 

Alves, ao permitir o escape de uma importante representação aplicável também ao manual de 

Charma acerca do principal objetivo dos compêndios: ―[...] cuja leitura muito lhes pode 

instruir o espírito e melhorar o coração‖ (Alves, 1865, p.v,).   

Ao tratar do valor da filosofia para instruir o espírito e relacioná-lo às demais 

―sciências‖, que, segundo Charma, as sciências naturais (Filosofia Natural) e as filosóficas 

(Filosofia Racional e Moral), apesar da diversidade de seus objetos, ambas visam ao universal 

(CHARMA, 1860). Assim sendo, depreendemos que, no entendimento de Charma, a 

experiência, como dado relevante para o conhecimento, não se impõe à percepção interna do 

espírito (razão). 

Salienta-nos ainda Charma:  

Todas as sciências dependem da Philosophia. Não há sciência sem 
methodo: o methodo é um instrumento, que todos os gêneros de 
investigação são obrigados a receber das investigações filosóficas. 
Não há sciência que não admita axiomas, cuja verificação, excedendo 
a sua alçada, só a Philosophia compete. Toda sciência supõe uma 
distinção fundamental entre o certo, e o incerto. E que sciência há aqui 
fora da Philosophia que remonte, para o julgar, ao principio da certeza 
? (CHARMA, 1860, p.5). 

 

A afirmação de Charma, bem como aquelas examinadas no compêndio de Barbe 

deixa-nos alguns indícios de que o methodo filosófico, ou seja, aquele aplicado ao ensino das 

ciências –Filosofia Racional, Moral e Natural – - estavam condicionados a instrução do 

espírito e à incorporação de valores políticos, sociais e científicos já que, por sua vez, sempre 

estiveram embricados. Nesse sentido, o maquinário intelectual que permitiu estruturar os 

conteúdos compendiados por Barbe e Charma nos deixa fortes indícios acerca de como e qual 

deveria ser a orientação para o ensino de filosofia no Brasil e de seus desdobramentos na 

cultura escolar do século XIX, particularmente, aquela desenvolvida nas escolas das 

províncias sergipanas que receberam o influxo dessas orientações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os conteúdos da Filosofia Racional e Moral, elencados e examinados neste trabalho, 

foram apontados como um conjunto de saberes que ganharam um tempo e um espaço 

escolares74, ou seja, foram aplicados na escola a partir de um programa escolar com um tempo 

definido para se executar. Tanto nas escolas, quanto nas universidades em que se organizaram 

tais programas, os compêndios escolares serviram como objeto cultural importante para 

consecução desses saberes. Tal como vimos, esses conteúdos tiveram variadas representações 

e reorganizações: primeiramente nos estatutos da Universidade de Coimbra, reformada em 

1772; e, posteriormente, nos seminários e escolas secundárias. Vimos que a presença e a 

recomendação de compêndios e manuais escolares de ensino para as escolas secundárias tinha 

em vista engendrar práticas civilizatórias que visava a dar suporte à instrução. Neste sentido, 

os compêndios escolares serviram como os principais veículos na propagação dos conteúdos e 

métodos propícios à instrução e à inculcação de valores.  

Examinando os conteúdos da disciplina Filosofia Racional e Moral, foi possível notar 

que existia um conjunto de valores, doutrinas que foram assim organizadas para cumprir e 

fazer valer o espírito de uma época. Tais doutrinas ou, porque não dizer sciências, surgiram 

do engenho e do desejo humano por instruir os moços a partir de campos diversos do 

conhecimento e que, quando organizados no tempo e no espaço escolares acabaram 

assumindo a forma de disciplinas escolares. Percebemos, entretanto, que não foi do interesse 

destse trabalho destacar os espaços, alunos e professores que marcaram a trajetória da 

disciplina Filosofia Racional e Moral. A pesquisa se ocupou com a descrição dos  conteúdos 

                                                 
74

 Os saberes escolares são aqueles que se processam no interior da escola. 
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presentes nos programas escolares e com os compêndios que visavam ao cumprimento legal 

dos saberes desta disciplina. 

 

Conforme exposto, os compêndios escolares foram objetos culturais, símbolos dessa 

maquinaria intelectual que pretendia fazer da cultura escolar, aquela cultura produzida dentro 

e no entorno da escola, um momento para impigir a marca civilizatória calcada nos valores da 

época. O compêndio de ensino foi o repositório desse conjunto de valores e da marca do 

tempo em que vigoravam métodos e conteúdos exigidos na instrução e formação dos moços. 

 

Percebemos que as mudanças e as exigências sociais do século XIX, assim como o 

entendimento sobre a filosofia como doutrina e / ou ciência contribuiu para organizar os 

conteúdos dessa disciplina. A Filosofia Racional e Moral congregou um conjunto de saberes 

teóricos, práticos e propedêuticos aos cursos superiores que, por sua vez, modelaram também 

o ensino secundário. Em decorrência das inúmeras representações que receberam, não foi 

possível responder à pergunta que surgiu ao longo da pesquisa sobre se a Filosofia Racional e 

Moral consistia em uma única disciplina, ou se eram duas.  

 

O que verificamos na organização dos mapas escolares dos estatutos e regulamentos 

investigados foi o fato de eles aparecerem em muitos casos apenas como Filosofia, às vezes 

como Filosofia Racional, quando não se encontrava como Filosofia Moral e ou como 

Filosofia Racional e Moral, dando a entender ser uma única disciplina.  

 

Ao que parece, dada a extensão dos conteúdos, ficava a cargo dsas escolas, ou liceus 

definir que parte, ou partes do extenso currículo, deveria compor o mapa. Cabia a cada escola 

a opção por aplicá-las de forma desmembrada, ou em sua intereza. Se aqui podemos ensaiar 

alguma resposta é fato que, pelo menos, nos estatutos da Universidade de Coimbra reformada 

em 1772, donde extraímos nossa principal representação, tais disciplinas (doutrinas, sciências) 

se encontraram desmembradas, permitindo com que cada bloco de conteúdos fosse apropriado 

de acordo com as exigências de cada uma das instituições, ou grupos escolares. 

 

Tendo em vista que as disciplinas do ensino secundário adotaram, em muitos casos, a 

mesma nomenclatura dos cursos superiores, é forçoso considerar que os conteúdos para o 

ensino dessa matéria orbitavam em torno do imenso quadro de assuntos que foram 
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detalhadamente descritos na primeira parte deste trabalho. A partir dos quadros de conteúdos 

que organizamos na pesquisa, foi possível verificar que, em cada seminário ou escola onde se 

fez presente o ensino da Filosofia Racional e Moral, os saberes organizados nos quadros 

curriculares assumiram orientações particularizadas a partir de cada instituição de ensino.  

 

Deste modo, mesmo identificando as mudanças processadas nas nomenclaturas 

encontradas nos mapas escolares, na prática, o essencial de cada grupo de conteúdos 

continuava o mesmo. Evidenciamos isso quando recuamos um pouco em nosso recorte 

temporal para indicar que era possível perceber as permanências dos conteúdos de filosofia da 

Ratio Studiorum na divisão das ciências e conteúdos presentes nos estatutos da Universidade 

de Coimbra reformada, em1772. Há fortes permanências nos quadros dos conteúdos do 

aristotelismo português escolástico mesmo ao tempo das reformas encabeçadas pelo ideário 

Iluminista nos estatutos da Universidade de Coimbra.  

 

Quanto ao uso do método de trabalho a qual serviam os compêndios, percebemos que 

o método silogístico empregado por tais compêndios como forma de demonstrar algo, ao que 

parece foi universalizado pela modernidade por sua eficácia demonstrada na sólida formação 

perpetuada na formação intelectual por toda Europa e aqui no Brasil. Com isso, a sociedade 

burguesa do século XVIII e XIX, ao passo que atingiram a plenitude de sua força política e 

econômica, pôde contar com a presença de intelectuais que, dada a sólida formação recebida 

nas escolas e nos seminários, podiam assumir melhor a tarefa de legislar e balizar seus 

interesses a partir de leis que modelaram os regulamentos escolares com grande perfeição 

formal. 

