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RESUMO 
 

Este trabalho foi elaborado tendo-se em vista analisar alguns aspectos do concurso público para o 

provimento das cadeiras de Matemática do Colégio Estadual Paes de Carvalho, com especial 

destaque para a tese apresentada pelo professor Ruy da Silveira Britto. No desenvolvimento 

apresentamos traços da trajetória histórica do atual Colégio Estadual Paes de Carvalho (CEPC), 

antigo Liceu Paraense, e o processo de provimento de professores catedráticos para as cadeiras de 

matemática do CEPC. Abordamos também a questão das teses expostas nesses processos seletivos, 

dando destaque especial para a tese mostrada pelo professor Ruy da Silveira Britto que versa sobre 

conjuntos lineares e sucessões, seguido da exibição de traços biográficos do referido professor. 

Empreendemos por uma metodologia qualitativa, apoiada em pesquisas bibliográficas e que conta 

com referenciais teóricos que abordam o tema deste trabalho. Por meio da realização desta pesquisa 

é possível compreender um pouco do processo histórico do CEPC, que as teses apresentadas no 

concurso público do CEPC eram a forma de seleção para professores catedráticos do colégio e por 

fim, a importância do trabalho desenvolvido pelo professor Ruy da Silveira Britto para o 

desenvolvimento do ensino de matemática em Belém. 

 

Palavras-chave: Colégio Estadual Paes de Carvalho. Concursos Públicos. Ruy da Silveira Britto. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo tema aqui abordado surgiu a partir de discussões a cerca da história 

do ensino de matemática em Belém do Pará, realizadas em reuniões do Grupo de Pesquisa 

em História da Educação Matemática (GPHEM), da Universidade do Estado do Pará 
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(UEPA). Por meio do GPHEM, tivemos a oportunidade de participar de projetos, pesquisas 

e congressos acerca da história da educação matemática, por exemplo, o III Congresso 

Ibero-americano de História da Educação Matemática (III CIHEM), realizado em Belém 

do Pará no ano de 2015, no qual integramos a equipe organizadora local e tivemos a 

oportunidade de apresentar trabalhos na área da história da educação matemática. 

A motivação para essa pesquisa surge a partir do conhecimento e estudos sobre os 

trabalhos que consistem na monografia de Gaspar e Borges (2010), onde apresentam traços 

da história do CEPC, falam das mudanças que a instituição sofreu ao longo da história, 

sobre alguns professores que lecionaram no CEPC e sobre os concursos para seleção de 

professores do referido colégio.  

No artigo Recortes Históricos do Liceu Paraense ao Colégio Estadual Paes de 

Carvalho, Gaspar, Borges e Chaquiam (2010) abordam um pouco da história do CEPC 

dando ênfase à sua trajetória histórica do ano em que foi fundado até os dias atuais e, por 

último, estudos acerca do livro Conjuntos Lineares: sucessão, Memórias I, que apresenta a 

tese defendida na seleção para as cadeiras de matemática do CEPC, pelo professor Ruy da 

Silveira Britto, e um resumo de sua biografia a partir de depoimentos de alguns de seus 

colegas e antigos alunos.  

Considerando que existem poucos dados preservados sobre as teses apresentadas 

para o provimento das cadeiras de matemática do CEPC, nos deteremos em apresentar o 

trabalho do professor Ruy Britto que versa sobre Conjuntos Lineares: sucessão, e, a seguir 

apresentamos também traços biográficos mais detalhados do referido professor. 

Tendo em vista desenvolver aprofundamentos sobre o tema acima citado, adotamos 

como objetivo balizador, analisar aspectos do concurso público para o provimento das 

cadeiras de Matemática do Colégio Estadual Paes de Carvalho, com especial destaque para 

a tese apresentada pelo professor Ruy da Silveira Britto.  

Em seu desenvolvimento, iniciamos com reminiscências históricas sobre o Colégio 

Estadual Paes de Carvalho, seguido de traços biográficos de alguns de seus professores e 

sobre como era realizada a seleção para adentrar no corpo docente deste tão renomado 

colégio nas décadas 40 e 50.  Em relação ao contexto das teses apresentadas para 

provimento das cadeiras de matemática do CEPC, neste trabalho, damos ênfase para a tese 

apresentada pelo professor Ruy da Silveira Britto ao se submeter a esta seleção. 
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Ressaltamos que para integrar o quadro de docentes na qualidade de professor 

catedrático do CEPC, os professores deveriam se submeter a uma seleção que consistia em 

um concurso, no qual deveriam ser apresentadas teses de temas sorteados, e dias depois, se 

prestarem às provas oral e escrita. Em relação ao contexto das teses para concurso para as 

cadeiras de matemática do CEPC, neste trabalho, daremos destaque para a tese apresentada 

pelo professor Ruy da Silveira Britto ao se submeter a esta seleção. 

