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Resumo:
Esta pesquisa trata-se de um recorte da investigação de doutorado que vem sendo realizada junto ao
Programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade Estadual Paulista UNESP/Rio
Claro, na linha de pesquisa em História da Matemática. Possui como intuito principal investigar, sob o
olhar da História da Matemática, inserido na Educação Matemática, uma das publicações do engenheiromatemático Theodoro Augusto Ramos (1895 – 1935). A saber, sua tese de doutoramento intitulada Sobre
as funcções de variáveis reaes e defendida em 1818 pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro para
obtenção do grau de doutor em Ciências Físicas e Matemáticas e que é considerada por diversos
estudiosos como sendo inédita, fato não comum para a época. Para este trabalho, apresentar-se-a as
considereções iniciais acerca do tema como uma contribuição as futuras pesquisas da área.
Palavras-chave: História da Matemática no Brasil; Theodoro Augusto Ramos; Funções de Variáveis
Reais.
Abstract: This investigation is part of the a doctoral research that is being conducted at the graduate
Program in Mathematics Education from Universidade Estadual Paulista UNESP / Rio Claro, in the line
of research on the History of Mathematics. It has as main purpose to investigate, from the perspective of
the History of Mathematics, inserted in Mathematics Education, one of the publications of the engineermathematician Theodoro Augusto Ramos (1895 - 1935). Namely, his doctoral thesis entitled Sobre as
funcções de variáveis reaes – About the functions of real variables – and defended in 1818 from the
Polytechnic School of Rio de Janeiro for the degree of Doctor of Physical and Mathematical Sciences and
is considered by many researchers as being unpublished, fact not common for the time. For this work,
present themselves to the initials considerations on the subject as a contribution to future research in the
area.
Keywords: History of Mathematics in Brazil; Theodoro Augusto Ramos; Functions of Real Variables.

Introdução:
Este trabalho trata-se de um recorte da pesquisa de doutorado que vem sendo
realizada na Universidade Estadual Paulista (UNESP/Rio Claro, Brasil) com o intuito
de investigar, sob o ponto de vista da História da Matemática, inserido na Educação
Matemática, a tese de doutoramento de Theodoro Augusto Ramos (1895-1935).
Sabe-se que ao tratar da História da Matemática se é necessário transitar por
entre caminhos que permeiam pela História e também pela Matemática. Considerada
uma ciência ainda em construção, a História da Matemática, vem desta forma buscar
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subsídios nos alicerces referenciais da História. Assim, passado e presente se mostram
unidos por meio da escrita: a escrita da história.
Composição permeada por evidências documentárias, pesquisas, estudos, tramas
articuladas ou não e que ao final procuram tecer uma, dentre tantas escolhas possíveis
feitas pelo historiador.
Historiar é assim, uma via que procura buscando o presente a compreensão do
passado e vice-versa. Episódios reais têm o homem como ator, objeto da história, mas
ainda assim, nem a essência da história nem seus fins se resumem a este personagem.
Seu cerne resulta da ótica escolhida. Assim como as demais narrativas, a história
escolhe, reduz, organiza, faz com que séculos caibam em poucas páginas. A história é
uma narrativa de eventos nas mãos do historiador e sob seu ponto de vista, seu limite, é
o conhecimento por meio de documentos, ou seja, daquele acontecimento que deixou
um registro material, seu esforço de ofício é admirar-se com o que é evidente. Mesmo
para o mais claro dos documentos é preciso saber interrogá-los. É a pergunta do
historiador que condiciona a apreciação a ser realizada.
Sob esta perspectiva, para esta história tem-se o personagem: Theodoro Augusto
Ramos; época: final do século dezenove e início do século XX, estudo: sua tese de
doutoramento; ponto de vista: a História da Matemática.
Tentativa de linearização do tempo, composição de palavras, trama permeada de
diversificados olhares, retrato composto por inúmeras paisagens. Assim é a história e de
tal modo será esta história. Neste sentido, no presente trabalho apresenta-se um breve
estudo biográfico acerca do personagem em questão e na sequência uma discussão
acerca dos apontamentos históricos matemáticos iniciais encontrados em sua tese de
doutorado.

