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As aulas de comércio no Império
luso-brasileiro: o ensino prático

profissionalizante

Cláudia Maria das Graças Chaves
Universidade Federal de Ouro Preto

Aulas de Comércio em Portugal: reformismo ilustrado
Criadas em 1759, as aulas de comércio constituíam o conjunto de reformas político-eco-

nômicas de Pombal que visavam o processo de segmentação e profissionalização do grupo 
mercantil lusitano. Para isso foi criada a Junta de Comércio em 1755, que passaria a contro-
lar as atividades da Mesa do Bem Comum dos Mercadores. Através do Alvará de 30 de agosto 
de 1770, D. José I tornoiu o curso mercantil obrigatório para todos os mercadores, bem como 
a matrícula de negociantes na Junta de Comércio. Por essa lei o rei determinava que não se-
riam mais admitidos oficiais que não fossem formados – neste caso, no Colégio dos Nobres 
-, advogados ou funcionários que não obtivessem cartas da Universidade, e nem artesãos 
abrindo seus negócios sem uma aprovação de sua respectiva agremiação. A instrução formal 
tornara-se requisito fundamental para pertencer e atuar em diversas áreas profissionais. No 
caso da instrução mercantil, como veremos, definia-se a partir da segmentação profissional, 
isto é, a diferenciação entre a atividade mercantil de grosso trato e de varejo. A aquisição 
formal de conhecimentos para os mercadores, os caixeiros e os guarda-livros tornou-se obri-
gatória, enquanto que, para os negociantes, era apenas recomendada. Esperava-se destes as 
habilidades próprias do ofício que poderiam ser adquiridos em seu próprio meio.1

Segundo Ana Rosa Cloclet, as reformas pombalinas no âmbito da educação passavam pela 
valorização da instrução e da experiência para a formação do homem público moderno dentro 
das perspectivas educacionais em voga na Europa: uma educação comprometida com as idéias 
de progresso e racionalidade. Mas a proposta do Marquês de Pombal incluía também a idéia 
de uma educação “essencialmente política, dirigida pelo Estado e visando a formação moral e 
intelectual de cidadãos socialmente comprometidos”.2 Não seria, portanto, uma simples trans-
plantação de modelos e métodos, mas uma adaptação às necessidades do velho reino. Neces-
sidades que visavam a formação de corpo mercantil mais bem definido, instituindo o “foro de 
nobreza” para os negociantes, bem como a participação mais efetiva destes através da Junta 
de Comércio que passaria à categoria de tribunal em 1788. A instrução técnica, obrigada aos 
mercadores, visava principalmente instruir as novas gerações e, por essa razão, dava-se prefe-
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rência aos filhos de negociantes na matrícula para as aulas de comércio.
Como instrução técnica, as aulas de comércio destinavam-se ao ensino prático e ao 

conhecimento de procedimentos mercantis usuais nos mercados mundiais e nacionais. 
A técnica das partidas dobradas, método italiano, considerada essencial para o aprendi-
zado em contabilidade, era o ponto alto dos novos estudos. As disciplinas de comércio 
envolviam a habilidade com a matemática, o conhecimento de diferenças cambiais, de 
pesos e medidas, informações sobre seguros e, finalmente, o conhecimento de línguas 
estrangeiras. Os candidatos ao curso já deveriam saber ler e escrever A idade mínima 
para o ingresso no curso seria de 14 anos e não havia limite máximo de idade. Entretan-
to, a preferência deveria ser dada aos de menor idade, por “mostrar a experiência que 
estes são mais aptos para o ensino e se devem supor mais desimpedidos para a assistên-
cia e estudos”.3 Para os caixeiros, os três anos de curso significavam que eles poderiam 
abrir suas próprias lojas depois de servir como caixeiros por cinco anos e não seis, como 
se determinavam os estatutos dos mercadores. 