Elaboramos esse texto tendo como foco central a historiografia brasileira da 

ciência, voltando-se especificamente para os traços profissionais e culturais contidos nas 

teses apresentadas nos concursos para professor catedrático de matemática, realizados no 

CEPC. A partir de pesquisas de caráter qualitativo, apoiado nas referências bibliográficas, 

procuramos investigar, organizar e descrever a maneira que ocorriam as seleções do 

concurso e abordar alguns aspectos sobre as teses apresentadas de maneira a atingir o 

objetivo proposto pelo nosso trabalho. 

O CEPC foi fundado como Liceu paraense no ano de 1841 e a partir daí passou por 

uma série de modificações legislativas até que em 1942 recebeu esta sua atual 

denominação. O CEPC é ainda hoje um marco na educação e na cultura paraense, é um 

representante da história da educação do estado do Pará e continua a contribuir para a 

formação de novos educandos.  

Ao longo dos anos o colégio teve participação social e política na sociedade 

paraense, observado personagens que se destacaram no cenário educacional, científico e 

político brasileiro, e até hoje se mantém como instituição pública de ensino médio, 

cumprindo sua função social e educacional no Estado. 

 

 

DO LICEU PARAENSE AO COLÉGIO ESTADUAL PAES DE CARVALHO 

 

A educação paraense andou a passos lentos até meados de 1839 quando o visconde 

Bernardo de Souza Franco sancionou a lei n° 33 em 30 de setembro de 1839, criando 

assim, na capital da província do Pará uma Escola Normal e, em 28 de junho de 1841, o 

visconde conseguiu aprovar a lei de n° 97 que criava o Liceu Paraense como instituição 

primária e secundária na província do Pará, embora sua efetiva instalação tenha ocorrido 

um mês depois, no dia 28 de julho de 1841. 
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Em 3 de dezembro de 1855 o Liceu Paraense recebe o título de Colégio Paraense, 

abrangendo assim a educação primária e secundária e, em 9 de fevereiro de 1901, o então 

governador Augusto Montenegro renomeia o Colégio Paraense como Ginásio Paes de 

Carvalho, em homenagem ao médico paraense José Paes de Carvalho.  A seguir, no ano de 

1930, a instituição recebeu a denominação de Ginásio Paraense e, por fim, em 9 de abril de 

1942 recebeu a atual denominação de Colégio Estadual Paes de Carvalho. 

 

 
Figura 1: Fluxograma das nomenclaturas do Liceu Paraense ao CEPC 

Fonte: GASPAR; BORGES; CHAQUIAM, 2010. 

 

A partir desta última denominação em 1942, o Colégio Estadual Paes de Carvalho 

(CEPC) não mudou mais de nome e seguiu como referência em educação no Pará. Foi 

então que, em 25 de novembro de 1966 que o CEPC passou a fazer parte da Fundação 

Educacional do Estado do Pará (FEP) abrangendo assim os cursos ginasial, clássico e 

científico, completamente, em 11 de agosto de 1971 foram implantados no CEPC os cursos 
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de Construção Civil, Administração e Saúde, passando a ser campos de estágio abertos aos 

alunos das escolas de nível superior Magalhães Barata, vinculada a FEP, e UFPA. 

Devido a essas pequenas mudanças, o CEPC sofreu algumas dificuldades tais como 

a falta de preparo do aluno que ingressava no segundo grau e a evasão de alunos para 

cursos preparatórios para o vestibular. Em decorrência da lei 7.044, que tirou a 

obrigatoriedade do ensino profissional nas escolas, a direção do CEPC optou pela 

educação geral e incorporando também os cursos específicos para ciências humanas e 

ciências biológicas. 

Observa-se no Regimento do CEPC da década de 40, no seu Artigo 51, que o corpo 

de professores era dividido em cinco categorias, conforme ilustrado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2: Fluxograma das Categorias dos Professores CEPC 

Fonte: Arquivo do CEPC. 
 