 

Em Sergipe, sendo escassas as fontes para o estudo da cultura escolar, especialmente 

os compêndios escolares, possibilitou-nos recorrer a em catálogos além de regulamentos. A 

pesquisa nos acervos das bibliotecas públicas e particulares nos permitiu conhecer e analisar 

pelo menos dois compêndios: Questões de Philosophia, de Antoine Charma; e o Curso 

Elementar de Philosophia, de Eustaque Barbe. Tendo sido indicados pelos decretos e 

regulamentos de ensino para as escolas das províncias sergipanas, eles foram escolhidos por 

suas qualidades metodológicas e por seus conteúdos. Tanto no tempo do Liceu Sergipense, 

quanto do Atheneu Sergipense - tal como consta no Edital da Diretoria Geral da Instrução 
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Pública de 7 de Janeiro de 1871 - os manuais escolares tornaram-se importantes objetos 

culturais para a instrução secundária em Sergipe. 

 

Atender a recomendação desses compêndios significou, para as autoridades das 

províncias sergipanas, entronizar-se com as expectativas e as exigências do município da 

corte que ditava os programas e compêndios vistos como adequados à formação dos moços. 

Entretanto, o fato de os compêndios de Antoine Charma e Barbe terem sido recomendados 

pode não ser tão significativo posto que, tal indicação pode ter sido contrariada tanto por 

professores e por alunos à época de sua circulação.  

 

Nesta investigação, não foi possível determinar quantos desses compêndios 

circularam, nem como efetivamente chegaram até a província sergipana. Fica a sugestão a 

novas pesquisas para discutir acerca da compra, venda e contrabandos de livros em Sergipe. 

De qualquer forma, a análise de seus conteúdos nos serviu como indício das exigências 

aventadas durante o século XIX quanto ao ensino de Filosofia. Observamos que em ambos os 

cursos (o de Charma e o de Barbe) existiam semelhanças não só nos conteúdos, mas também 

na forma como conceituavam cada um dos campos de investigação da filosofia. Ambos 

visavam, cada um ao seu modo, a atender às exigências do extenso programa da disciplina 

Filosofia Racional e Moral, bem como garantir um conjunto de intenções e hábitos a inculcar. 

   

Vimos que as mudanças e as exigências políticas, sociais e científicas do século XIX, 

assim como o entendimento sobre a Filosofia como ―doutrina‖, ―disciplina‖ e / ou ―ciência‖ 

contribuiu para organizar os conteúdos presentes nos estatutos dos seminários e escolas que 

tinham essa matéria (disciplina escolar) em seu currículo. A análise dos conteúdos das 

―Filosofias‖ (Sciências), ou seja, a maneira como estavam organizados, ofereceu-nos 

representações muito particulares sobre como os homens se concebiam e conceberam a 

cultura escolar filosófica. O maquinário intelectual deixou rastros que se mostram nas 

escolhas, nas interdições, nos silêncios e na forma como, desde as primeiras árvores 

conhecimento, os homens produziram cultura. 

 

Neste sentido, portanto, os compêndios ou manuais de ensino que circularam nas 

províncias sergipanas, visavam cumprir as exigências da cultura da época. Os rastros dessa 

cultura encontram-se nas escolhas curriculares previstas nos estatutos, regulamentos dos 
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seminários, liceus e escolas do século XIX, e, também, no maquinário intelectual de Barbe e 

Charma que enfretaram o desafio de compilar o extenso conteúdo das ciências filosóficas 

tornando-as ascessíveis à instrução pública. Os compêndios de Barbe e Charma não perderam 

de vista a efetividade de seu propósito, a saber, o de instruir e melhorar o ânimo dos moços a 

partir de conhecimentos racionais e morais. A instrução racional para fortalecer o espírito 

científico e a moral para alimentar o coração na retidão do caráter. 
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ANEXO 1  - Índice das matérias e conteúdos do compêndio de Charma 

(páginas 1-13) 

INTRODUÇÃO. – I. – Objeto da philosophia. – Unidade e importância da philosophia. – 

Suas relações com as demais sciências. 

II. – Differentes methodos, que até aqui se tem usado nas investigações philosophicas. – Do 

verdadeiro método filosófico. 

III. – Divisão da Philosphia. – Ordem em que devem ser dispostas as suas partes. 

(páginas 18 – 107) 

PSYCHOLOGIA. IV. – Objeto da Psychologia, - Necessidade de principiar pela 

Psychologia o estudo da Philosophia. – Da consciência e da certeza que lhe é própria. 

V. – Dos fenômenos de consciência, e das nossas ideias em geral. – De seus diferentes 

caracteres, e de suas diversas espécies. – Mostrão-se exemplos 

VI. – Da origem e formação das ideias. – Tomão-se por exemplo algumas das mais 

importantes das nossas ideias. 

VII. Dar uma teoria das faculdades da alma. -  O que é determinar a existência de uma 

faculdade? 

VIII. – Sensibilidade. – Seu caráter. – Distiguir a sensibilidade de todas as as mais faculdade. 

– Marcar o seu lugar na ordem do seu desenvolvimento. 

IX. – Da faculdade de conhecer, ou da razão. – Caracteres próprios desta faculdade. 

X. – Das faculdades  que se referem a faculdade geral de conhecer. – Da consciência. Da 

atenção. 

XI. Da percepção exterior. 

XII. Juizo. – Raciocinio 

XIII. Da abstração. – Da generalização 

XIV. – Da memória. – Da associação das ideias. 

XV. a atividade, e de seus diversos caracteres. – Da atividade voluntaria e livre. – Descrever 

o fenômeno da vontade, e de todas as suas circunstâncias. 

XVI. Demonstração da liberdade. 

XVII. Do eu. – Da sua identidade. 

XVIII. – Da distinção da alma e do corpo. 

 

(páginas 108- 169) 
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LÓGICA. – XIX. Do methodo. – Analyse e Synthese 

XX. – Da definição. – Da divisão. – das classificações. 

XXI. - Da certeza em geral, e suas diferentes espécies. 

XXII. - Da analogia. – Indução. – Dedução. 

XXIII. - Do sylogismo: suas regras. – Dar alguns exemplos. 

XXIV.- Da utilidade da Forma syllogistica. 

XXV. - Do sofismas, e dos meios de resolvê-los. 

XXVI. - Autoridade do testemunho dos homens. 

XXVII.- Dos signaes e da linguagem, em sua relação com o pensamento. 

XXVIII. - Das causas dos nossos erros, e dos meios de remediar. 

 

(paginas 170 - 237) 

MORAL E THEODICÉA. – XXIX. – Objeto da moral. 

XXX. – Dos diversos motivos das nossas ações. – Será possível reduzi-os a um só? – Qual a 

sua importância relativa? 

XXXI. – Descrever os fenômenos Moraes sobre que assenta o que se chama consciência 

motal, sentimento ou noção de dever, distinção do bem e do mal, obrigação moral, etc. 

XXXII. - Do mérito, e do demérito. – Das penas e recompensas. – Da sanção moral. 

XXXIII. - Divisão dos deveres. – Moral individual ou deveres do homem para consigo 

mesmo 

XXXIV. - Moral social, ou deveres do homem para com os seus semelhantes: 1º Deveres 

para com o homem em geral. 2º Deveres para com o Estado. 

XXXV. - Enumeração e apreciação das diferentes porvas da existência de Deos. 

XXXVI. – Dos principaes atributos de Deos. – Da divina Providencia, e do plano do 

universo. 

XXXVII. - Exame das objeções tiradas do mal physico. 

XXXVIII. - Exame das objeções tiradas do mal moral. 

XXXIX. – Destino do homem. – Provas da imortalidade da alma. 

XL. – Moral religiosa, ou deveres para com Deos. 

 

(paginas 238 – 251) 

HISTÓRIA DA PHILOSOPHIA. – XLI. – Que método devemos aplicar ao estudo da 

historia da philosophia? 
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XLII. -  Em quantas épocas geraes poderemos nós dividir a história da philosophia? 