Por sua estrutura, as aulas de comércio em Portugal foram reconhecidas por historia-
dores como o primeiro curso técnico profissionalizante na Europa, mesmo que outros for-
matos de cursos mercantis já fossem praticados em outras nações como França, Inglaterra 
e Itália desde o século XVII.4 Duas características marcavam essa modalidade de instrução 
técnica-profissionalizante e que estariam presentes nas aulas de comércio introduzidas no 
Brasil a partir de 1809: a ênfase nos conhecimentos práticos e a produção de uma literatura 
específica elaborada por seus mestres. Sobre a primeira característica, compreendia-se que 
o aprendizado contábil era o mais importante. Saber escriturar os livros de razão, o diário 
e o borrador era indispensável para os negócios. A novidade no ensino técnico era o uso 
do “método dialógico”, isto é, passar das lições mais simples para as lições mais comple-
xas. Segundo Francisco Vaz, “para todas, simples ou complexas, o recurso ao exemplo é uma 
constante a fazer justiça de que se pretende deixar o tema bem claro, não apenas porque as 
palavras e termos são simples, mas também porque a linguagem dos números põe sempre 
fim a todas as incertezas”.5 Sobre a produção literária podemos observar que se desenvolveu 
em Portugal um conjunto de textos, impressos e manuscritos, provenientes das postilas6 e 
de traduções elaboradas pelos lentes das aulas de Comércio. Um bom exemplo disso é a obra 
Dictionnaire universel de commerce, de Jacques Savary des Brûlons, publicado em 1723 em 
Paris e traduzido para o português por Alberto Jacqueri de Sales, segundo lente da Aula. Esta 
foi uma tradução adaptada com exemplos comerciais portugueses. Compreendia-se que a 
técnica de ensinamento de verbetes em ordem alfabética facilitava a memorização e, por 
isso, o uso de um dicionário especializado no ramo mercantil.7 

Aulas de comércio no Brasil: o perfil dos novos lentes 
As Aulas de Comércio aprovadas no Brasil em 1809 por D. João VI foram desdobramen-

tos da transposição da Corte para o Rio de Janeiro e, particularmente, de uma das principais 
instituições do Império português, a Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação 
que passou a ser designada como “deste reino do Brasil e seus domínios ultramarinos”. A 
abertura dos portos, somada às reformas ilustradas em curso desde o final do século XVIII 
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na América, reforçou a necessidade de institucionalizar e profissionalizar o grupo mercantil 
deste lado do Atlântico, como já havia sido feito em Portugal desde as reformas pombalinas. 
As aulas foram implantadas em três importantes praças mercantis do Brasil: Rio de Janeiro, 
Salvador e Recife. 

Em 1810 iniciou-se o curso no Rio de Janeiro, ministrado por José Antônio Lisboa. Filho 
de Capitão-Mor, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1777 e formou-se no Colégio dos Nobres 
em Portugal, graduou-se em Matemática e Filosofia pela Universidade de Coimbra. Em 1802, 
viajou a Londres para continuar seus estudos, retornando ao Brasil em 1809. Foi professor 
da Aula de Comércio até o ano de 1820, quando foi jubilado por mercê de D. João VI para 
que pudesse ocupar novos cargos públicos, isto é, deputado da Junta de Comércio e inspetor 
geral das fábricas nacionais. Morreu em 1850 após elaborar sucessivos planos para a Aula de 
Comércio, inclusive a proposta da Escola Central de Comércio em 1846.

Normalmente abriam-se concursos para lente e os editais eram divulgados em Portugal 
para aproveitar os recém aprovados nos cursos de comércio. Em 1812, quando foi aprovada 
a abertura das aulas para a Bahia e Pernambuco, Accursio das Neves enviou cópias dos edi-
tais publicados em Lisboa.8 Como não conseguiram preencher os cargos naquele ano, Accúr-
sio sugeriu a dilatação do prazo para o ano seguinte, 1813. Nos editais exigia-se a formação 
completa nas áreas das matérias que seriam lecionadas. O concurso constituía-se de uma 
prova pública de habilidades e os lentes receberiam 500$000 réis anuais.