Consta no referido Regimento, Artigo 52, que havia vinte e uma cátedras, sendo 

que a cadeira de Matemática era a sétima cátedra, contendo a 1ª e 2ª cadeiras.  

Dentre as funções atribuídas aos professores catedráticos, Artigo 54, destacamos: 

comparecer às aulas com pontualidade, dar as lições aos dias e horas marcados, cumprir 

com o programa de ensino, propor aos alunos atividades que lhes permitiam desenvolver a 

inteligência, fiscalizar o ensino de sua disciplina nas turmas sob a regência dos professores 

auxiliares, corrigirem com devido cuidado os trabalhos escolares dentro do prazo 

estabelecido no regulamento, e ter como destaque o professor catedrático deveria conhecer 
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o regimento do colégio em que atua, ressaltando que os professores interinos, substitutos e 

auxiliares gozam dos mesmos deveres dos catedráticos. 

Vale ressaltar que os professores não poderiam lecionar aos alunos do próprio 

colégio em caráter particular, conforme Artigo 61. E mais, de acordo com o Artigo 62 os 

professores, mesmo no gozo de suas férias, não poderiam ausentar-se da capital sem a 

prévia comunicação ao diretor da instituição. 

Observa-se o rigor disciplinar da instituição em relação aos alunos, cujas penas 

disciplinares estavam descritas no Artigo 44, conforme ilustração abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fluxograma das Penas Disciplinas aos Alunos do CEPC 

Fonte: Arquivo do CEPC. 

 

Ainda no regimento de 1946, Artigo 44 é relatado que, as penas disciplinares de 

número 01 e 02 seriam aplicadas pelo diretor e professores; as penas 03 e 04 seriam 

impostas pelo diretor à requisição de professores ou inspetores federais ou ainda para o 

bem da disciplina do colégio, e a pena de número 05 só cabia a congregação decidir.  

O CEPC tem hoje mais que um papel educacional, possui também um papel 

cultural no Pará pelo fato de o referido colégio ser um marco na educação paraense e 

brasileira. Embora o CEPC tenha enfrentado dificuldades ao longo do tempo em função 

das diversidades ocorridas na educação paraense, ainda representa respeito educacional e 

cultural. Ao longo da história, o estabelecimento teve participação ativa em certos 
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movimentos sociais e políticos, como a abolição da escravatura, e é historicamente 

respeitado e considerado no estado do Pará. 

 

OS CONCURSOS E AS TESES 

 

Na época acreditava-se que por meio das provas os concursos eram capazes de 

avaliar as competências para o exercício de magistério e trazer à tona outras questões 

relativas a concepção do papel do professor da época, dando-lhe autonomia quanto a 

escolha dos conteúdos que deveria ensinar, incorporação de novos conteúdos ou 

metodologias proveniente de reformas da Matemática e do ensino brasileiro, bem como, 

fatos relacionados à evolução dos algoritmos e nomenclaturas, dentre outros aspectos. 

Os exames deveriam ser prestados frente a uma comissão composta de três 

membros da Congregação do Colégio, sendo um presidente e dois examinadores. As 

provas seriam a de defesa de tese, além das provas escritas e orais e, ainda, as práticas para 

as cadeiras de Física, Química e História Natural. 

Encontramos no trabalho de Soares (2007) que a tese seria composta por uma 

dissertação escrita sobre um ponto sorteado e de pelo menos duas proposições que 

conteriam questões controversas sobre cada um dos outros nove pontos restantes, dentre os 

dez pontos definidos pela comissão examinadora. A tese deveria ser apresentada na forma 

impressa em quarenta dias, contados a partir daquele em que foi sorteado o ponto. Cada 

candidato faria entrega à secretaria da Instrução Pública de cem exemplares da tese, dos 

quais, dez ficariam para as bibliotecas do Colégio e os demais seriam distribuídos aos 

reitores, aos juízes, aos professores do Colégio e aos demais candidatos.  

A prova escrita deveria ocorrer três dias após a entrega da tese e a prova oral três 

dias após a avaliação escrita. Os pontos seriam iguais para todos os candidatos. No 

primeiro dia útil após a última prova, os candidatos seriam novamente reunidos e 

procederiam à leitura de suas provas escritas. Ao final das leituras das provas, as mesmas 

seriam encaminhadas aos examinadores para a devida correção, na qual deveriam atribuir 

para cada prova uma das seguintes menções: “ótima”, “boa”, “sofrível” ou “má”. 

