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Introdução 

No Brasil, a criação do Colégio Pedro II, fundado em 1837 no estado do Rio de 

Janeiro, representou a primeira iniciativa do governo Imperial brasileiro de investir na 

educação pública secundária do país. A primeira matriz curricular do Colégio foi 

determinada pelo Regulamento de 31 de janeiro 1838 no qual as matérias ensinadas foram 

distribuídas em 8 séries. No Colégio estudar-se-iam grego, latim, alemão, inglês, francês, 

geografia, história, retórica e poética, filosofia, Matemática, ciências físicas e naturais, 

desenho e música. Apesar de o pêndulo oscilar por vezes para o lado do ensino clássico e 

por outras para o ensino científico, a Matemática sempre fez parte do currículo do Colégio. 

Dessa forma, os professores de Matemática sempre estiveram presentes na instituição, mas 

essa função era exercida por professores com diferentes perfis e formação.  

Em seus estudos históricos sobre a gênese da profissão docente Nóvoa afirma que o 

que define o magistério como profissão: 

[...] é o seu exercício a tempo inteiro (como ocupação principal); o 

estabelecimento de um suporte legal para o seu exercício; a criação de 

instituições específicas para a formação de professores; a constituição de 

associações profissionais de professores (1999, p. 20). 

Dessa forma o conceito de profissão pressupõe, além de um corpo de 

conhecimentos, um conjunto de normas que a sustentam (PEIXOTO, 2005). A 

regulamentação profissional implica a criação por lei de mecanismos que especifiquem as 

atribuições do cargo, seus órgãos fiscalizadores, e os meios pelos quais os indivíduos são 

selecionados para a função a ser desempenhada. Normas gerais para o exercício do 

magistério existiram no Brasil em diversas épocas e em diferentes moldes desde o final do 

século XVIII.  

O processo de profissionalização docente também é assunto de estudo Schubring 

(2005). Em suas considerações sobre possíveis abordagens da história do ensino da 
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Matemática Schubring lembra a análise dos programas do ensino e a análise dos decretos 

do governo como duas vertentes tradicionais de estudo. Entretanto, os manuais escolares e 

o professor são lembrados pelo autor como itens que determinam muito mais a realidade 

do ensino de Matemática. 

Para Schubring (2005) o professor “não constitui um sujeito passivo que recebe os 

programas e os faz aplicar, mas ele representa a pessoa decisiva no processo de 

aprendizagem” se configurando assim no “melhor meio para ter acesso à realidade 

histórica do ensino” (p. 9). 

As diversas reformas pelas quais passou o ensino brasileiro provocaram mudanças 

nos estatutos do Colégio alterando as normas de contratação dos professores ao longo do 

tempo. Antes dos primeiros concursos realizados na década de 1850, o corpo docente do 

Colégio era instável e muitos professores eram contratados sem função e salário bem 

definido. Muitos dos professores que assumiram vagas eram indicados ou se ofereciam 

para trabalhar no Colégio e nomeados após aprovação pelo Ministro do Império. Além dos 

professores regulares, estava previsto no regulamento a existência de outros professores 

que deveriam reger as aulas na falta ou impedimento dos respectivos professores do 

Colégio. Durante todo o período que precedeu a realização de concursos, e mesmo após 

sua regulamentação, a organização e o ensino das diferentes disciplinas estavam também 

sob a responsabilidade de docentes que compunham o “subsolo” do Colégio. Estes 

professores atuavam nas aulas, interferiam para as mudanças curriculares, escreviam 

compêndios e respondiam pela disciplina de forma atuante. O aumento do número de 

alunos e à alta exigência para o ingresso no magistério do Colégio, fez com que a classe 

dos “repetidores”, instituída a partir de 1855, também tivesse especial relevância na 

constituição do quadro docente do Colégio, bem como se constituísse de uma via de acesso 

ao quadro permanente da instituição.  