Somente em 1816, Manoel Luis da Veiga preencheu o cargo vago em Recife. Ele era ne-
gociante matriculado na Junta de Comércio, autor de vários trabalhos publicados sobre prá-
ticas mercantis e sócio de uma fábrica de cordas de cairo na cidade de Olinda. Mesmo com 
tantos requisitos, a escolha por Manoel não foi fácil. Ele concorreu com João Ferreira da 
Silva, versado em gramática latina, retórica, lógica, ética e metafísica, mas que nada sabia 
de teorias mercantis ou práticas de comércio.9 Contra Manoel pesavam fortes argumentos 
políticos, que na ocasião fora descrito como pessoa de “gênio bastantemente forte”10 e que 
mantinha uma querela com seu sócio, o Sargento Mor José Tavares da Gama. Nascido em 
Braga, Portugal, Manoel foi para Pernambuco em 1809, depois de ter morado na Inglaterra. 
Em 1810, viajou ao Rio de Janeiro para solicitar provisão da Junta de Comércio para estabe-
lecimento de sua fábrica em Olinda. Durante sua estadia na corte, envolveu-se em um confli-
to com Francisco Xavier de Noronha Torrezão, oficial graduado da Secretaria de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos. Veiga foi acusado de ter se silenciado sobre 
um possível motim que ocorreria e do qual ele teria notícia. Durante a devassa aberta para 
apuração das denúncias, ambos foram presos. Parece ter sido curta a carreira de lente em 
Pernambuco, pois em 1817, Veiga foi novamente preso acusado de entusiasta da Revolução 
Pernambucana daquele ano. De personalidade controversa, Manoel Luis da Veiga foi por 
vezes descrito como um mercantilista que se opunha ferozmente à abertura dos portos no 
Brasil por seu prejuízo a Portugal, em outros momentos, descrito como um defensor dos 
interesses do Brasil em detrimento dos interesses da metrópole.11

Autor de estudos importantes na área de práticas mercantis, como foi dito acima, Veiga pos-
suía entre suas principais obras: Novo método das partidas dobradas, para aqueles que não tive-
rem freqüentado a aula de Comércio; Escola mercantil sobre o comércio antigo como moderno; e 
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Reflexões críticas sobre a obra de José da Silva Lisboa ‘Princípios de Direito Mercantil’ feitas por um 
homem da mesma profissão, todas três publicadas no ano de 1803 em Lisboa. Esta última, como 
indica o próprio texto, é uma crítica ao pensamento liberal do futuro Visconde de Cairu, o qual, 
como veremos, foi recomendado em seu Plano para as aulas de comércio.

Em Salvador, as aulas de comércio tiveram início no ano de 1815 com Genuíno Barbosa 
Betânio, após aprovação em concurso na corte no ano anterior. Ele permaneceu no cargo até 
1818, quando foi substituído temporariamente por Euzébio Vanério até 1820 e, depois, por 
Manoel Maria Alves do Amaral até 1822,12 ano em que Genuíno abandonou definitivamente 
o curso. A trajetória de Genuíno foi conturbada. Sua conduta foi muito criticada por alunos e 
por Vanério que pleiteava sua vaga. Opositor da Independência do Brasil, Genuíno foi acusa-
do de insultar e de “espancar brasileiros”. Ele retornou a Portugal com as tropas lusitanas em 
1823 levando todo o material didático das aulas de comércio, deixando seu novo substituto 
em apuros.13 Antes de sair, no entanto, havia entrado em atrito com vários alunos, os quais 
fizeram repetidas queixas contra os seus procedimentos, sobretudo sobre suas constantes 
ausências. Eles alegavam que era comum encontrarem na porta do estabelecimento avisos 
com os seguintes dizeres: “estou doente”, “não estou em casa”, “fui falar ao governo”, “fui 
visitar um amigo”, entre outras desculpas semelhantes.14