 É importante ressaltar que a defesa da tese era o ponto principal do Concurso 

Público para provimento das cadeiras de Matemática do Colégio Paes de Carvalho, visto 

que não havia então pessoas formadas especificamente para ministrar os conteúdos 
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matemáticos. Observa-se que à tese apresentada pelo professor Ruy Britto difere dos 

programas que normalmente eram utilizados no colégio Pedro II, embora a seleção fosse 

para o exercício do magistério nos níveis de ensino fundamental e médio, o trabalho 

apresentado possuía nível mais elevado, visto que abordava tópicos do ensino superior 

atuais, vinculados à análise real. 

 

 

RUY DA SILVEIRA BRITTO  

 

O professor Ruy da Silveira Britto nasceu em 1913 no seringal Florescência, 

localizado no território do Acre.  Iniciou seu curso primário num grupo escolar ainda no 

município de Xapuri, no Acre, tendo concluído a última série no Ginásio Paes de Carvalho.  

Posteriormente, Ruy Britto foi para o Ceará, onde cursou quase todo o ginásio no Liceu de 

Fortaleza e, novamente veio a Belém para concluir seus estudos.  

Ruy Britto se graduou na Escola de Engenharia do Pará
4
 em 1944. Vale salientar 

que para ingressar na Escola de Engenharia não havia um vestibular como se conhece hoje 

e, sim, um chamado “curso anexo”, onde o aluno estudava um ano e, ao final, prestava 

exames.  Mas foi em 1941, antes de concluir o curso de Engenharia Civil que ele se 

submeteu ao concurso para catedrático de Matemática do Ginásio Paes de Carvalho, sendo 

aprovado com a tese sobre Conjuntos Lineares: sucessão. Posteriormente, veio a ocupar o 

cargo de Diretor da referida instituição. 

Ruy Britto foi um autodidata que desde cedo apresentara grande dom para o estudo 

das ciências matemáticas, tanto que na cidade de Belém era conhecido como um expoente 

nesta área, uma vez que, mesmo ainda não diplomado em engenharia, apresentava 

competências para lecionar na própria Escola de Engenharia do Pará. 

Quando se submeteu ao concurso para a cadeira de matemática do CEPC, o 

professor Ruy Britto foi aprovado apresentando a tese Conjuntos Lineares: sucessão que 

tratava sobre teoria dos conjuntos, mais precisamente, sobre sucessões, tema que era 

absoluta novidade até então, fato que gerou grande repercussão no meio. Aprovado para o 

                                                                        
4
 Escola de Engenharia do Pará foi criada no dia 7 de abril de 1931, recebendo apoio para seu funcionamento 

do, então interventor federal Magalhães Barata. O Curso de Engenharia Civil foi criado no ano de 1931, 

sendo reconhecido através do Decreto Lei Nº 7.215 de 24/05/1941. 
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exercício do magistério no CEPC, Ruy Britto foi professor de gerações. Vários de seus 

alunos ocuparam ou ocupam posições de destaque no magistério superior e na engenharia.  

Além do CEPC, Ruy foi professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e, 

posteriormente, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde ensinou na Escola de Engenharia 

da Universidade Federal Fluminense e também na Universidade do Estado da Guanabara, 

além de ter sido professor da Escola de Cadetes de Aeronáutica, no Campo dos Afonsos.  

Segundo o depoimento dado pelo professor José Maria Filardo Bassalo
5
, anexo ao 

livro em que foi publicada a tese do Ruy Britto, consta que ele foi aluno de Ruy Britto na 

Escola de Engenharia do Pará, e destaca que o referido professor era considerado o maior 

conhecedor de Matemática da região Norte do Brasil e que veio a dirigir um dos primeiros 

escritórios de engenharia em Belém do Pará. Ainda segundo Bassalo, a fama de 

matemático brilhante foi adquirida por Ruy Britto em 1941 quando ele defendeu a cátedra 

de matemática no CEPC com a sua tese sobre teoria dos conjuntos. 

Ainda segundo Bassalo, a fama de matemático brilhante foi adquirida por Ruy 

Britto em 1941 quando ele defendeu a cátedra de Matemática no CEPC com a sua tese 

sobre teoria dos conjuntos. O professor Fernando Medeiros Vieira
5
 que também foi aluno 

do professor Ruy Britto no CEPC e posteriormente seu colega de magistério, também falou 

que, de acordo com sua personalidade acadêmica e profissional, o professor Ruy possuía 

uma postura excêntrica e bastante desenvoltura no campo da ciência matemática e que isso 

impressionava seus alunos e colegas. 