XLIII. – Quaes são as pricipais escolas da philosphia grega antes de Sócrates? 

XLIV. – Quem foi Sócrates, e qual o caráter da revolução philosophica de que ele foi autor? 

XLV. – Quaes foram as principais escolas gregas, desde Sócrates até o fim da escola de 

Alexandria? 

XLVI. – Quaes são os princípaes philosophos escolásticos? 

XLVII. – Qual é o método de Bacon? – Uma analyse do Novo Organum. 

XLVIII. Em que consiste o methodo de Descartes? 

Uma análse do Discurso sobre o methodo. 

XLIX. – Quaes são as principais escolas modernas desde Bacon e Descartes? 

L. – Que vantagens pode a philosophia tirar da sua própria história. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHARMA, A. Questões de Filosofia. 
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ANEXO 2 - Disposição dos Questionários no compêndio de Charma  

 
QUESTIONÁRIOS DA INTRODUÇÃO 

 
Página 6 

§1. 
Como se define a sciência, qual é seu objeto, e qual o seu fim? 
O que se entende por universo? 
Quantas classes de entes abrange o universo, e como se distinguem ellas? 
Como se chamam as sciências que se ocupam das duas classes de entes, ou realidade do 
universo? 
A qual dessas sciências pertence a Philosophia? 
Qual é o objeto da Philosophia, e qual é o seu fim? 
Como se define a Philosophia? 

§2. 
Qual é a utilidade da Philosophia? 
Qual é a sua importância? 

§3. 
Que relações prendema Philosophia com as demais sciências? 
Em que consiste a relação de identidade? 
Em que consiste a relação de subordinação, e de quantos modos é ella? 

 
Página 12 

§1º. 
O que é arte? O que é methodo? 
Por quantas formas se nos pode representar a verdade? 
De quantos modos é o método? 
Que processos emprega cada um delles? 
Qual é o verdadeiro método filosófico? 

§2º 
Tem havido realmente diferentes methodos para as investigações filosóficas, em as diferentes 
epochas da Philosophia.  

 
Página 17 

§1º 
Em quantas partes se divide a Philosophia, relativamente ao seu objeto, o que é o espírito? 
Um sciência completa da alma quantas subdivisões deverai supor? 
Como se divide a psychologia propriamente dita? 
Uma psychologia completa que subdivisões deveria admitir? 

§2º 
Em que ordem devem ser dispostas as partes da Philosophia? 
 

 
QUESTIONÁRIOS DE PSYCHOLOGIA 

 
Página 22 

§1º. 
O que é Psychologia? 
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Quaes são as principaes questões de que se ella ocupa? 
Por que deve ser a psychologia a primeira parte do estudo da Philosophia? 

§2º. 
Que condições supõe qualquer sciencia no seu ponto de partida? 
A psychologia preencherá essas condições? 
Quaes são os fatos que a psychologia explora, e qual a faculdade que lhe serve de órgão? 
A consciência poderá enganar-nos na revelação dos fenômenos espirituais? 

 
Página 28 

§1º. 
O que é um fenômeno? 
Quantas espécies de fenômenos dividem a vida completa do homem? 
Que denominação geral poderá abranger a todos os fenômenos da consciência? 
Qual é o caráter geral de todos os fenômenos intelletuaes? 
Debaixo de quantos aspectos pode produzir-se o conhecimento? 
O que é uma ideia? 

§2. 
Sob quantos pontos de vista se pode considerar a ideia? 
Quantos aspectos pode apresentar o objeto da ideia? 
Quantos aspectos apresentam as ideias, consideradas em si mesmas? 
Deve admitir-se a classificação das ideias em verdadeiras e falsa, claras e obscuras, distintas 
e confusas? 
Qual é a classificação mais útil das nossas ideias? 

 
Página 34 

§1. 
O que se entende por origem de um facto? 
O que se entende por causas formadoras d’um facto? 
A ideia terá origem, no sentido geral da palavra? 
Será a ideia a transformação de uma noção? 
Com se explica a origem de nossas ideias, e como vem ellas ao nosso espírito? 
Qual será o verdadeiro creaor das nossa ideias? 
Porque não pode o homem, por sua própria energia, produzir-se os seus conhecimentos, as 
suas ideais? 
Com que condições se torna efetiva a creação das ideias, e como merecerá o homem que 
ellas lhe sejam dadas? 
Dependerão estas condições do arbítrio do homem? 

§2. 
Estas condições serão invariáveis na aquisição das ideias? 
As noções que temos do universo entrarão em nosso espírito por um só e mesmo meio, por 
uma só faculdade? 
Que resultados apresentam as teorias exclusivas que reduzem a um só todos os meios de 
conhecer? 
Por que razão estas teorias, reduzindo assim as fontes dos nossos conhecimentos, reduzem 
igualmente os três mundo a um só? 
O que é uma ideia innata? 
Haverão ideais inatas? 

 
Página 38 

§1. 
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O que é uma faculdade da alma? 
Poderemos nós conhecer diretamente as faculdades da alma? 
Como se determina a existência de uma faculdade? 

§2. 
Quantas faculdades poderemos nós determinar na alma? 
Quantos gêneros principais de fenômenos podereos nós encontrar na consciência, e por 
conseguinte quantas faculdades? 
Pode-se confundir a volição com o esforço, e a fé com a inteligência? 

 
Página 47 

§1 
O que é a sensibilidade? 
Em quantas classes se dividem os sentimentos, considerados em si mesmo? 
Por que caracterisitico se pode distinguir o prazer da dor? 
De quantos modos pode ser considerado o sentimento, sob o ponto de vista das suas causas 
occasionaes? 
Será possível reduzir estas três espécies de sentimentos a uma só? 
Poderemos nós qualificar as volições ou os pensamentos? 

§2. 
Quaes são as caracterisiticas da sensibilidade? 
Serão absolutas e invariáveis as propriedades da sensibilidade? 

§3. 
Qual era a opinião de Condillac sobre as faculdades da alma? 
A redução das faculadades da alma a uma só será uma questão de palavra ou de facto? E 
donde provém semelhante confusão? 
Porque signaes se distinguem o sentimento do pensamento e da volição? 
A vista do precedente nós deveremos concluir que a volição não seja acompanhada de uma 
modificação sensível? 

§4. 
Por qual das nossas três faculdades começamos nós a viver? Será pela sensibilidade, pela 
inteligência ou pela vontade? 
Em que ordem as outras duas faculdades se ligam à primeira, seja ella qual for? 
Qual das opiniões que tal respeito se costumam apresentar será a verdadeira? 
E será possível começar pela vontade, sem o prévio desenvolvimento da inteligência? 
 

Página 52 
§1. 

O que é a faculdade de conhecer? 
O conhecimento será um fenômeno que se possas explicar em si mesmo? 
Poderemos nós comparara a inteligência na produção dos seus fenômenos com alguns 
fenômenos do mundo physico? 

§2. 
Quaes são os caracteres da faculdade de conhecer? 
Os nossos produtos intellectuas serão sempre assignalados com os carateres de 
universalidade e impersonalidade? 
 

Página 60 
§1. 

Como se chama o resultado obtido pela faculdade de conhecer, ou inteligência? 
Por quantos modos se manifesta a faculdade de conhecer, ou inteligência? 
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Por quantos modos se manifesta a faculdade de conhecer? 
A inteligência, no seu estado de pureza nativa, em quantas faculdades se decompõe? 
De quantos modos é a percepção? 
De quantos modos é a concepção? 
Em quantas faculdades principaes se decompõe a inteligência, quando ella se combina com 
outras faculdades? 
O que é atenção, de que faculdades depende, e como se decompõe ella? 
O que é ingenho, de quefaculdades depende, e como se decompõe? 
O que é juízo, de que faculdade depende, e de quantos modos pode ele ser? 
Quantas faculdades poderemos ainda considerar como resultado da combinação das 
precedentes? 