Euzébio Vanério, lente substituto entre os anos de 1818 a 1820, foi um duro opositor 
de Genuíno. Nascido na Ilha da Madeira e, segundo seu próprio depoimento, educado em 
Londres, veio para o Brasil e serviu como guarda-livros em diversas praças marítimas. Fixou 
residência na cidade da Bahia na casa do negociante Francisco Ignácio de Siqueira Nobre, 
por volta de 1810. Naquele ano, abriu junto com sua mulher, Angélica Vanério, uma escola 
denominada “Desejo da Ciência” para a “educação da mocidade baianense”.15 Euzébio ensi-
nava primeiras letras, aritmética, gramática portuguesa, inglês, francês e comércio prático. 
Sua mulher ensinava às meninas primeiras letras e trabalhos domésticos. Em 1815, conse-
guiu publicar seu Plano de Aula para o comércio na Imprensa Régia. Segundo seu argumento, 
havia elaborado o plano no intuito de conseguir a vaga de lente régio, entretanto, a demora 
na imprensa teria prejudicado seu intento. Mesmo assim, afirmava que seu curso particular, 
mesmo com o número restrito de alunos, já havia formado muitos caixeiros, guarda-livros 
e negociantes atuantes na praça comercial da Cidade da Bahia. Quando pleiteava a vaga de 
substituto de Genuíno Betânio, Euzébio dizia que iria dobrar o número de horas das aulas 
de comércio. Dizia que seriam necessárias três horas pela manhã e duas horas no turno da 
tarde todos os dias.16 Por sua atuação, Vanério teve um papel muito mais destacado que Ge-
nuíno Betânio e seu Plano de Aula, foi o mais completo.

Os Planos de aula: novos métodos
Tendo sido criadas no Rio de Janeiro, na Bahia e em Pernambuco, as Aulas de Comércio, 

no Brasil, deveriam seguir os estatutos aprovados em Portugal em 1759, mas seu currículo 
foi submetido a revisões na Junta de Comércio por José Antônio Lisboa, no Rio de Janeiro, 
e por Euzébio Vanério, na Bahia. Essas revisões pretendiam atualizar e adaptar o programa 
às circunstâncias diferenciadas do Brasil e das novas relações que os tratados comerciais 
impunham. Sem dúvida nenhuma o franqueamento dos Portos do Brasil e o Tratado de Co-
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mércio e Amizade entre Brasil e Inglaterra em 1810 aproximaram os interesses mercantis 
do Brasil e os da praça comercial de Londres. Isso implicava também a aquisição de maiores 
conhecimentos sobre a língua, as leis e os costumes mercantis dos ingleses. 