Este texto tem por propósito apresentar resultados da pesquisa ainda em andamento 

com o objetivo de identificar os professores de Matemática no Colégio Pedro II, sua 

admissão e atuação no Colégio, sua formação e sua participação no cotidiano da disciplina 

de Matemática. As principais fontes utilizadas para esse relato são fontes manuscritas 

localizadas no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), no Arquivo Nacional 

(AN) e no Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II (NUDOM), 

localizados no Rio de Janeiro.  

 



O Colégio Pedro II e o ensino secundário no Brasil 

O Colégio Pedro II, fundado em 1837 na cidade do Rio de Janeiro, capital do 

Império, foi a primeira escola secundária pública do Brasil. Criado nos moldes da escola 

francesa, o Colégio oferecia o curso de "bacharelado em letras" que dava também direito 

ao ingresso em cursos de nível superior, Medicina e Direito, sem a necessidade de prestar 

novos exames o que não era permitido àqueles que frequentavam os liceus provinciais 

existentes. 

Seguindo as determinações feitas pelo Ato Adicional de 1834, que garantia a 

direção das aulas de ensino primário e secundário do Município do Rio de Janeiro pelo 

poder Central, foi criado o Imperial Collegio de Pedro II. O Colégio foi instituído por 

meio de Decreto em 2 de dezembro de 1837, a partir do Seminário de São Joaquim pelo 

Ministro do Império, Bernardo Pereira Vasconcelos, e recebeu seu nome em homenagem 

ao futuro imperador, D. Pedro II.  

Tentando erguer o ensino público do Império, sem abrir mão do controle da 

instrução, o Colégio Pedro II foi organizado como um padrão modelar de educação 

secundária.  

Reduzindo a incumbência da instrução secundária a uma instituição, 

permanecendo próximo do centro, ficando exposto mais de perto às 

influências externas, o Colégio Pedro II é o lugar por excelência do 
empenho do poder público na organização de um ensino popular 

(CHIZZOTTI, 1975, p.62).  

O objetivo de Bernardo de Vasconcelos era criar no Brasil um estabelecimento 

nacional de ensino “que recordasse a grandeza do Colégio de França, considerado o maior 

monumento cultural da Europa” (DORIA, 1997: xi). 

Em sua primeira matriz curricular, de 1838, o currículo apresentava uma extensão 

enciclopédica predominando os estudos clássico-humanistas, mesmo com a presença da 

Matemática, das ciências naturais e físicas, da história e das línguas modernas. Mesmo 

com uma pequena porcentagem do currículo voltado às Ciências, sua inclusão foi um 

acontecimento digno de nota, visto que as disciplinas científicas não eram ofertadas e nem 

procuradas pelos alunos e sua incorporação em um currículo abrangente era incomum na 

época (LORENZ, 2002). Esta configuração do currículo tinha, entretanto, um objetivo. 

Esta orientação predominantemente literária de uma instrução 

preparatória para o nível mais alto, sem endereço para a vida, era a 

expressão de uma escola montada com o propósito exclusivo de 
qualificação social. [...] Paulino de Souza, por exemplo, preconizava a 

autonomia funcional da instrução secundária sem, todavia, deixar de 



considera-la “indispensável para qualquer indivíduo ter entrada nas 

classes médias da sociedade”. Ora, visto que essas “classes médias” em 

face de uma urbanização ainda muito incipiente, só existiam em rápidas e 

fugazes passagens para as superiores, também a escola média [...] outro 
sentido não lograva assumir que o de trânsito nervoso para o nível mais 

alto (CHAGAS, 1980, p. 21) [grifos do autor]. 

 

 

Figura 1 – Currículos do Colégio Pedro II durante o período do Império brasileiro1 

O regulamento de 1838 ainda previa a matrícula e a aprovação dos alunos por série 

e a concessão do diploma de bacharel em letras aos que concluíam os 8 anos de curso. 

Sendo assim, os alunos egressos do Colégio Pedro II poderiam se matricular no ensino 

superior sem a prestação de exames preparatórios. Seu ensino era pago e dedicado 

exclusivamente a estudantes do sexo masculino. 