Professores que foram alunos e colegas de profissão de Ruy Britto destacam em 

comentários anexos ao livro em que foi publicada a tese do Ruy Britto, o tão conhecido 

“desligamento” do professor. De acordo com o depoimento do professor Rui dos Santos 

Barbosa
6
, que também fora aluno de Ruy Britto no CEPC e na UFPA, o professor Ruy 

dava frequentes indícios desse “desligamento” para seus alunos e conhecidos. 

Rui Barbosa conta que presenciou alguns desses “desligamentos”, por exemplo, 

vezes em que Ruy Britto tivera de adiar provas por esquecer-se do dia que as havia 

                                                                        
5
Nascido em Capanema-PA no ano de 1924, Bacharelou e licenciou-se em Matemática na Faculdade de 

Filosofia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lecionou matemática no CEPC e no Colégio Santa 

Rosa e Física na Marinha Mercante e no Colégio Nossa Senhora do Carmo. Nos anos de 1969 a 1972 foi 

diretor do CEPC. 
6
Paraense, nascido em 1935, bacharel e licenciado em Matemática pela Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras da Faculdade do Pará e pós graduado em Matemática pela USP. Lecionou matemática no CEPC, na 

UFPA e na UEPA, ocupando inclusive o cargo de Coordenador de Curso nessa última instituição. 
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marcado e também de certa vez em que o professor Ruy deu nota zero a toda sua turma na 

faculdade por ter esquecido que havia adiado a prova de Mecânica Racional e ter ido 

aplica-la mesmo depois de ter dispensado a turma. Os professores José Maria Bassalo e 

Fernando Vieira também comentaram e confirmaram o fato do professor Ruy Britto ser 

“desligado”. 

De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 15, 16 de janeiro de 1967, emitida pela 

Fundação Educacional do Estado do Pará (FEP), considerando que o professor Ruy Britto 

que era lotado no CEPC, foi colocado à disposição do governo do estado do Pará para 

prestar serviços no escritório de representação do estado do Pará, na Guanabara, até sua 

aposentadoria sem prejuízos de vencimentos e vantagens do cargo que ocupava, conforme 

ilustrado abaixo. 

O professor Luiz Gonzaga Baganha
7
, que foi aluno de Ruy Britto no CEPC, 

constituiu o último depoimento sobre Ruy da Silveira Britto constante no livro Memória I, 

citando a famosa exigência do professor Ruy Britto em sala de aula e a contribuição que o 

mesmo teve para o seu ingresso na Escola de Engenharia do Pará. 

Luiz Baganha termina seu depoimento falando que Ruy da Silveira Britto veio a 

falecer em 1970, deixando de luto seus familiares, antigos alunos e cultores da ciência 

matemática. 

 

A tese de Ruy Britto 

 

Encontrada hoje nos primeiros capítulos de Análise Real, a tese de Ruy Britto 

introduz a noção de supremo de um conjunto de números reais limitado superiormente. Na 

existência do supremo supõe que “Qualquer bipartição feita no conjunto dos números reais 

é continua”. Segundo Bassalo, Santos e Veloso (1999) esta afirmação não deixa nítido se 

na época de Ruy Britto era conhecida a teoria dos cortes de Dedekind para a construção 

dos números reais. 

                                                                        
7
 Paraense, nascido em 1922, diplomou-se na Escola de Engenharia do Pará e tirou sua pós graduação na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professor de Matemática nos Colégios Estaduais Paes de 

Carvalho e Visconde de Souza Franco, na Escola Normal do Pará, no Ginásio Pará- Amazonas e Colégio 

Herbart, sendo que neste último foi também diretor. 
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Em seguida, inserindo os conceitos de vizinhança de um ponto e de ponto de 

acumulação de um conjunto, demonstra um teorema base da Análise, o Teorema de 

Bolzano-Weierstrass: “Todo conjunto infinito e limitado tem um ponto de acumulação”. 

Aborda também os conceitos de conjuntos derivados, fechados, densos e perfeitos, com 

enunciados em linguagem matemática bastante compreensível ainda hoje.  