Em ordem cronológica, os planos de curso apresentados na Junta de Comércio foram os 
de Euzébio Vanério em 1815 – e reapresentado em 1818; de Manoel Luis da Veiga em 1816; e 
o de José Antônio Lisboa em 1820. Inicialmente o curso de Euzébio Vanério, em Salvador, não 
era público, mas sim, particular, como tantos cursos que se abriram na Corte.17 Ele defendia 
a duração de apenas dois anos para as aulas de comércio. Seu plano compreendia uma carga 
horária prática e outra teórica. Apesar de não enfatizar, como José Antônio Lisboa, o curso 
de economia política, ele inovou muito na forma e nos conteúdos, diferenciando bastante seu 
programa dos Estatutos. Seu Plano impresso foi enviado para a Junta no ano de 1815. O curso 
tinha a aprovação do Conde dos Arcos, governador da Capitania da Bahia, e Euzébio se intitu-
lava “Diretor atual da Casa de Educação para a mocidade de ambos os sexos”, a referida casa 
de educação denominada: “Desejo da Ciência”. Angélica Vanério, além de lecionar primeiras 
letras para meninas e serviços domésticos, auxiliava Vanério nas aulas de comércio no quesito 
de moda. Na apresentação do prospecto do curso, Vanério dizia que a ciência do comércio era 
mais complicada do que normalmente se imaginava. Ele considerava serem necessários os 
conhecimentos de Geografia e História moderna para se saber dos tratados e alianças exis-
tentes entre todas as nações. Bem como era necessário saber sobre a moda dos vizinhos, dos 
caprichos, das guerras e previsões de fome. Enfatizava que seu método baseava-se na prática, 
pois de nada servia a teoria se não fosse acompanhada de atividades práticas. Iniciaria seu 
curso ensinando francês e inglês para que os alunos pudessem ler as obras mercantis nestas 
línguas: Magens, Savary, Millar, Blucher, Emerigon, Allan-Park, Helly e Peres de Milão eram ci-
tados como os mais importantes. Entre os autores em língua portuguesa, utilizaria as obras de 
José da Silva Lisboa e de Manoel Luis da Veiga. Assim como os demais, ensinaria geografia e di-
reito mercantil. A segunda parte, considerada mais importante e, sem dúvida, mais inovadora, 
era a das aulas práticas. Sua idéia era trabalhar com uma sociedade fictícia entre comerciantes 
ingleses e baianos. Os primeiros deveriam utilizar partidas dobradas e, os outros, partidas 
singelas. Os alunos representariam o papel dos negociantes, sendo que os melhores seriam os 
negociantes ingleses e os demais, negociantes baianos, os quais fariam depois um rodízio. Os 
alunos deveriam simular saques e remessas. Haveria dois conjuntos de livros: os melhores alu-
nos seriam os caixas, seguidos dos guarda-livros e depois dos caixeiros. A sala seria decorada 
para lembrar um verdadeiro escritório de negociante, incluindo gazetas com informes sobre 
câmbios e amostras de tecidos e todos os produtos coloniais.

Euzébio Vanério também estipulava condições para o funcionamento do curso. Ele não 
abriria uma turma sem um mínimo de 20 alunos – isto também estava determinado nos 
estatutos. Todos os alunos deveriam saber ler, escrever e ter conhecimentos de aritmética 
e cada aluno pagaria 4$800 réis por mês, mais as despesas dos dois jogos de livros que o 
Diretor mandaria fazer “ao seu gosto”. Os alunos também pagariam as despesas diárias com 
papéis, lápis, borrachas, jornais, etc., as quais seriam rateadas no final de cada mês. Vanério 
propunha que três alunos fossem admitidos gratuitamente, um à escolha do Governador, 
outro do Inspetor da Mesa, e o terceiro à escolha do Diretor, no caso, o próprio Vanério. A 
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programação previa aulas de 9:00 às 12:00 e de 15:00 às 17:30. Em todas as quintas-feiras 
haveria descanso e se ensinaria geografia apenas na parte da manhã. As lições deveriam ser 
preparadas em casa para não tomar tempo das aulas. A maior inovação estava nas aulas ex-
tra-classe, pois os alunos deveriam freqüentar trapiches, alfândegas e casas de negociantes 
para recolherem documentos ou amostras para serem utilizados na simulação da sociedade 
de comércio. Os alunos manteriam os seus livros pagos às suas custas, dentro de uma gaveta 
fechada na sala de aula. As avaliações semestrais aconteceriam publicamente, com convite 
ao governador, aos pais e parentes dos alunos. Nesses exames, os alunos poderiam ser ar-
güidos pelos visitantes. Em cada aniversário da abertura das aulas, haveria premiações para 
os melhores; a não premiação seria o castigo dos menos esforçados, aliás, segundo Vanério, 
este seria o único castigo imposto no curso. 