§2. 
O que é consciência? 
De que fenômenos nos dá conta a consciência? 
Quaes são os dados mais fecundos que lhe devemos? 
A que sciencia serve a consciência mas particularmente como órgão? 
A crença exclusiva na consciência como se chama, e a que resultados nos conduz similhante 
opinião excluiva? 

§3. 
O que é atenção? 
Que faculdades a constituem essencialmente? 
Sera´sempre a atenção assignalada por algum acto, no seu desenvolvimento? 
 

Página 65 
O que é impressão? 
O que é sensação? 
Em que se distinguem estes dous factos? 
O que é percepção exterior? 
Que circusntancia acompanham a percepção exterior? 
A sensação ensina-nos alguma coisa do mundo exterior? 
Qual é a função própria da impressão? 
O que é que conhecemos nós pela percepção exterior? 
A percepção exterior revela-nos tudo o que constitue o mundo corpóreo, ou somente parte? 
A que sciências serve de órgão a percepção sensível? 
Como se chama a crença exclusiva nos sentidos, e a que resultados nos conduz ella? 
Por quantos modos se pode exercer a percepção externa? 
Como se distinguem os órgãos dos sentidos? 
É ao tacto somente que devemos as noções de estenção e de figura? 
Será possível que os nossos sentidos nos enganam? 
 

Página 72 
§1. 

 
O que é juízo? 
Quaes são os elementos necessários de um juízo? 
De quantos modos é o juízo, relativamente aos seus elementos? 
De quantos modos é o juízo, considerado em sua matéria? 
De quantos modos é juízo, considerado chronologicamente? 
Será possível o juízo negativo, em contraposição ao juízo afirmativo? 
De quantos modos é o juízo, relativamente à crença que resulta da afirmação? 



155 
 

O que é uma these? 
Será o juízo uma faculdade creadora? 
Como se chama o juízo expresso pela palavra? 

§2. 
O que é raciocínio? 
Qual é o fundamento do raciocínio? 
De quantos modos é o raciocício? 
Em que diffre o raciocínio indutivo do demonstrativo? 
 

Página 77 
§1º 

O que é abstração, e como se chama o seu resultados? 
De quantos modos se pode dar a ideia abstrata? 
Quaes são os abusos da abstração? 

§2º 
O que é generalização, e como se chama o seu produto? 
De quantos modos é a ideia geral? 
As ideias de gênero e de espécie serão absolutas ou relativas, e em que sentido? 
Todas as realidades podem ser generalisadas? 
As ideias geraes serão realidade? 
 

Página 84 
§1º. 

O que é memoria, e como se chama o seu produto? 
A memoria reproduz-nos as propiras realidades? 
Será admissível a divisão da memoria em activa e involuntária? 
Como se mostra a utilidade da memoria? 
A memoria poderá enganar-nos? 

§2. 
O que é associação das ideas? 
Quaes são as condições ou razões dessa associação? 
Poder-se-hão reduzir estas condições? 
De quantos modos pode ser a associação? 
 

 
Página 90 

§1. 
O que é atividade humana? 
Quaes são as principais formas da atividade? 
Qual é o verdadeiro caráter da força motriz? 

§2. 
Pode reconhecer-se a instinctividade ou a expontaneidade, e a vontade ou a reflexão, como 
formas únicas do desenvolvimento activo? 

§3º. 
O que é vontade? 
Debaixo de quantas formas difrerntes se nos mostra a vontade? 
Quaes são os factos correspondentes a cada uma destas formas? 
Quaes são as caracterisiticas ou condições da vontade livre? 
 

Pagina 94 
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O que é liberdade? 
Pode demonstrar-se a existência da volição livre? 
Por quantos modos se prova a existência da liberdade? 
Por que razão se há suscitado contra a liberdade tantas objeções, e quaes são as principaes? 
Em que se funda a objeção theologica, e como se refuta? 
Em que se funda a objeção psychologica, e como se refuta? 
 

Página 101 
§1. 

O que é que constitue o eu? 
Qual das três faculdades da lma concorre mais essencialmente para a constituição do eu? 
O eu será o mesmo que a alma? 
Quando e em que circunstancias aparece o eu? 
Que importância se deve ligar ao sentimento do eu? 

§2. 
O que se de entender por identidade pessoal? 
Como se deve mostrar a identidade pessoal? 
Como chegamos nós a ter o conhecimento da nossa identidade? 

§3. 
O que se deve entender por unidade do eu? 
Como se mostra a unidade do eu? 
Como se prova a simplicidade ou espiritualidade do eu? 
 

Página 107 
O homem será um indivisível, como o eu? 
Por que caracteres se distinguem a alma do corpo? 
Podem estas duas substâncias, apesar da sua diversidade, obrar e reagir uma sobre a outra? 
Por quantos systemas se tem querido explicar este fenômeno? 
O que devemos, nós afinal, pensar sobre esta questão? 

 
 

QUESTIONÁRIOS DE LÓGICA 
 

Página 113 
§1. 

O que é lógica? 
A lógica, como arte de pensar, que condições supõe? 
O que é methodo? 
De quantos modos é o methodo? 
De quantos processos se compõe cada um desses methodos? 
Quaes são as regras ou condições desses diferentes methodos? 

§2. 
O que é experimentação? 
Em quantas acepçoes se tem tomado as plavras anlyse e synthese? 
Será admissível a diferença entre methodo synthetico e methodo analytico? 
 

Página 118 
§1º 

O que é definição? 
De quantos modos é a definição? 
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Quaes são as regras da definição scientífica? 
Será possível reduzí-las? 
Será admissível a definição de nome em contraposição à definção de cousa? 

§2. 
O que é divisão? 
De quantos modos é a divisão? 
Quaes são as regras da divisão? 

§3. 
O que é classificar? 
De quantos modos é a classificação? 
Quaes são as regras da classificação? 
 

Páginas 123 
Que é crença? 
Como se chama a faculdade que lhe corresponde? 
Qual é o caráter da crença? 
Quaes são os caracteres que objetivamente ocasionam e precedem a estes graus ou 
modificações da crença? 
De quantos modos é a certeza? 
De quantos modos é a probabilidade? 
O que se deve entender por dogmatismo, probabilismo e scepticismo? 
O que convem pensar sobre estes systemas? 
 

Páginas 130 
§1. 

O que é indução? 
Será a indução uma faculdade primitiva? 
Descrever os principaes produtos da indução. 

§2. 
De quantos modos é a indução? 
Qual é a formula da indução? 
Qual é a formula de analogia? 

§3. 
O que é dedução? 
 

Página 137 
§1. 

O que é sylogismo? 
De quantos termos se compõe o sylogismo? 
Como é quedos termos do sylogismo se formam as proposições de que ele se compõe? 
Qual é o fim do sylogismo? 
Será o sylogismo a única forma de todo o raciocínio? 
Se o não é, descrever as diferentes formas do raciocínio. 

§2. 
Qual é a regra geral do sylogismo? 
Quaes são as regras particulares que decorrem da regra geral? 
Quantas regras propunham os antigos para o sylogismo? 
Quaes são elas? 
 

Página 142 
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Quaes são as vantagens principais que nos pode trazer o sylogismo? 
Que males podem resultar do abuso do sylogismo? 
 

Página 148 
O que é sofisma? 
O que é paralogismo? 
Em que difere o sofismo do paralogismo? 
Expor as principaes espécies de sofismas, reconhecidos geralmente pela maior parte dos 
lógicos. 
Convém aceitar essas diferentes formas de sofismas como verdadeiros sofismas, ou como 
erros? 
A falsidade do sylogismo, ou o sofisma, nascerá da falsidade das premissas ou da 
ilegitimidade da dedução? 
De quantos modos se pode dar o sofisma? 
Que meios devemos empregar para evitar e refutar o paralogismo? 
 

Página 154 
O que é testemunho dos homens? 
Como se justifica a necessidade do testemunho alheio? 
Por que não podemos nós admitir o testemunho humano sem exame prévio e 
incondicionalmente? 
Que condições impõe a razão ao testemunho humano par que nelle depositemos toda a 
confiança? 
O que é tradição? De quantos modos é ela? 
Quantos são as regras para se reconhecer a fidelidade e autenticidade da tradição? 
 