Depois trata do conceito de conjunto compacto, que enuncia como “conjunto C de 

conjuntos distintos K”. Sendo este o capítulo mais curto e menos legível da tese de Ruy 

Britto. Em poucas páginas demonstra o Teorema de Borel-Lebesgue: “Todo conjunto de 

números reais, limitado e fechado, é compacto”. Não sabemos dizer ao certo a nitidez que 

Ruy Britto tinha desta parte, tão pouco encontrado nos depoimentos constantes no livro.  

Ruy Britto finaliza a tese introduzindo a definição de sucessão, de limite, de 

subsucessão. Prova que toda sucessão monótona limitada é convergente e, em seguida, 

introduz as definições de limite superior e inferior de uma sucessão. Prova o critério de 

convergência de Cauchy para sucessões, concluindo com exemplos de sucessões 

convergentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendemos que o trabalho atingiu seu propósito tendo em vista a apresentação de 

alguns aspectos do concurso público para o provimento das cadeiras de matemática do 

Colégio Estadual Paes de Carvalho, com um especial destaque para a tese do professor 

Ruy da Silveira Britto.   

A apresentação da trajetória histórica do CEPC desde sua fundação como Liceu 

Paraense em 1841, em seguida Colégio Paraense em 1855, passando pelo Ginásio Paes de 

Carvalho 1901, renomeação para Ginásio Paraense em 1930 e, por fim, Colégio Estadual 

Paes de Carvalho (CEPC), como é conhecido até os dias atuais, vem corroborar o objetivo 

para o qual foi criado. Até hoje o CEPC é um marco na cultura e educação paraense, sendo 

um dos colégios mais antigos de Brasil.  

Fica evidente que os concursos para seleção de professores de Matemática naquela 

época visavam avaliar as competências que os candidatos deveriam ter sobre conteúdos 

matemáticos, bem como, conhecimentos sobre questões importantes em relação à 

concepção da atuação do professor da época.  
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O concurso abrangia diversas etapas que envolviam a defesa de tese, além das 

provas escritas e orais, seguidas das provas práticas, conforme o caso abrangiam conteúdos 

específicos retirados do programa de ensino do próprio colégio, exceto o caso do professor 

Ruy Britto, que centrou seu texto em um nível de conhecimento superior. De acordo com 

os relatos, a defesa da tese era o ponto principal para a seleção no CEPC, sendo esta tese 

uma dissertação escrita sobre um ponto sorteado, que deveria ser apresentada na forma 

impressa em quarenta dias contados daquele em que foi dado o ponto. Observa-se nos 

documentos analisados que os professores selecionados mais tarde tornam-se também 

examinadores de novos concursos. 

O professor Ruy Britto, personagem aqui destacado, foi um autodidata e 

apresentava desde cedo facilidade para o estudo das ciências matemáticas. Formou-se pela 

Escola de Engenharia do Pará e logo depois prestou concurso para o Ginásio Paes de 

Carvalho, obtendo aprovação com a apresentação da tese que envolvia a teoria dos 

conjuntos e sucessão.  Observa-se que, além de atuar como professor no ensino ginasial 

por gerações, também deu aula na Universidade Federal do Pará e, quando aposentado, 

ensinou na Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense e também na 

Universidade do Estado da Guanabara, além de ter sido professor da Escola de Cadetes de 

Aeronáutica no Campo dos Afonsos, sendo considerado por muitos como o maior 

conhecedor de Matemática do norte do Brasil.  

Sua tese mesmo sendo feita para ministrar aula no ensino primário e ginasial, tinha 

um nível acadêmico mais elevado das demais, por apresentar teorias e conteúdos até então 

discutidos nas faculdades de engenharia e matemática. Ressaltamos, com o intuito de 

esclarecer, que esta tese defendida pelo professo Ruy Britto foi parte integrante do 

processo de seleção do CEPC, na época Ginásio Paes de Carvalho. Não tinha vinculação 

alguma ou exigência para obtenção de algum título de pós-graduação, embora, naquela 

época também fosse exigida a defesa de uma tese para obtenção determinado título de pós-

graduação. 

Por fim, observa-se, a partir dos referenciais teóricos por nós consultados, que o 

processo seletivo descrito valorizava, além da formação acadêmica e o conhecimento de 

conteúdos específicos, a experiência no magistério e a didática do ensino buscando manter 

a tradição qualidade de seu ensino associada ao referido colégio.  
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Até hoje, o CEPC ocupa posição de destaque na instrução pública paraense e 

continua influenciando história da educação nesse estado, uma vez que é um grande 

expoente para a cultura educacional do estado, mantendo e transmitindo algumas de suas 

tradições.  
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