 

Professores de Matemática do Colégio Pedro II 

Com especial interesse neste trabalho em analisar aspectos reativos ao corpo 

docente da instituição de ensino secundária mais importante durante o século XIX no 

Brasil, deve-se lembrar que, ao contrário dos professores de primeiras letras, os professores 

do Colégio Pedro II contavam com certo prestígio social, tendo a chance de se colocar em 

evidência exercendo outro tipo de atividade revelando uma: 

pluralidade de lugares de interação social de suas atividades como 

políticos (deputados provinciais, governadores, Ministros); membros do 

Conselho Superior de Instrução pública; promotores, delegados, juízes; e 
ainda cargos ou funções em estabelecimentos de ensino públicos, 

particulares e religiosos (GASPARELLO & VILLELA, 2004, p.6-7). 
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Outros ainda se dedicaram ao jornalismo e à confecção de manuais didáticos, 

dentre outras atividades.  

De acordo com o primeiro estatuto, de 1838, os professores seriam nomeados pelo 

governo, dando preferência aos empregados que se achassem habilitados. O regulamento 

previa também a existência de professores substitutos, em número de três, que deveriam 

reger as aulas na falta ou impedimento dos respectivos professores, de forma que o 

programa não deixasse de ser ministrado ou interrompido por muito tempo. A eles 

competia ainda ensinar nas aulas que forem subdivididas por causa do grande número de 

alunos
2
. Os professores, principalmente os nomeados na época da fundação do Colégio, 

foram escolhidos “pela notoriedade e pela erudição em algum campo do saber” 

(RODRIGUES, 2010, p.100). 

A forma de contratação desses professores foi alterada em vários momentos por 

meio das reformas pelas quais passou o Colégio e proporcionaram que vários docentes 

assumissem o cargo de professor de Matemática, tendo ou não formação específica para tal 

cargo. De qualquer forma, 

os professores do Colégio de Pedro Segundo eram importantes agentes 

dentro do processo de formação oferecido. Mais do que o ensinamento 
das letras, das ciências e da filosofia os professores também eram agentes 

instrutores responsáveis por transmitir valores morais.  Apesar disso, não 

tinham nesta época uma formação específica ligada ao magistério, exceto 

é claro pelas Escolas Normais que formavam professores primários. No 
caso do Ensino secundário, a formação dos professores era em Direito, 

Medicina ou Engenharia. Desta maneira, a definição do sujeito como 

professor era delineada pela prática e não por uma formação específica 
para o exercício da profissão. Nesse sentido, não havia uma 

profissionalização na formação dos docentes das escolas secundárias 

(RODRIGUES, 2010, p. 99). 

O primeiro professor nomeado para Matemática do Colégio Pedro II foi Lino 

Antônio Rebello que assumiu o cargo independentemente de concurso. De acordo com 

informações de Joaquim Manoel de Macedo, um memorialista do Colégio em seu livro Um 

passeio pela cidade do Rio de Janeiro, Lino Rebello era natural de Buenos Aires e veio 

para o Brasil aos dois anos de idade. Estudou na Europa e em Bolonha obteve o grau de 

doutor em Ciências Naturais e Matemáticas. Outros documentos o indicam como professor 

de Mathematica, Geographia, Astronomia e Chronologia para os anos de 1844 a 1846
3
. 

Lino Rebello foi professor também na Escola de Architetos Medidores e membro do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Segundo Macedo (2005) permaneceu no 
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Colégio até 1852, quando foi nomeado para um cargo público em Minas Gerais já que era 

“limitadíssimo” o ordenado que lhe pagava o Colégio. Faleceu em 1857. Na ausência de 

Lino Rebelo, o professor de Sciencias Mathematicas nomeado em 1852 é Antônio 

Machado Dias.   

Em 1854, o Ministro da Instrução Pública, Couto Ferraz, aprova a reforma do 

ensino primário e secundário e expede então o Regulamento da Instrucção primária e 

secundária do Município da Corte. Dentre as modificações propostas pelo Decreto 1331A 

de 17 de fevereiro está a proibição dos professores de regerem mais de uma cadeira no 

Colégio, exceto por substituição no caso de impedimento de algum dos outros (Art. 82).  