O Plano de Curso de José Antônio Lisboa era bastante ousado. Assim como o professor 
da Bahia, Euzébio Vanério, quem primeiro propôs a redução do curso de três para dois anos, 
José Antônio Lisboa concordava serem desnecessários três anos para as matérias costumeiras. 
Contudo, postulava a continuidade dos três anos com alteração do programa de curso.18 Em 
carta enviada ao Conselheiro Desembargador do Paço e Inspetor Geral dos Estudos, Antônio 
Lisboa explicava a redução pela ausência da necessidade dos alunos de postilar as aulas, isto 
é, anotar o conteúdo ministrado. Esse argumento, aliás, já havia sido apresentado por Manoel 
Luis da Veiga. Desde o início de sua regência na Corte, José Antônio Lisboa havia seguido outro 
plano, que lhe parecia ter mais vantagem. Obedecendo à obrigatoriedade de seguir os estatu-
tos de Portugal, ele tinha “aproveitado” o tempo livre de um ano para ensinar mais do que era 
obrigado. Ensinava no terceiro ano disciplinas relativas à economia política. Diz que fazia isso 
por duas razões fundamentais: a primeira se justificava pelo fato de que não havia no reino 
aulas específicas públicas de economia; a segunda razão era porque podia dar uma instrução 
adicional para alunos que sairiam do curso para empregos públicos, casas de negócios e sobre-
cargas de navios. Iriam utilizar aquele conhecimento para a melhoria da sociedade. 

Seu plano estava disposto da seguinte maneira:

Matéria Compêndio

Aritmética Bezout

Álgebra Bezout

Regra conjunta Postila

Geometria

Geografia

Comércio: que compreende
Fontes: agricultura, mineração, artes mecânicas, artes 
liberais, pesca e caça;
Meios: Colônias, navegação, moedas, câmbios e seguros;
Regras: Leis gerais, usos e máximas

1º Tomo do compêndio de Manuel T. 
Cabral de Mendonça
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Escrituração quanto às regras
2º Tomo do compêndio de Manuel T. 
Cabral de Mendonça

Escrituração quanto às práticas Postila

Economia Política José da Silva Lisboa

O livro de José da Silva Lisboa, Princípios de Economia Política, e o livro de Manoel Tei-
xeira Cabral de Mendonça, O Guarda Livros Moderno, eram as duas referências bibliográficas 
mais importantes para o curso e em língua portuguesa. No caso da primeira obra, é impor-
tante lembrar que era um trabalho de referência dentro do pensamento econômico luso-
brasileiro. A obra, publicada em 1804 em Lisboa, revelava suas perspectivas de irrestritas 
liberdades comerciais para a então colônia americana. Seu autor, José da Silva Lisboa, saiu do 
seu cargo na Mesa de Inspeção da Bahia em 1808, extinta com a criação da Junta de Comér-
cio no Brasil, para assumir cargos importantes de administração mercantil e de divulgação 
do pensamento liberal para a língua portuguesa. 

José Antônio Lisboa também era um defensor acirrado do pensamento liberal baseado 
nas doutrinas do que considerava como “ciência autônoma”, como era o caso da Economia 
Política. Como já dissemos, ele exerceu importantes cargos políticos e econômicos durante a 
primeira metade do século, atuando ativamente na consolidação desse pensamento liberal 
entre a elite mercantil na fase de formação do novo Império do Brasil. Sua atuação como 
professor das Aulas de Comércio durou onze anos, de 1809 a 1820, quando conseguiu ser 
jubilado. 

Em 1816, Manoel Luis da Veiga enviou para a Junta de Comércio o seu plano de aula para 
Pernambuco.20 Ele, assim como Antônio Lisboa, reafirmava os princípios característicos dos 
estatutos no que dizia respeito às disciplinas básicas. As aulas deveriam ser indispensáveis 
para todos aqueles que queriam adquirir conhecimentos específicos e que quisessem se cre-
denciar como “perfeitos negociantes”. Os alunos deveriam entrar já sabendo ler, escrever 
e com conhecimentos de cálculo aritmético. Como exigência, também os lentes deveriam 
saber bem as matérias que iriam ensinar: História do comércio e todas as fontes do comér-
cio como agricultura e artes da manufatura; escrituração dobrada e singela; câmbios; di-
reito mercantil; geografia comercial e náutica; e, finalmente, o conhecimento, pelo menos 
rudimentar, das línguas vivas mais utilizadas nas praças mercantis, sobretudo o inglês e o 
francês. Todos esses conhecimentos que seriam ensinados aos discípulos seriam as fontes 
indispensáveis dos “métodos lícitos” de enriquecimento. 