Páginas 163-164 
§1. 

O que é signal ou symbolo? 
O que é linguagem em geral? 
O que é linguagem humana? 

§2. 
De quantos modos é a linguagem? 
Quaes são os elementos de que se compõe a linguagem natural? 
De quantos modos é a linguagem artificial? 
O que é língua? 

§3. 
Em que relação ou relações se acha a linguagem para o pensamento? 

§4. 
O que é uma língua bem feita? 
Expor as condições de nomenclatura, e as de syntaxe que tornariam uma língua perfeita. 
Será pela língua que se deve começar a reforma da mesma língua? 

§5. 
Qual é a utilidade da linguagem? 

§6. 
A linguagem ou tradução dos fenômenos intelectuais é anterior ou posterior ao pensamento? 
 

Página 169 
Como se há definido a verdade e o erro? 
Como se deve definir um e outro? 
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Quaes são os produtos do nosso espirito susceptíveis de verdade e de erro? 
Por quantos modos a hypothese nos pode induzir ao erro? 
Qual é a ocasião dos nossos erros? 
 

MORAL E THEODICÉA 
 

Página 174 
O que é moral? 
A moral, como arte de quere, que condições supõe? 
É a sciência moral que cria o fim, a lei, e as condições de moralidade e de imortalidade? 
O que é consciência moral? 
Que natureza ou caráter apresentam os prececitos que nos dá primitivamente a consciência 
moral? 
Como desses factos subministrados pela consciência se forma a sciencia moral? 
Qual é a principal vantagem da sciência moral? 
Poderemos nós dizer que a moral é também a arte de viver? 
 

Página 181 
§1. 

O que se entende por motivos ou móveis de nossas acções? 
Quantas espécies se podem enumerar de diferentes motivos? 

§2. 
Será possível reduzir os diferentes motivos de nossas acções? 
A duas classes principais a que se reduzem todos os motivos, - o prazer e o dever -, poder-se-
hão confundir, de modo que seja a forma do outro? 
O prazer e dever, apesar da diversidade que os separa, poderão concilir-se e unir-se? 
O que é o egoísmo como motivo de ação, por quantos modos pode ele manifestar-se? 

§3. 
Qual é a importância do prazer relativamente ao dever? 
Se o dever tem grande importância moral, relativamente ao prazer, deverá reputar-se este 
desnecessário e inútil? 
Qual é a ordem chronologica em que se desenvolvem todos os motivos enumerados? 
 

Página 187 
Quaes são os fenômenos ou factos Moraes de que nos dá conta a consciência moral? 
O que é dever? 
O que quer dizer noção ou sentimento de dever? 
O que é ideia e conhecimento do dever? 
O que é a razão pratica? 
Qual é o carcter do dever? 
O que é obrigação moral? 
Quaes são os características da obrigação moral? 
Donde provém o caráter obrigatório de dever, e a necessidade e universalidade que se lhe 
referem? 
Será possível contestar a existência dos fenômenos Moraes? 
Haverá um bem e um mal moral profundamente disctintos? 
Não será a educação a causa de similhante distinção, à vista da variedade dos juízos Moraes? 
A moral não compreenderá também a ideaia de direito? 
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Página 191 
§1. 

O que é mérito? 
O que é demérito? 

§2. 
O que são penas? 
O que são recompensas? 

§3. 
O que é sanção moral? 
É necessária a sanção? 
De quantos modos pode ser a sanção moral? 
Qual é o resultado direto e indireto da moralidade ou imoralidade? 
 

Página 199 
§1. 

Qual é a primeira divisão dos deveres? 
A que formulas poderemos nos reduzir os deveres geraes? 
O que se entende por sujeito ou agente moral? 
O que é paciente ou termo da ação moral? 
As cousas, inclusive os animaes, poderão ser termo dos nossos deveres? 
A quantas classes poderemos nos reduzir os deveres especiaes, relativamente aos sobre quem 
recai acçao moral? 

§2. 
O que é moral individual? Será ella possível? 
Qual é a formula geral que serve de fundamento aos deveres especiaes? 
Quaes são as leis secundárias que decorrem d’aquella formula geral? 
Descrever as principaes aplicações que nascem dos preceitos geraes, ou os principaes deveres 
do homem para consigo mesmo? 
 

Página 209 
§1º 

O que é uma sociedade? 
A sociedade será um facto natural, ou será ele dependente do arbítrio humano? 
O que é moral social? 
Como se justifica a existência da moral social? 
Por quantos modos pode ser considerada a moral social? 

§2. 
O que é moral humana? 
Qual é a forma geral que serve de fundamento a moral humana? 
Quaes são as leis inferiores que decorrem d’aquela formula geral? 
Descrever as principaes aplicações dos preceitos geraes, ou os principaes deveres do homem 
para com os seus semelhantes. 
Qual é o mais importante dos deveres especiaes do homem para com os seus semelhantes? 
Haverá alguma formula geral queresuma todos os deveres do homem para com o homem? 

§3. 
O que é moral política? 
O que é sociedade política ou Estado? 
Quaes são os elementos constituitivos do Estado? 
Como se podem representar ou realiar os elementos que constituem o estado na sociedade? 
Quaes são em geral os deveres do homem político para com o homem político? 
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De todos os meios coercitivos que tem a sociedade política empregado para a consecução de 
seus fins, qual é o mais notável? 
Será legítima a pena de morte considerada em si mesma e no ideal scientífico? 
 

Página 215 
Que é Theodicéa? 
Que ideaia se há feito da divindade? 
Exisitrá objetivamente uma realidade que corresponda e seja imagem da idea de Deos, que 
está em todas as inteligências? 
Qual é a utilidade da exitência de Deos para a sociedade? 
Mostrar a impotência dos argumentos produzidos contra a existência de Deos. 
É possível demosntrar a existência de Deos? 
Por quantos modos o poderemos nos fazer? 

I. Em que consiste o argumento metaphysico ou ontológico? 
Expor as demonstrações da existência de Deos por Descartes (N. XLVIII) e Samwel Clarke 
(XLIX). 

II. Em que consiste o argumento physico ou cosmológico? 
III. Em que consiste o argumento histórico ou moral? 

Como deveremos nós apreciar estas diferentes provas da existência de Deos? 
 

Página 220 
§1. 

O que se entende por atributos divinos? 
Qual é o primeiro atributo pelo qual Deos se nos revela? 
Quaes são os atributos de Deos, considerado como Ente necessário? 
Quaes são os atributos de Deos, considerado com Espírito? 
Quaes são os atributos de Deos, considerado como ente moral? 

§2. 
O que é providencia divina? 
Será o universo governado pro uma Providencia? 
Qual é pois o plano pelo qual Deos governa o universo? 
Poderá o homem pela refelxão penetrar e conhecer este plano? 
 

Página 228 
I 

O que se entende por mal physico, e em que consiste? 
Como se costumam apresentar a objeção tirada do mal physico? 
Como se refuta esta objeção em todas as suas partes? 

II 
O que se entende por mal moral, e em que consiste ele? 
Como se constuma apresentar a objeção tirada do mal moral? 
Como se refuta esta objeção em todas as suas partes? 
 

Página 234 
§1. 

O que se entende por destino de ente? 
Terá o universo um destino? 
Será possível uma sciencia que tenha por objeto a investigação das causas finaes do 
universo? E como se chamará ella? 
Qual é o meio ou critério para se conhecer o destino de um ente? 
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Terá o homem um destino, qual será ele? 
§2. 

O destino do homem terá o seu complemento neste mundo? 
Que relação tem esta questão com a da imortalidade da alma? 
O dogma da imortalidade será unicamente uma hypothese, ou terá uma realidade? 
Expor a utilidade da crença na imortalidade da lma e a importância dos argumentos 
produzidos contra este dogma. 
Por quantos modos se pode provar a imortalidade da alma? 
 