Outro ponto do decreto é a criação da classe dos “repetidores” (Art.91). Os 

repetidores eram obrigados a morar dentro do Colégio e “auxiliar os alunos no estudo e 

preparo das lições durante as horas para isso marcadas”. Segundo Couto Ferraz, a criação 

dessa classe apresentava duas vantagens: 

Não só preenche uma lacuna que há muito se notava na organização do 
ensino daquele Colégio, auxiliando o estudo dos alunos internos, e 

prestando-lhes os serviços que a sua própria designação indica, como 

também pode ainda vir a preparar excelentes professores afeitos ao 
estudo e à disciplina, e com os hábitos do magistério

 4
. 

No ano seguinte, o Decreto de 17 de Fevereiro de 1855 aprova um novo 

Regulamento para o Colégio e fornece mais informações sobre os repetidores. Os 

repetidores eram designados pelo Reitor para substituir os professores nos seus 

“impedimentos temporários”, desde que habilitados para tal. O número de repetidores foi 

estipulado inicialmente em 6 sendo: “hum para grego e alemão, hum para latim, hum para 

sciencias naturaes, hum para mathematicas, hum para francez e inglez e hum para 

philosophia e rhetorica” (Art. 39, §1). É obrigação dos repetidores:  

auxiliar e dirigir os estudos dos alumnos internos do Collegio de Pedro 
2º, explicando-lhes os pontos difficeis das lições marcadas para o dia, e 

ensinando-lhes o melhor methodo de as comprehenderem (Art. 39).  

Os repetidores receberiam a quantia de 2$ em cada dia que leccionarem em lugar 

dos Professores, ou o vencimento da cadeira que o Professor deixar de perceber (Art. 40). 

Ainda segundo o Regulamento a distribuição das cadeiras do Colégio deveria ser 

feita entre os professores existentes que o governo julgasse conservar e da mesma forma as 

primeiras cadeiras que vagassem até o prazo de 1 ano. As outras vagas deveriam ser 

providas por meio de concurso (Art. 35). Os repetidores ficariam em primeiro lugar de 
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preferência na ocupação das cadeiras vagas seguidos pelos bacharéis em letras formados 

pelo Colégio, pelos professores públicos, pelos professores particulares que tivessem 

exercido o magistério por mais de 5 anos e pelos graduados em quaisquer ramos da 

instrução superior do Império (Art. 36).  

Uma das principais alterações no Regulamento diz respeito à entrada de professores 

no Colégio, que passa a requer o concurso público como requisito para o exercício do 

magistério na instituição. A legislação e os documentos disponíveis no Arquivo Nacional 

(AN) e no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) permitem acompanhar os 

processos de entrada de alguns professores no Colégio com a análise dos concursos 

realizados bem como a movimentação dos professores entre as diferentes funções, em 

especial nas colocações de professor suplementar e repetidores (SOARES, 2010).  

A vacância das cadeiras se dava por morte do professor ou pedidos de demissão. 

Enquanto um processo seletivo não se instalava, a nomeação era feita e o professor 

assumia a cadeira “interinamente” por meio de indicação de alguém do Colégio ou pelo 

próprio professor que ocupava a cadeira anteriormente. Ainda ocorriam situações em que o 

próprio candidato se oferecia para ocupar a vaga. A permanência na cadeira (interina) 

poderia ser mais ou menos curta, conforme as circunstâncias se mostrassem favoráveis à 

continuação da existência da turma ou da vontade do professor que ocupava a vaga. Raros 

foram os momentos em que alguma cadeira da disciplina de Matemática permaneceu vaga. 

Por conta do aumento no número de alunos que se matricularam no Colégio de 162 

em 1855 para 265 em 1856, aulas do 1º ano foram divididas em diversas seções sendo 

necessária a contratação de professores suplementares. Assume a vaga em 1856, o médico 

Saturnino Soares de Meirelles (1828-1909). Meirelles era Bacharel em Ciências Físicas e 

Matemáticas pela Academia Militar e doutor em Medicina pela Faculdade do Rio de 

Janeiro e havia sido nomeado interinamente como professor de Física e de Química, no 

lugar de Emílio Joaquim da Silva Maia.  

Em decorrência da nova legislação de 1855, os concursos começam a acontecer.  

