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Foi o nono Reitor da Universidade, sendo o segundo da Universidade do Brasil  
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Filiação 
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Trajetória 

 

Ignácio Manuel Azevedo do Amaral exerceu muitos cargos públicos e 

acadêmicos. Formou-se como oficial de Marinha na Escola Naval do Rio de Janeiro, 

onde exerceu várias funções de instrução militar. Em 1912, tornou-se livre docente 

de Geometria e Cálculo Infinitesimal na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, 

ressaltamos que a tese apresentada como candidato a livre docência dessa Escola 

teve uma marcante influência positivista. No prefácio da tese, “sua justificativa 

apoiava-se em Comte, para quem as questões de convergência ou divergência de 

séries era “algo destituído de sentido””. (SILVA, 2006, p. 897 apud AMARAL,1912, 

p.5)3 Lembramos que a História e a Educação nacionais no início do século XX 

tiveram forte influência dos ideias positivistas, marcando inclusive a origem da 

Universidade do Rio de Janeiro, conforme salientou Queiroz (2012) e também: 

 

Entre as correntes cientificistas que se propagaram no Brasil, na virada 
do século XIX para o XX, sobressaiu-se o positivismo. A discussão 
dessas teorias ocorria predominantemente nas instituições científicas, 
como a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, as Faculdades de 
Medicina e de Direito e as academias militares, entre outras. Como o 
positivismo de Comte ganhara estatuto de teoria científica, atraía muito 
os jovens estudantes ligados a essas instituições. Roberto Trompowski 
Leitão de Almeida, Licínio Cardoso e Ignácio Azevedo do Amaral  
fizeram  parte  desse  grupo  de positivistas. Os demais, começando 
com Otto de Alencar Silva, romperam com as idéias positivistas e 
iniciaram um movimento de reação e negação à ideologia comtiana, 
dominante até a década de 1920 no Brasil. (SILVA, 2006, p. 894). 
 

Em 1914, Azevedo do Amaral passou a lecionar matemática no Colégio 

Pedro II, no Rio de Janeiro. Ainda naquele ano, havia se reformado do posto de 

capitão-tenente na Marinha. Em 1916, tornou-se docente na Escola Normal do 

Distrito Federal, dirigindo essa instituição de 1917 a 1920. Retornou à Escola Naval, 

em 1922, dessa vez, como catedrático de termodinâmica, caldeiras e combustíveis. 

No ano seguinte, foi transferido para a cadeira de balística e, em 1924, para a 

cadeira de artilharia, assumindo a chefia desse departamento. Em 1925, foi 

nomeado fiscal do governo federal na Escola de Marinha Mercante, função que 

exerceria até 1930. Ainda em 1925, tornou-se presidente do Instituto Técnico Naval, 

cargo que ocuparia até 1935. 
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Também integrou de 1932 a 1938 o conselho técnico-administrativo da Escola 

Politécnica. De 1935 a 1937, integrou o Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Com a transformação da Universidade do Rio de Janeiro em Universidade do Brasil 

(UB), passou a integrar, em 1939, a Comissão do Plano Diretor dessa instituição. 

Azevedo do Amaral foi também presidente do Comitê Brasileiro Pró-Instituto 

Weismann e membro fundador da Academia Brasileira de Ciências, da qual foi 

presidente no biênio 1939-1941. 

De 1941 a 1942, foi novamente membro do conselho técnico-administrativo 

da Escola Nacional de Engenharia da UB, que passou a dirigir neste último ano. Foi 

presidente do Círculo de Matemática e Física da UB. Em 1944, integrou Comissões 

Culturais brasileiras no Uruguai e no Paraguai. No ano seguinte, presidiu a seção de 

educação técnica da Comissão de Planejamento Econômico. Enfim, antes de tornar-

se Reitor da Universidade do Brasil de 1945 a 1948, participou de vários cargos na 

gestão do governo. Na UB, foi o responsável pela implantação da sua autonomia 

universitária, lançando as bases e planos para a construção da Cidade Universitária 

e pela escolha de erguê-la no aterramento da Ilha do Fundão.  

 

A Universidade é a consciência e o cérebro da nação, a mais elevada 
expressão sistemática da sua vida espiritual, pois ela reflete o 
pensamento do Brasil, – do passado que ela herdou e do presente que 
procura formar, para a conquista do futuro. A Universidade não é 
somente, a depositária da ciência, da cultura e da técnica [...] cumpre-
lhe, também, aplicar todo esse valioso depósito, para que ele frutifique 
nos resultados das convenientes soluções de todos os grandes 
problemas da nação. (AMARAL, 1945). 
 

Em 1946, por sua experiência na UB presidiu as comissões incumbidas de 

organizar as Universidades de Pernambuco e da Bahia. Azevedo Amaral também foi 

sócio correspondente do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas (SP), do 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, da Real Academia de Ciências Físicas 

e Matemáticas da Sociedade Real de Nápoles e da Society for the Promotion of 

Engineering Education. Também foi homenageado como Patrono da Cadeira nº 24 

da Academia Rotária de Letras da Cidade do Rio de Janeiro (ABROL). 

 
Obras literárias de Ignácio Azevedo do Amaral Registradas na Base Minerva 
 

Sobre o desenvolvimento em série das funções. 1912 
 
Dernier théorème de Fermat et sa demonstration; Sobre o desenvolvimento em série 
das funções; Transformação de Laplace nas investigações mathemáticas de Abel; 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000205166&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000030072&local_base=UFR01
http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000030072&local_base=UFR01


                                                              

Sur la solution d'un problème de Newton; Equações differenciaes de primeira ordem, 
1912  
 
Equações differenciaes de primeira ordem. 1926 
 
A transformação de Laplace nas investigações mathematicas de Abel. 1926 
 
Curso prático de navegação. Prefácio pelo capitão de fragata Dr. Ignacio Manoel 
Azevedo do Amaral. 1930 
 
Sur une classe d'equations iteratives ; Sobre as equações integrais de segunda 
espécie, 1944 
 
Ensaio sobre a revolução brasileira: contribuição para o estudo dos problemas da 
brasilidade, 1931-1934. 1963 
 
Lugares de Memória com seu nome 
 
Colégio Estadual Ignácio Azevedo do Amaral, Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro 
- RJ, CEP 22470-050 
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