Página 237 
O que é moral religiosa? 
Qual é o fundamento da moral religiosa? 
Que relação tem a moral religios com a moral individual e social? 
Descrever os principaes deveres do homem para com Deos. 
O que se entende por culto? 
De quantos modos pode ser o culto?  
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ANEXO 3 - Capas de publicações contemporâneas de Charma 
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ANEXO 4 - Assinatura do compendiador Antoine Charma 

 

 

Fonte: Imagem digitalizada da assinatura de Antoine Charma. 
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ANEXO 5 - Índice das matérias do compêndio de Barbe 

INDICE DE CONTEUDOS 

 

CURSO DE PHILOSOPHIA (1 a 16) 

 

Introdução – Objeto da philosophia. 

 Utilidade e importância da philosophia. 

 Relações da philosophia com as outras sciências. 

 Do methodo philosophico em geral 

 Da principal forma do raciocínio. 

 Definições preliminares. 

Divisão do curso de philosophia 

Ordem porque se dispõe as diversas partes da philosophia 

 

PRIMEIRA PARTE DA PHILOSOPHIA (19 a 181) 

 

Psychologia – Objeto da Psychologia 

 Da consciência e da sua certeza própria. 

 Phenomenos de consciência. 

Capítulo primeiro – Das faculdades da alma. 

 Theoria das faculdades 

 Modo de determinar a existência de qualquer faculdade. 

Secção primeira. – Da sensibilidade 

 Characteres da sensibilidade 

 Como se distingue a sensibilidade das outras faculdades. 

 Que logar ocupa a sensibilidade na ordem de desenvolvimento das faculdades. 

Secção segunda. – Do entendimento ou da inteligência 

 Characteres do entendimento 

 Modos e produtos da faculdade de conhecer. 

I. Das faculdades intelectuais. 

§ I. Da atenção 
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§ II. Da percepção 

1º Da consciência ou percepção interna. 

2º Da percepção externa 

Opiniões dos philosophos sobre a percepção dos objetos externos. 

3º Da concepção ou da razão. 

§ III. Do juízo e da comparação. 

Da natureza do juízo. 

Dos juízos primitivos. 

Da comparação e dos juízos comparativos. 

Das diferentes espécies de juízos. 

§ IV. Do raciocínio.  

Do raciocínio por dedução 

Do raciocínio por indução 

§ V. Da e da generalização 

1º Da abstração 

2º Da generalização 

§ VI Da memória e da associação das ideias. 

1º Da memória 

2º Da associação das ideias. 

§ VII. Da imaginação. 

§ VIII. Da crença. 

II Das ideias. 

§ I. Da origem e formação das ideias. 

Exemplo de formação de ideias ou conceitos da razão. 

Da natureza das ideias gerais. 

§ II. Dos diferentes caracteres e das diveras espécies de ideias. 

§ III. Das ideias e verdades primeiras. 

Caracteres das ideias e verdades primeiras. 

Seção Terceira – Da vontade 

Da atividade voluntária e livre 

Descrição do fenômeno da vontade. 

Das circunstâncias que influem na vontade. 

Dos caracteres da vontade. 
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Demonstração da liberdade. 

1º Pelo senso intimo, ou consciência.  

2º Pelo testemunho da consciência moral. (no original aparece um erro gráfico onde se vê 

repetido o 3º, corrigido aqui) 

3º Pelos absurdos do fatalismo. 

4º Pelo procedimento e linguagem de todos os homens incluindo os mesmos fatalistas. 

Objeções. 

Secção Complementar – Dos signaes em geral e da linguagem em particular considerada em 

suas relações com o pensamento 

§ I. Differentes maneiras de exprimir o pensamento 

1º Da linguagem propriamente dicta ou da palavra. 

2º Do gesto ou linguagem de acção. 

3º Da escriptura, ou linguagem escripta. 

§ II. Da origem da linguagem, e das relações d’esta com o pensamento em geral. 

§ III. Relações das diferentes partes da linguagem com o pensamento. Resumo da gramática 

geral 

Capítulo segundo – Da natureza da Alma. 

Do eu e da personalidade humana. 

Da identidade do eu e da personalidade humana 

Da identidade do eu 

Da unidade do eu 

Da disitinção da alma  e do corpo 

Provas da espiritualidade da alma. 

1º Pela faculdade de pensar em geral. 

2º Pela faculdade de comprara. 

3º Pela liberdade da alma. 

4º Pela diferença essencial entre fenômenos da matéria e os da alma. 

5º Pela oposição entre as leis do pensamento e as da physica. 

Objeções. 

União da alma com o corpo 

Diversos systemas. 

1º Comunicação das duas substâncias, alma e corpo. 

2º Relações da lama com a vida. 
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3º Modo como a alma está presente ao corpo. 

4º Signaes corporais das qualidades espirituais. 

Appendice I. Dos Anjos 

Appendice II. Dos animais. 

SEGUNDA PARTE DA PHILOSOPHIA (185 a 302) 

Lógica 

Capítulo primeiro – Da certeza. 

I. Da verdade e do erro. 

II. Da evidencia e do fundamento da certeza 

Das diferentes espécies de certeza. 

III. Da probabilidade. 

Capítulo segundo – Do método em geral. 

Da analyse e da syntese 

Metódo analytico 

Método synthetico 

Uso do método 

Capitulo terceiro – Dos meios auxiliares do método. 

Secção primeira. -  Da observação, experimentação, analogia e inducção, calssificações e 

hypoteses. 

§ I. Da observação e da experimentação 

§II. Da analogia e da inducção. 

1º Da analogia 

2º Da indução 

§III. Das classificações 

§IV. Das hypotheses. 

Secção segunda. – Da definição, divisão, axiomas, demonstração, dedução e sylogismo. 

§ I. Da definição e da divisão. 

1º Da definição. 

2º Da divisão 

§II. Dos axiomas. 

§III. Da demonstração e da dedução. 

§IV. Da forma syllogistica. 

I. Da proposição 
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Propriedades absolutas das proposições. 

Propriedade relativas. 

II. Do syllogismo e das formas do raciocínio que se podem reduzir ao sylogismo. 

Da natureza do syllogismo. 

Das regras do syllogismo. 

Das figuras e modos do sylogismo. 

1º Figuras do syllogismo. 

2ºModos do syllogismo. 

Das diferentes espécies de syllogismo. 

Do syllogysmo complexo. 

Do syllogismo composto. 

Diversas formas de raciocínio reduzidas ao syllogismo. 

1º Do enthymema. 

2º Do epicherema. 

3º Do prosylogismo. 

4º Do sorites. 

5º Do dilema. 

6º Da indução. 

7º Do exemplo. 

8º Do argumento pessoal. 

9º Dos argumentos a priori e a posteriori. 

Appendice. – Uso e abuso do syllogismo. 

Capítulo quarto. – Do método das diferentes ordens de sciências. 

1. Do método nas sciências de observação. 

1º Sciências physicas e naturaes 

2º Psychologia experimental. 

II. Do método nas sciências de raciocínio. 

III. Do método nas sciências mixtas. 

Do methodo nas sciências da história. 

§I. Autoridade do testemunho humano. 

§II. Regras de crítica histórica. 

Regras geraes de crítica histórica. 

Regras especiais relativas à tradição. 
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Regras especiais relativas à história. 

Regras especiais relativas aos monumentos. 

Capítulo quinto. – Dos erros e dos sofismas 

I. Das causas e remédios dos erros. 

§I. Causas internas dos erros. 

Causas Moraes. 

Causas intellectuaes 

§II. Causas externas dos erros. 

II. Dos sofismas. 

Meios de desfazer os sofismas. 

 

TERCEIRA PARTE DA PHILOSOPHIA (305 a 357) 

 

Theodicéia. 

Primeira parte da Theodicéia – Da existência de Deus 

Provas da existência de Deus 

Provas moraes da existência de Deus. 

1ª Prova. Consenso unanime dos povos. 

Objecções. 

2º Prova. Lei natural. 

Provas physicas da existência de Deus. 

1ª Prova. Creação da matéria 

2ª Prova. Necessidad d’um primeiro motor. 

3ª Prova. Ordem do mundo. 

Objeções. 

Provas metaphisicas da existência de Deus. 