No ano de 1856, aconteceu concurso
5
 para provimento do lugar de Repetidores. Os 

candidatos foram Manoel Buarque de Macedo Lima, julgado habilitado e Eduardo de Sá 

Pereira de Castro.  

Manoel Buarque de Macedo Lima era natural de Recife, Bacharel em Matemáticas 

pela Escola Central e Doutor em Ciências Jurídicas e administrativas pela Universidade de 

Bruxelas. Foi engenheiro ajudante da Estrada de Ferro D. Pedro II e ocupava o cargo de 
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ministro da Agricultura na época de seu falecimento em 1881 (BLAKE, 1970). Eduardo de 

Sá Pereira de Castro nasceu na Bahia em 1828 e era bacharel em Matemáticas e Ciências 

Físicas e lente da Escola Militar. Dirigiu na cidade do Rio de Janeiro um colégio para 

meninos e escreveu vários livros. Faleceu em 1872 (Blake, 1970). 

Em 06 de fevereiro de 1857 um ofício informa que Saturnino Soares de Meirelles 

não está mais regendo a cadeira de professor suplementar. A vaga não fica ociosa. Em 16 

de fevereiro entra em exercício o repetidor interino, o engenheiro Leopoldo Augusto 

Dioclesiano de Mello e Cunha que assume também a cadeira suplementar de Matemática 

do 1º, 2º e 3º anos, regidas por Saturnino Soares de Meirelles. Assume também uma vaga 

como professor suplementar o bacharel Eduardo de Sá Pereira de Castro. Em março, nova 

mudança. No dia 23 o repetidor de Manoel Buarque de Macedo Lima que estava de licença 

se apresentou para trabalhar encarregando-se também das cadeiras suplementares do 1º, 2º 

e 3º ano que estavam ocupadas interinamente por Leopoldo Augusto Dioclesiano de Mello 

e Cunha. 

Por Decreto de 24 de outubro de 1857, o Colégio é dividido em dois 

estabelecimentos: o internato e o externato. De acordo com a nova norma, os atuais 

professores do Colégio poderiam ser nomeados para regerem no internato e externato as 

cadeiras que já ocupavam. No caso de alguma cadeira não ficar a cargo dos mesmos 

professores do Externato, seriam igualmente preenchidas por Decreto. 

Em 1858, há necessidade de novo professor de Matemática com a saída de Antonio 

Machado Dias, que foi trabalhar em outra instituição. Este é o primeiro concurso para 

professor efetivo do Colégio. O concurso, realizado no dia 31 de junho de 1858
6
 deu posse 

a José Ventura Boscoli que começou a lecionar em agosto do mesmo ano. José Ventura 

Boscoli nasceu em 1813 e era natural de Portugal. Serviu durante muitos anos na 

Biblioteca Nacional e daí saiu para ingressar como professor do Colégio. Faleceu em 1874 

(BLAKE, 1970). 

Para o lugar de Repetidor estava Pedro José de Abreu. Ainda em 1858, exerceu o 

cargo de professor suplementar José da Silva Lisboa. Nesse período, atuam no Colégio 

ainda João dos Santos Marques como professor suplementar de Matemática, e Gustavo do 

Rego Macedo e Benjamim Constant Botelho de Magalhães como repetidores.  

No ano de 1864, ocorrem novos concursos para repetidor do Internato do Colégio 

Pedro II
7
. No primeiro, em junho, nenhum candidato é aprovado. O segundo concurso, em 
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julho, apresentam-se como candidatos Antônio Carlos d’Oliveira, que é aprovado em 

primeiro lugar, e em quinto e último lugar, Luiz Pedro Drago
8
.  

José Ventura Boscoli e Antônio Carlos De Oliveira Guimarães figuram no quadro 

de docentes do Colégio como “Professor de Sciencias Mathematicas” e Repetidor 

respectivamente, até 1870.   