O personagem:
O menino Theodoro Augusto Ramos, nasceu em 26 de Junho de 1985 na cidade
de São Paulo, onde realizou seu estudo primário e secundário. Não foi possível precisar
o colégio. Mudou-se para o Rio de Janeiro, e segundo Castro (1999, p.59), “(...) fez o
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exame de natureza1, em 1911, no ‘Gymnasio Petropolis’ (Estado do Rio) e ingressou,
em 1912, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde terminou o curso de engenharia
civil, no ano letivo de 1916”.
Embora Theodoro tenha se graduado em engenharia civil, seu interesse foi pelas
Ciências Matemáticas, até então, estudadas somente nas Escolas de Engenharia, onde
depois de concluir o curso (1916), doutorou-se em Ciências Físicas e Matemáticas
(1918), apresentando a tese Sobre as Funcções de Variaveis Reaes.
Em seguida nosso personagem conseguiu uma posição acadêmica na Escola
Politécnica de São Paulo, onde passou a ministrar aulas e a residir nesta cidade.
(Segundo o Anuário da Escola Politécnica do ano de 1932, Theodoro residia na Rua
Augusta n° 529, telefone: 7-1009.). Lecionou a disciplina de Mecânica Racional e foi
professor Catedrático da cadeira de Vetores, Geometria Analítica, Geometria Projetiva e
Aplicação a Namografia.
Theodoro foi professor da Escola Politécnica de São Paulo do ano de 1919 até
seu prematuro falecimento em 1935. Atuou como professor a frente do seu tempo,
dedicando-se ao ensino e a pesquisa, pois é sabido que na época o ensino de Matemática
no país se encontrava estagnado e ao que consta, Theodoro teria imprimido mudanças
nos programas da Escola Politécnica, no sentido de modernizá-lo. De acordo com
D’Ambrosio:
Em 1919, Theodoro Ramos foi admitido como professor substituto da
Escola Politécnica de São Paulo com uma tese sobre Questões sobre
as curvas reversas, assumindo em 1926, na mesma instituição, a
cátedra de Mecânica Racional. Iniciou-se, então, uma intensa
modernização dos programas de matemática na Escola Politécnica.
(D’AMBROSIO, 2011, p.70)

Além das atividades acadêmicas, Theodoro dedicou-se aos cargos de
administração, representação e política na cidade de São Paulo, no estado e no país. Foi
membro do Conselho Nacional de Educação, da Academia Brasileira de Ciências,
Secretário de Estado da Educação e da Saúde Pública, além de prefeito da cidade de São
Paulo.
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Um dos grandes feitos atribuídos a Theodoro Augusto Ramos em sua breve vida
e lembrado por profissionais de diversas áreas que trabalham com a pesquisa em
História e em História da Matemática, foi sua missão de contratação, na Europa, dos
professores que viriam a compor o quadro docente da futura Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da USP (FFCL). Neste sentido, no anuário da FFCL do ano de 19341935, lê-se:
Desde a instalação da Assembléia Constituinte e Legislativa do
Império, em 1823, começaram a surgir os projetos de Universidade no
Brasil. [...] É por isso que a criação e o funcionamento desde logo na
Universidade de São Paulo, em 1934, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, estabelecia com a orientação de dar ao ensino o
cunho científico e de tornar possível a preparação do professorado
secundário [...] Coube-me a fortuna de participar, como Secretário da
Educação, dos esforços e trabalhos do Governo de São Paulo no
estabelecimento de nossa Universidade, criada pelo Decreto 5.283,
que tive a honra e o orgulho de referendar a 25 de janeiro de 1934, a
mais nobre comemoração da fundação de São Paulo, e que constitui o
maior título de benemerência do Governo Interventor Armando de
Sales Oliveira. [...] preparávamos abertura dos cursos de Filosofia,
Ciências e Letras, para cuja direção foi nomeado o prof. Teodoro
Augusto Ramos, da Escola Politécnica e que, designado pelo
Governo, seguiu para a Europa, onde teve entendimento com os
governos da França, Itália e Alemanha, em virtude dos quais pode o
Governo de São Paulo contratar, em magníficas condições, eminentes
professores, algumas das maiores notabilidades nos diversos ramos do
ensino. (ANUÁRIO DA FFCL PARA O ANO DE 1934-1935, p. 215216.)
	