O conhecimento sobre as matérias de direito mercantil – como os sistemas de seguros e 
as possibilidades de avarias – era fundamental para os jovens negociantes que pretendiam 
atuar nos mercados externos. No caso do Brasil, os recentes tratados de comércio deveriam 
ser matérias de estudo, sobretudo por que não havia no Império português um Código Co-
mercial, como existia em outras nações com as quais comerciava. 

A geografia mercantil era outra matéria indispensável para que o negociante soubesse 
tudo sobre os paises com que mantinha comércio. O tamanho e as potencialidades de mer-
cado, os portos marítimos existentes e sua capacidade, os costumes e hábitos, a existência 
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de rios internos navegáveis e o clima, assim como as leis, deveriam ser bem compreendidos. 
Os rudimentos de língua estrangeira eram necessários tanto para a própria operacio-

nalidade do curso, uma vez que boa parte da literatura estava escrita em francês, inglês ou 
italiano, quanto para se dispensar os “nocivos” intérpretes. 

A estrutura do curso era simples. Os alunos deveriam começar por aprender princí-
pios de álgebra e geometria. Para não perderem tempo, os alunos não deveriam postilar, 
pois esse método seria injustificável, uma vez que vários manuais, inclusive traduções, já se 
poderiam encontrar impressos. Os alunos poderiam estudar suas lições pelos traslados da 
Escola Mercantil e pelo Novo Método das partidas dobradas e História do Comércio, ambos 
de sua própria autoria, obras em língua portuguesa e acessíveis aos alunos. Recomendava, 
quando absolutamente necessário, algumas obras estrangeiras. Curiosamente, como disse-
mos acima, Manoel Luis da Veiga indicava Princípios de Direito Mercantil de José da Silva 
Lisboa e que ele tanto havia criticado. Dizia, em seu plano, tratar-se de obra fundamental 
e escrita em língua portuguesa “para aprender direito mercantil sem precisar mendigar” 
por obras estrangeiras. Geografia deveria ser ensinada pelos manuais com auxílio de cartas 
geográficas e mapas-mundi. “Em tudo o mais”, deveriam ser seguidos os estatutos das aulas 
de Lisboa, segundo Veiga.21 

O ensino profissionalizante no Brasil e o método
do ensino mútuo  
Todas essas questões sobre os procedimentos de instrução e de profissionalização dos 

grupos mercantis no Império luso-brasileiro, sobretudo as Aulas de Comércio e seus cur-
rículos diferenciados no Brasil nos levam a refletir sobre um momento de transformações 
sociais importantes. As novas práticas de ensino e a cultura mercantil que se estabelecia 
na nova sede do Império português traziam, como em Portugal, a ênfase no ensino prático 
e no uso de uma produção literária específica que refletia contextos locais, e inovava em 
outros sentidos. O ensino de economia política era uma importante inovação, muitas vezes 
atribuída ao fato de o novo reino ser desimpedido dos entraves dos estatutos e corporações 
e mais aberto ao pensamento liberal. Argumento procedente, ou não, o fato é que ele nos 
aproxima de outro que diz respeito à liberação dos portos do Brasil e ao Tratado de Amizade 
e Comércio entre Brasil e Inglaterra. Os três planos de aula analisados foram produzidos 
por professores que foram educados ou complementaram sua educação em Londres e essa 
passagem, sem dúvida, os influenciara. 