Em 1873, novo concurso é realizado para professor do Colégio Pedro II. Este 

concurso teve novamente a participação dos candidatos Luis Pedro Drago e Antonio 

Carlos d’Oliveira Guimarães, já aprovados para repetidores. Antonio Carlos d’Oliveira 

Guimarães, em requerimento solicita sua inscrição no concurso e se apresenta: 

Antonio Carlos d’Oliveira Guimarães, Bacharel em Sciências 
Mathematicas e Physicas, professor de Mathematicas, Francês, Inglez, 

Latim e Geografia pela Instrucção Pública da Corte, Repetidor de 

Mathematicas do Internato de Pedro 2
o
, desejando inscrever-se para o 

concurso ao logar de Professsor de Mathematicas do Externato de Pedro 

2
o
, e achando-se habilitado intellectual e civilmente, como provam os 

documentos juntos, pede a V. Exa. Se digne mandar admitil-o á 

inscripção para o concurso ao dito logar. Rio de Janeiro, 2 de setembro de 
1872. 

A ata final do concurso declara
9
 aprovado em primeiro lugar Luiz Pedro Drago. 

Drago era natural do Rio de Janeiro e nasceu em 1844. Além de professor do Colégio 

Pedro II, foi professor também do Instituto Comercial. Participou de bancas de concursos 

para professores secundários e de primeiras letras e também era professor particular. O 

nome de Drago está ligado também à questão da escravatura. Foi sua a iniciativa de uma 

subscrição popular para adquirir e oferecer a Princesa Isabel a pena com que a mesma 

assinaria a Lei Áurea, campanha essa apoiada pelo jornal O Paiz (MORAES, 2012). 

De 1874 a 1878 figura ainda no quadro docente do Colégio o nome de Manoel 

Olympio Rodrigues da Costa, que foi professor de Português, Aritmética e Geografia, com 

nomeação em julho de 1873. Natural da Bahia foi também professor da Escola Normal da 

Corte e faleceu em 1891 (BLAKE, 1970). 

Em 1875 a seleção é para a cadeira de Matemática do Internato do Colégio Pedro 

II
10

. Os inscritos foram Antonio Carlos de Oliveira Guimarães, Antonio José de Mello e 

Souza, Joaquim Pedro da Silva, Manoel Tavares de Aquino Junior, Manuel de Mendonça 

Guimarães e Zeferino José de Oliveira. Desta vez Antonio Carlos de Oliveira Guimarães 

obteve aprovação em primeiro lugar. 
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Em 1879, uma nova reforma é promovida por Carlos Leôncio de Carvalho por meio 

do Decreto de 19 de abril de 1879. A reforma declarava a liberdade do ensino primário e 

secundário no município da Corte e do ensino Superior em todo o Império, salvo a 

inspeção necessária de moralidade e higiene (Art. 1).  

No Colégio Pedro II, que continuava como modelo de instrução secundária do 

Império, o regulamento de 1879 teve pouco impacto já que o Colégio obedecia a outros 

decretos e normas internas que deliberavam o modo de prover a nomeação e contratação de 

seu corpo docente. O Decreto 8602 de 23 de junho de 1882 fornece detalhes sobre a 

seleção dos professores. O regulamento manda observar o Regimento especial das provas e 

processos dos concursos para os lugares de professores e substitutos do Colégio, anexo ao 

decreto. O regimento determina que as vagas disponíveis deveriam ser divulgadas no 

Diário Oficial com três meses para as inscrições (Art. 1). Dos candidatos são exigidas 

certidões de idade, folha corrida dos lugares em que tivessem residido nos últimos dois 

anos, e uma certidão de aprovação na matéria do concurso (Art. 2). Os exames deveriam 

ser prestados frente a uma comissão composta de três membros da Congregação do 

Colégio, sendo um presidente e dois examinadores (Art. 10, § 1). 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.  

Foram localizadas no Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II 

(NUDOM) as atas de três concursos após reforma de 1879 e anteriores à República.  

No primeiro concurso, em junho 1879 teve quatro candidatos inscritos: Joaquim 

Gonçalves Guillon, Manuel de Mendonça Guimarães, Zeferino José de Oliveira e Manuel 

do Nascimento Alves Linhares. Foi aprovado Joaquim Gonçalves Guillon, que figura na 

documentação a partir de 1880, como professor do Colégio.  