  

Theodoro Augusto Ramos retorna de sua missão a Europa no dia 1 de Junho de

1934 e em 17 de Abril de 1935, reassumiu o exercício de sua cadeira (deixada a cargo
do professor Lúcio Martins Rodrigues) visto estar terminada a sua comissão junto ao
Governo Federal.
Meses depois, após várias faltas ao trabalho no qual se empenhava
fervorosamente, o homem retratado como franzino, de óculos arredondados e de saúde
frágil, após perder sua mãe em 13 de Junho de 1935, deixa a vida acadêmica, esta no
qual se empenhou durante toda a sua vida. Deixa, ela mesma, em 5 de Dezembro de
1935.
A história:
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Intitulada Sobre as Funcções de Variaveis Reaes e datada do ano de 1918. A
tese de doutorado de Theodoro Augusto Ramos foi defendida na Escola Politécnica do
Rio de Janeiro neste mesmo ano para obtenção do título de Doutor em Ciências Físicas
e Matemáticas. Estiveram presentes em sua banca os professores catedráticos Licínio
Athanásio Cardoso e Francisco Bhering, assim como os professores substitutos no
exercício de catedráticos: Augusto de Brito Belford Roxo e Maurício Joppert da Silva.
O objetivo central de Theodoro Augusto Ramos foi estudar a teoria das funções
de variáveis reais sobre a noção de polinômio, utilizando a representação efetiva das
funções somáveis de uma variável (resultado obtido por Lebesgue como consequência
de um critério geral aplicado às integrais singulares das funções somáveis de uma
variável real – Demonstração dada por Theodoro difere da de Lebesgue por ser mais
direta.) e a representação das funções somáveis de duas variáveis (resultado obtido por
Leonida Tonelli – estudou os polinômios de Landau de 2 variáveis.). O escopo principal
do trabalho foi examinar a representação das funções somáveis de duas variáveis por
meio da integral dupla de Weierstrass.
Os resultados utilizados por Theodoro Augusto Ramos e que foram obtidos por
E. Borel, R. Baire, H. Lebesgue, L. Tonelli e K. Weierstrass datam do final do século
XIX e início do século XX. Percebe-se, que a leitura do trabalho destes autores teve
notável importância para o desenvolvimento das investigações matemáticas
empreendidas pelo personagem em estudo e revelaram a contemporaneidade de sua
pesquisa.
Ao desenvolver sua tese, Theodoro enlaça sua teoria fazendo com que os
resultados obtidos por ele sejam consequências lógicas de uma única proposição que é
por ele denominada teorema fundamental. Juntamente com outros dois teoremas que o
autor chama e 2° e 3° teoremas básicos, estes amarram toda a teoria desenvolvida por
Theodoro em sua tese. A saber:
Teorema fundamental relativo às sucessões simplesmente convergentes de
funções de Baire:
“Seja uma sucessão de funções de Baire convergindo simplesmente para uma
função limite f(x) no intervalo (a,b). Sendo dado o número positivo δ, por menor que
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seja, existe no intervalo (a,b) um conjunto de medida maior que b – a – δ no qual
converge uniformemente.”
2° Teorema Básico: “Seja !(!) uma função de Baire definida no intervalo (!, !)
e tal que dado o número positivo arbitrariamente pequeno !! , exista uma sucessão de
funções tendendo uniformemente para !(!) em um conjunto de medida superior a
! − ! − !! . Nestas condições é possível achar uma sucessão de funções !!   (!)   que
tende simplesmente para ! ! em !, ! .”
3° Teorema Básico: “Seja

!! (!)

uma sucessão de funções de Baire

convergindo simplesmente para !(!) no intervalo (!, !). Se cada função !! (!) for
limite de uma sucessão de polinômios simplesmente convergente !(!) também será
limite de uma sucessão simplesmente convergente de polinômios.”
O teorema principal estudado por Theodoro em sua tese constitui da
representação das funções somáveis de 2 variáveis pela integral dupla de Weierstrass.
Theodoro escreve e demonstra:
Seja ! !! , !! uma função somável definida no domínio mensurável !. Fora de
! definiremos ! !! , !! pondo ! !! , !! = 0.
A integral de Weierstrass é a seguinte:
1
!! , !! , ! = !
! !