1ª Prova. O ente necessário. 

2ª Prova. A ideia do ente perfeito. 

Observações sobre as diferentes provas da existência de Deus. 

Vários systemas de atheismo 

Segunda parte da Theodiceia. – Dos primeiros atributos de Deus. 

Eternidade de Deus. 

Simplicidade de Deus. 
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Unidade de Deus. 

Imensidade de Deus. 

Independenacia de Deus. 

Imutabiidade de Deus. 

Bondade de Deus. 

Intelligencia ou sciência de Deus. 

Poder e liberdade de Deus. 

Providencia de Deus. 

Concurso de Deus para acções dos homens. 

Do mal. 

Objeções deduzidas do mal physico. 

Objeções deduzidas domal moral. 

 

QUARTA PARTE DA PHILOSOPHIA (366 a 449) 

 

Moral. – Objeto da moral 

Primeira parte da moral. – Moral geral. 

Secção primeira. – Dos fundamentos da moral. 

§I. Da consciência moral. 

Da distinção entre o bem e o mal. 

Proposição: o bem o mal diferem essencialmente. – Provas. 

Divisão da consciência moral. 

III. Da lei moral. 

Do principio da obrigação moral. 

Da lei natural. 

Secção segunda. – Dos motivos das ações humanas. 

Importância relativa dos motivos das ações humanas. 

Secção Terceira. – Sanção moral. 

Do mérito e demérito. Da virtude e vício. 

Das penas e dos prêmios 

Insufficiência da sancção moral na vida presente. 

Secção quarta. – Destino do homem. 

Provas da imortalidade da alma. 
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Primeira proposição. 

Segunda proposição. 

1ª Prova, deduzida dos atributos de Deus. 

2ª Prova, deduzida do consenso unanime dos povos. 

3ª Prova, deduzida da falta de proporção e harmonia entre a vida presente e as faculdades e 

disposições da alma. 

1º Faculdades intelectuaes. 

2º Faculdades Moraes. 

3º Disposições naturaes da alma. 

4ª Prova, deduzida da necessidade d’uma sancção moral. 

Objeções. 

Segunda parte da moral. – Moral especial. 

Divisão dos deveres. 

Capítulo primeiro. – Dos deveres do homem para com Deus. 

Culto interno. 

Culto externo. 

Culto público. 

Appendice sobre a revelação divina. 

Capítulo segundo. – Dos deveres do homem para consigo. 

Secção primeira. – deveres relativos a alma. 

§I. Deveres relativos à sensibilidade. 

§II. Deveres relativos ao entendimento. 

§III. Deveres relativos à vontade. 

Secção segunda. – Deveres relativos ao corpo. 

Proposição: O suicídio é illicito. 

Capítulo terceiro. – Dos deveres do homem para com seus semelhantes. 

Secção primeira. – Deveres para com os homens em geral. 

§I. Deveres positivos. 

§II. Deveres negativos. 

Attentado contra a vida. 

Proposição: O duelo é illicito. 

Attentado contra a fazenda. 

Fundamento do direito de propriedade. 
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Fundamento do direito civil. 

Secção segunda. – Deveres para com a família e para com o estado. 

§I. Da sociedade doméstica: deveres para com a família. 

§II.Da sociedade política: 

1º Origem das sociedades políticas. 

2º Diversas formas do poder político. 

3º Principio do poder soberano. 

Deveres para com o estado. 

 

HISTÓRIA DA PHILOSOPHIA (451 a 559) 

 

Introdução. – Méthodo que deve seguir-se no estudo da historia da philosophia 

 

Systemas philosophicos. 

Methodos aplicáveis à história da philosophia. 

Divisão da história da philosophia. 

 

PRIMEIRO PERÍODO DA PHILOSOPHIA 

 

Philosophia Antiga. 

Primeira parte da Philosophia Antiga.- philosophia oriental. 

Philosophia dos Hebreus. 

§I. Philosophia dos Chaldeus e dos Phenicios. 

1º Chaldeus. 

2º Phenicios. 

§II. Philosophia dos Egypcios. 

§III. Philosophia dos Persas. 

§IV. Philosophia dos Indios. 

§V.Philosophia dos Chineses. 

Segunda parte da Philosophia Antiga. – Philosophia Grega. 

Primeira época da philosphia grega. 

Philosophia grega antes de Socrates. 

§I. Eschola jônica. 
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§II. Eschola itálica. 

Doutrinas das escholas pytagórica. 

Cosmologia, theodiceia, etc. 

Philósophos pitagóricos. 

§III. Eschola de Elea. 

§IV. Eschola atomística. 

Ecletismo. 

§V. Sophistas. 

Segunda época da philosophia grega. 

Philosophia grega depois de Sócrates 

I.Sócrates. 

Noticia biográfica. 

Méthodo de Sócrates. 

Dogmas. 

Moral e esthética. 

Política. 

II.Escholas de philosophia grega depois de Sócrates até ao fim da  eschola de Alexandria. 

§I. Eschola cynica. 

§II. Eschola cyrenaica. 

§III. Escola megarica. 

§IV. Escola platônica, ou Academica. 

Psychologia , teoria das ideas. 

Theodicea e cosmologia. 

Moral e política. 

Dialética. 

§V. Eschola peripatética, ou Lyceu. 

Lógica. 

Metaphysica e cosmologia. 

Moral e política. 

§VI. Eschola de Epicuro. 

Canonica e physica. 

Moral. 

§VII.Escholas stoica, ou Portico. 
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Lógica e physichologia. 

Moral. 

§VIII. Scepticismo de Pyrrho, ou pyrrhonismo. 

§IX. A nova academia. 

§X. Novo scepticismo, ou scepticismo da eschola empírica. 

§XI. Philosophia dos Romanos. 

§XII. Eschola de Alexandria. 

Theodiceia. 

Psychologia. 

Philosophia dos Judeus. 

Gnosticismo 

Philosophia dos Padres da Egreja. 

§I. Philosophia dos padres gregos. 

§II. Philosophia dos Padres latinos. 

Transição da philosophia antiga para a da edade média. 

 

SEGUNDO PERÍODO DA PHILOSPHIA 

 

Philosophia da edade média 

Philosophia scholástica. 

§I. Primeira edade da scholastica. 

Philosophia dos Arabes. 

§II. Segunda edade da scholastica. 

§III. Terceira edade da scholástica. 

Transição da philosophia da edade média para a philosophia moderna. 

Platonismo e aristotelismo dos séculos 15º e 16º. 

Adversários do aristotelismo e da scholástica. 

Systemas diversos. 

 

TERCEIRO PERÍDO DA PHILOSOPHIA 

Philosphia moderna. 

I. Bacon. 

          Méthodo de Bacon. 
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Analyse do Novo Organum. 

II. Descartes 

Methodo de Descartes 

Analyse do discurso sobre o methodo 

III. Pricipaes escholas modernas desde Bacon e Descartes. 

§I. Philosophos que se referem mais a Bacon:  Hobbes, Locke, Condillac. 

§II. Philosophos que se referem mais a Descartes: Malebrache, Leinitz, etc. 

Spinosa. – Refutação do pnatheismo. 

§III. Systemas diversos. 

Philosophos especialmente moralistas. 

Mysticos. 

Scepticos. 

§IV. Philosophia franceza no século 18. 

§V. Eschola escocesa. 

§VI. Eschola allemã. 

Utilidade da história da philosophia para a philosophia mesma. 

Conclusão. 

 

Fim do Indice 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das notas de rodapé de Barbe (op. cit.).  
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ANEXO 6 - Autores e obras citadas nas notas de rodapé do compêndio de Barbe 

Páginas Autores citados Obra ou trecho citado (a) 

16 Bossuet De la connaissance de Dieu et de soi-même 

29 Dr. Magendie 
Précis élementaire de physiologie, tomo I das 

sensações em geral. 

39 Victor Cousin [...] uma eschola philosophica contemporânea 

47 A Garnier Précis d’une cours de psychologie 

53 Descartes Méditat. 6 

54 
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604 Bossuet Lettres diverses, CXXXIX. 