 No segundo concurso de 1879, agora para professor substituto, dois candidatos se 

inscreveram no processo: Camillo de Lellis e Silva e Samuel Castrioto de Souza Coutinho. 

Na ata do concurso, ambos os candidatos são julgados habilitados. Na documentação, o 

nome de Samuel Castrioto de Souza Coutinho aparece como professor substituto tanto do 

internato quanto do externato, nos anos de 1880, 1881, 1882 e 1883, ano em que falece.  

Em 1885, o concurso realizado é para o lugar de substituto do Colégio.  

Inscreveram-se no concurso sete candidatos, entre eles Eugênio de Barros Raja Gabaglia e 

Timóteo Pereira, ambos futuros catedráticos de Matemática do Colégio. Eugênio Raja 

Gabaglia foi aprovado em primeiro lugar.  



Eugênio de Barros Raja Gabaglia era engenheiro civil, geógrafo e de minas, 

bacharel em Ciências Matemáticas e bacharel em Ciências Físicas e Naturais. 

Posteriormente, Raja Gabaglia é promovido por Benjamim Constant a professor 

catedrático em 1890 de Geometria Geral devido seu “valor intelectual” (ARAÚJO apud 

DASSIE & SOARES, 1923, p. 15). Foi diretor da instituição de 1912 à 1914. Faleceu em 

1919. De sua gestão como Diretor Raja Gabaglia foi responsável pela criação do Anuário 

do Colégio “onde, além das informações úteis para os que necessitam manter relações com 

o mesmo Colégio, se conserve a tradição dos que nele trabalharam em prol do 

florescimento de nossa Pátria” (apud DORIA, 1997, p. 194).  

De um dos volumes do Anuário do Colégio podemos extrair uma “Relação 

completa dos professores catedráticos, substitutos e mestres efetivos de ambas as seções 

do Colégio Pedro II de 1838 a 1950”. 

Quadro 1 – Professores Catedráticos e substitutos 1838-1950 (BRASIL, 1954). 

Professores catedráticos Ano da nomeação 

Lino Antônio Rabello 1839 

José Ventura Boscóli 1858 

Luiz Pedro Drago 1871 

Antonio Carlos de Oliveira Guimarães 1875 

Joaquim Gonçalves Guillon 1879 

Eugênio de Barros Raja Gabaglia 1890 

Agostinho Luiz da Gama 1890 

Thimóteo Pereira 1894 

Joaquim Ignácio de Almeida Lisboa 1902 

Henrique César de Oliveira Costa 1907 

Arthur Thiré 1910 

Euclides de Medeiros Guimarães Roxo 1919 

Cecil Thiré 1924 

Haroldo Lisboa da Cunha 1935 

Professores substitutos Ano da nomeação 

Samuel Castrioto de Souza Coitinho 1879 

Alfredo do Rego Soares 1915 

Cecil Thiré 1915 

 

 Ademais das informações sobre a admissão dos professores ao Colégio é objetivo 

desta pesquisa investigar também a atuação desses professores em suas funções, dentro e 

fora do Colégio.   

Dentro do Colégio, os professores, quer efetivos ou substitutos, participavam das 

bancas de exames dos alunos e também nas decisões sobre reformulações de programas, 

entre outros assuntos (SOARES, 2013). Um exemplo é o que ocorreu em 1881 por ocasião 

de alterações para o programa de ensino para o ano seguinte. Uma comissão da qual faziam 

parte os professores de matemática Joaquim Gonçalves Guillon, Luiz Pedro Drago e 



Samuel Castrioto de Souza Coutinho, foi organizada para deliberar sobre os programas de 

ensino e distribuição do tempo das aulas para o ano de 1882. Como resultado dos estudos 

da Comissão, encaminhou-se modificações em relação a inserção do ensino das equações 

do 2º grau que não figuravam no programa de 1881.  

Além de suas funções no Colégio, os professores aqui citados ainda exerceram 

outras funções como examinadores de concursos para o magistério público, avaliadores de 

obras didáticas e autores de compêndios para o ensino de matemática adotados no Pedro II 

e em outras escolas públicas do Rio de Janeiro e de outros estados brasileiros.  