José Antônio Lisboa, ao refletir retrospectivamente sobre o método de ensino das Aulas 
de Comércio, dizia que os seus estatutos foram redigidos de acordo com o seu tempo, entre-
tanto, a matéria do comércio era eminentemente mutável e prática. A realidade da América a 
aproximava dos ingleses e de seu método mútuo de ensino, no qual o aluno aprendia na prática 
com seu mestre. Considerava essa forma de ensinar mais adequada à índole do comerciante. 
Embora não reconhecesse esse método como totalmente possível no Brasil, nem mesmo para 
o ano de 1846, quando elaborou o Plano de uma Escola Central de Comércio, José Antonio 
Lisboa aplicava o modelo experimental em suas aulas. Figurava sempre uma casa de comércio 
estabelecida no Rio de Janeiro que deveria funcionar como “laboratório” para seus alunos.
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Quem primeiro alertou para a utilidade do método mútuo, ou lancasteriano, foi Hipólito 
José da Costa no Correio Braziliense. No volume XVI do ano de 1816 ele apresentava a obra 
de Joseph Lancaster e A. Bell, Improviments in education, de 1803.22 Ele apresentava o méto-
do como sistema que primava pela prática e pela instrução rudimentar daqueles que não se 
destinavam às carreiras profissionais superiores, tratando-se de educação elementar para 
instruir futuros oficiais mecânicos em matérias não abstratas. Por esse método, o mestre era 
auxiliado por seus discípulos mais adiantados, facilitando o trabalho com turmas maiores e 
divididas de acordo com o grau de conhecimentos adquiridos. Hipólito considerava que esse 
método “revolucionário” deveria ser empregado, com grande lucro, na instrução elementar 
no Brasil e em Portugal. 

Marcos Carneiro Mendonça observou, no entanto, a semelhança do ensino técnico pro-
fissionalizante das escolas de comércio com a técnica do ensino mútuo.23 Não se tratava de 
ensino elementar, mas, sem dúvida, as semelhanças não eram apenas coincidência, sobretu-
do no caso do Plano de Aula apresentado por Euzébio Vanério. Vale Lembrar que ele abolia 
os castigos físicos, uma recomendação específica dentro do método de Lancaster. Euzébio 
tinha conhecimento do método a tal ponto que chegou a oferecer a D. João VI uma tradução 
da obra de J. Lancaster e A. Bell. Ele também redigiu a Memória sobre o ensino mútuo ofereci-
da a D. Pedro I em 1825, quando afirmava praticar o método desde 1817.24

Essa informação é muito importante para se revisar os estudos sobre o uso do método 
no Brasil. Segundo Maria de Fátima Neves,25 o ensino mútuo foi oficialmente implantando 
em 1827, entretanto, muito se especula sobre seus antecedentes no Brasil. Ao analisar a Me-
mória sobre a Reforma dos Estudos na Capitania de São Paulo, de Martim Francisco, escrita 
provavelmente entre 1816 e 1819, a autora apresenta um plano de reestruturação de ensino 
que contém indícios do método lancasteriano. Entretanto, esse plano não é acompanhado de 
nenhuma experiência prática ou indícios de que ela tenha sido colocada em exercício. 

Portanto, considero o estudo do ensino técnico e profissionalizante de instrução mer-
cantil como possivelmente a primeira experiência do ensino mútuo no Brasil e, conseqüen-
temente, não associado ao ensino elementar como era de se esperar. Dentro da América 
havia diversidade nos planos e métodos em cada uma das três praças mercantis onde foram 
criados os cursos de comércio: Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Esses elementos diver-
sos têm apontado para a necessidade de se aprofundar na investigação da formação pro-
fissional para a constituição de importantes grupos sociais luso-brasileiros que adotaram 
procedimentos formais de ensino e que mesclaram os princípios norteadores de enquadra-
mento corporativo lusitano com métodos pedagógicos liberais dos ingleses.
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