605 Hobbes Element. Philos., Lógica 

606 Hobbes De Corpore político, part. cap. I 

607 Gassendi Tenneman, Man.,II / Philosophie Epicuri syntagma 

608 Locke Ensaio sobre o entendimento hum., livr. I, II, IV, cap. 
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III, § 6. 

609 

Locke Ensaio, liv. II, cap. VIII. / liv. IV, cap. XIV. 

Condillac 
Logique, 1ª parte, cap. VII e VIII, e 2ª parte, cap. VIII 

/ Traité dês sensat. plano da obra. 

610 Condillac 
Traité dês sensat., segunda parte. / Essai sur l’ori. Dês 
connaiss. Hum. Primeira parte, secç.I/ 1ª parte, cap. II. 

Secção 1ª. 

611 

V. Cousin Cours de l’hist. De La philos., t.II. 

Fénelon 
Traité de l’existence et dês attributs de Dieu IIª parte, 

nº33. 

612 D’Aguesseau Meditations métaphysiques VIª Meditation 

613 Malenbranche 
Entretiens sur La métaph, et sur La reli., III, 1-4. / 

VIII, 8, e Medit. XIX, nº 9. / De La recherche de La 
verité, liv. I, cap. XX, 2. 

614 
Fénelon 

Refut. Du syst. Du P. Malenbranche sur La nature et 
Grace. 

Malenbranche Entretiens sur La metaph., IX.5. 

615 Malenbranche 
De La recherche de La verité, liv III, IIª parte, cap.v, / 

Liv. VI, IIª, parte, cap. III 

616 
- 

Histoire comparée dês systemes de philosophie, t. II, 
p.5º, edi. de 1840. 

Fontenelle Elogio de Leibnitz 

617 Leibnitz Princípios da natureza e da graça fundados na razão, I. 

619 Leibnitz 
Princípios da natureza e da graça fundados na razão, 
4,5,7, atc.; Monadologia, 14, 30 / Systema novo da 

natureza e da communicação das substâncias 

620 Leibnitz Li. IV, cap. XI, § 14 / Liv. II, cap. I, §2 

626 Cícero De Natur. Deor., I, 44. 

627 Isaac Newton 
Philosophiae naturalis principia mathematica, lib.II, 

Scholium generale. / Cap. III 

628 - 
Demonstração da existência e attributos de Deus, cap. 

IV e V. 

629 Buffier 
Traité dês premieères verités, et de La souree de nos 

jugments 
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Th. Reid. Essais, VI, cap. VII. 

636 Tenneman Manual da história da philosophia, t. II, pág. 207 

638 Gall Exame de la phrénologie, par Flourens 

639 Th. Reid 
Ensaios sobre as faculdades intellectuaes do homem, 

prefácio. / Ensaio 1º, cap. III e IV. 

640 Th. Reid Ensaio, VI, cap. IV, V e VI. 

641 Th. Reid Ensaio, II, cap.v 

642 Dugald-Stewart Esboços de philosophia moral, § 442. 

643 V. Cousin Leçons sur la philosophie de Kant 

646 Kant 
Analise dela critique de la raison pratique (traduç. De 

Tissot) Iª parte, livI, cap. I,§ 7, e liv. II, cap. II. / 
Princípios metaphysicos da moral, Introdução. 

647 - 
Une étude sur la sofistique contemporaine, pelo P. 

Gratry 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das notas de rodapé de Barbe (op. cit.).  
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ANEXO 7 - Consulta ao site Estante Virtual do Compêndio de Barbe (em Português) 

Título|Autor Ano Vendedor UF Preço Peso Descrição 
Curso 

Elementar de 
Philosophia   

E. Barbe 

1871 Antiquario 
dos Livros 

RJ R$ 
35,00 

640 kg Muito bom estado de conservação; 
Miolo firme, claro e limpo; Capa 
íntegra; Nome de posse nas cinco 1as 
págs; 660 páginas; G778; 

- 1871 Sebo 
Brandão 

Bahia 

BA R$ 
175,00 

965 kg Curso Elementar de Philosophia para 
uso das Escholas composto em francez 
pelo Rdo Pe. E. Barbe e da 4ª edição 
original traduzido em portuguez por 
Joaquim Alves de Souza. 2ªedição 
revista pelo traductor. 661p, 22cm, 
encadernação original, desbotada. Miolo 
completo, com papel escurecido, 
páginas com riscos, grifos à tinta, alguns 
furos na margem inferior sem afetar o 
texto, anotação na última folha. 

- 1871 Garimpo 
do Saber 

 

SP R$ 
150,00 

1000 g Capa dura bem desgastada 661 p. - com 
pequenas manchas amarelada nas 
páginas devido ao envelhecimento - nº 
17746 

- 1865 Sebo do 
Ismael 

SP R$ 
47,30 

640 kg Tradução de Joaquim Alves de Souza, 
professor do Liceu de Coimbra - capa 
dura 18x11cm, com desgaste nas bordas, 
contracapa de cartão, lombada fixada 
com fita adesiva, texto em condições 
normais para leitura, contendo 850 
páginas, divididas em 2 partes: 466 pgs 
mais 384 pgs 

- 1865 Sebo 
Brandão 

São Paulo 

SP R$ 
125,00 

650 kg Tradução de Joaquim Alves de Souza. 
661pgs. 22cms. Encadernação gasta. 
Exemplar com páginas amareladas pelo 
tempo. S 136/1 

- 1865 Sebo 
Meriti 

RJ R$ 
90,00 

801 g Capa dura, marcas de bicho, furos, na 
parte inferior e grifos, mas inteiro. E23.5 

- 1865 Sebo Raros 
e Baratos 

 

SP R$ 
59,00 

1010 g Encadernado, bastante 
envelhecido/amarelado/empoeirado do 
tempo, manchas de antiga umidade na 
maior parte do livro, sinal de traça nas 
últimas páginas, ruim estado de 
conservação, sem perder o conteúdo, 
raridade que comprensa uma 
restauração, 659 páginas. Aparenta data 
de 1865. (Cadastrado em 18/11/11) 

- 1865 Edi Livros SP R$ 
100,00 

650 kg Traduzido por Joaquim Alves de Souza 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, a partir do Website Estante Virtual. Consulta realizada em 05 jun. 2012. 

 

 

 

 

http://www.estantevirtual.com.br/antiquariodoslivros/E-Barbe-Curso-Elementar-de-Philosophia-para-Us-61125873
http://www.estantevirtual.com.br/antiquariodoslivros/E-Barbe-Curso-Elementar-de-Philosophia-para-Us-61125873
http://www.estantevirtual.com.br/antiquariodoslivros/E-Barbe-Curso-Elementar-de-Philosophia-para-Us-61125873
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ANEXO 8 - Consulta feita ao site Estante Virtual do Compêndio de Barbe (em Francês) 

Título|Autor Ano Vendedor Estado Preço Peso Descrição 
Cours 

Élémentaire de 
Philosophie  

M. L Abbé E. 
Barbe 

1864 Garimpo do 
Saber 

SP R$ 120 800 
g 

Capa com peqeunas manchas 
e machucadinhos 780 p. - 
com algumas manchas nas 
páginas devido ao 
envelhecimento - nº 18937 

- 1859 Graúna bons 
livros usados 

BA R$ 100 n/d Pequenos furos nas páginas 
iniciais e nas páginas finais 
pequenos furos um pouco 
alongados- corte escuro; "...a l 
usage des établissements d 
éducation pour l examen du 
baccaleuréat ès lettres, 
comprenant L Histoire de la 
Philosophie par M. L Abbe E. 
Barbe 

- 1846 Sebo Brandão 
São Paulo 

SP R$ 185 n/d n/d 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor, a partir do Website Estante Virtual. Consulta feita em 05 jun. 2012. 
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ANEXO 9 - Capas de edições contemporâneas do Curso de Barbe 

  
Fonte: site www.barnesandnoble.com dia 12 de Junho de 2012 as 20:38 h.  

 

 

http://www.barnesandnoble.com/