No tocante a avaliação de obras didáticas, são frequentes as solicitações feitas a 

professores de Matemática do Colégio Pedro II. O processo de avaliação pode ser 

resumido da seguinte forma: o primeiro momento consistia em carta enviada pelo autor da 

obra ao Conselho Diretor, órgão da IGIPSC (Inspetoria Geral da Instrução Primária e 

Secundária da Corte), criada em 1854. Recebida a obra, os textos apresentados ao 

Conselho eram encaminhados a pessoas de prestígio e professores com experiência. No 

caso do Colégio Pedro II, o Conselho Diretor encaminhava carta ao Reitor e este 

encaminhava a obra aos professores do Colégio, solicitando parecer. Depois de terminada a 

avaliação, o professor encaminhava o parecer de volta ao Reitor, que, por sua vez, 

retornava ao Conselho Diretor a obra avaliada, juntamente com os pareceres dos 

professores. Recebidos os pareceres, o Conselho Diretor se reunia e organizava a 

documentação, chegando a uma conclusão que recomendava ou não a autorização do livro. 

Depois, a IGIPSC encaminhava o resultado final ao Ministro do Império, que, finalmente, 

deliberava sobre a adoção da obra. Após esse processo, o interessado seria informado por 

carta sobre a decisão quanto à aprovação e/ou à adoção nas instituições de ensino. 

Exemplos de pareceres de obras de Matemática elaborados por professores do Colégio 

Pedro II, podem ser encontradas na documentação manuscrita do AGCRJ (SOARES, 

2013).  

Outros documentos solicitam um estudo comparativo entre obras e apreciação sobre 

compêndios. A documentação indica os nomes dos professores José Ventura Bóscoli, 

Zeferino José de Oliveira e Luiz Pedro Drago envolvidos no processo.  

Além de avaliadores de obras didáticas para as escolas os professores do Colégio 

Pedro II também atuaram como autores de livros didáticos utilizados no Colégio e em 

outras instituições de ensino. O quadro a seguir resume as obras relacionadas ao ensino de 

Matemática de autoria dos professores do Colégio.  



Quadro 2 – Obras relacionadas ao ensino de Matemática publicadas por professores do Colégio Pedro II 

(1837 –1889) 

Professor Obras publicadas 

Eduardo de Sá Pereira de Castro Compendio de Metrologia, 1863 

Explicador de arithmetica, 1854 

José Ventura Boscoli Compendio de mathematica elementar, 1866 

João dos Santos Marques Arithmetica para uso dos collegios, s/d. 

Reducção dos principaes pesos e medidas estrangeiras 

para os do systema métrico, 1867 

Manoel Olympio Rodrigues da 
Costa 

Noções de arithmetica e do systema decimal para uso das 
escolas, 1877 

Luiz Pedro Drago Apostillas de Álgebra, 1854 

Eugênio de Barros Raja Gabaglia Curso de Mathematicas Elementares por FIC  

O mais antigo documento mathematico conhecido 
(Papyro Rhind), 1899 

 

Considerações Finais  

Os professores do Colégio, atuando em várias instâncias de atividades no Colégio, 

foram participantes efetivos do cotidiano da escola. Durante o século XIX a categoria se 

fortalece e aos poucos começa também a influenciar as propostas provenientes do governo 

para o Colégio e para o Ensino de Matemática. O programa do Colégio, elaborado por seus 

professores, se constituiu como modelo oficial a ser seguindo e como padrão para o ensino 

de outros estabelecimentos do ensino secundário do país, até a década de 1950.  

Assim, a participação dos professores do Pedro II ao escrever obras usadas para o 

ensino primário, ao avaliar novas obras; ao participar de bancas de todos os tipos de 

concursos, quer de alunos, quer de professores; ao propor modificações nos programas de 

ensino, contribuiu para a constituição e fortalecimento da disciplina Matemática dentro e 

fora da instituição. As reformas e modificações no ensino de Matemática demonstram a 

influência e importância do corpo docente do Colégio em vários momentos. 
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