! !! , !! !

!

!! !!! ! !! !!! !
!
!
!

!!! !!!

!

em que ! é positivo e o domínio de integração sendo todo o plano.
O autor considera e trabalha com a função:
!! , !! = ! !! + !! , !! + !! + ! !! − !! , !! + !! + ! !! + !! , !! − !!
+ ! !! − !! , !! − !! − 4! !! , !! ;
Nota-se que dentre os vários autores por ele mencionados ao longo do texto,
alguns tiveram notável importância. A saber: Émile Borel (1871 – 1956) com seu
trabalho sobre medida dos conjuntos, Henry Lebesgue (1875-1941) com seu estudo
sobre integração, Karl Weierstrass (1815-1897) no tocante a representação efetiva das
funções somáveis de uma variável pela integral de Weierstrass, Leonida Tonelli (18551946) referente ao estudo relativo aos polinômios de Landau de duas variáveis para a
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representação efetiva das funções somáveis de duas variáveis, R. Baire (?) por meio do
trabalho sobre funções descontínuas, pois as funções de Baire enlaçam o teorema
fundamental proposto por Theodoro Augusto Ramos em sua tese.
Estas teorias propiciaram a Theodoro Augusto Ramos (1895 – 1935) estudar a
representação das funções somáveis de duas variáveis pela integral dupla de
Weierstrass, mostrando assim que se é natural basear a teoria das funções de variáveis
reais sobre a simples noção de polinômio.
O que deve ser resaltado no resultado do teorema principal obtido pelo autor,
cujo teor é inédito, é que este foi o primeiro a trabalhar a noção de convergência simples
utilizando conjunto de medida nula independentemente da teoria geral da medida,
contribuindo assim, significativamente para o estudo da teoria das funções.
Conclusões:
Assim, em uma análise da tese de doutoramento produzida por Theodoro podese destacar quatro pontos principais tomados pelo autor e que se refletem na
compreensão do seu foco principal que é também o principal teorema/resultado do
trabalho realizado pelo autor. A saber: a questão abordada e referente à consideração
das funções como limites de sucessões de polinômios, o estudo sobre teoria da medida,
a construção da parte preliminar da teoria da integração das funções limitadas sem a
intervenção da teoria geral da medida utilizando a integral de uma função limitada com
as propriedades da integral de Lebesgue e da integral de Borel e finalmente o principal
resultado do trabalho que é dedicado à representação das funções somáveis de duas
variáveis pela integral dupla de Weierstrass.
É notório constatar que um brasileiro tenha se dedicado a estudar um tema como
este em sua tese de doutoramento, sobretudo devido à atualidade do assunto e a
importância do teorema/resultado em questão, juntando o seu nome ao de outros
matemáticos de renomada importância mundial para o desenvolvimento da matemática
na época.
Fato é que o resultado central tratado pelo personagem em questão contribuiu
para os estudos posteriores e o desenvolvimento da teoria das funções. O teorema de
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aproximação das funções contínuas pela integral dupla de Weierstrass é tido como um
dos resultados mais importantes da Análise Funcional.
Finalizando, ao se analisar a importância da tese de doutoramento de Theodoro
Augusto Ramos, pode-se destacar suas reais contribuições para o desenvolvimento da
Análise Matemática no país das quais se tentou aqui fazerem citadas e abordadas.
Inserido na Educação Matemática e utilizando-se das lentes da História da
Matemática, o olhar de aprendiz do ofício de historiador nos mostra que além das
questões já referenciadas, o que torna esta tese definitivamente importante no cenário
histórico-matemático da época e atualmente é o fato dela ter sido feita e defendida em
uma Escola de Engenharia – A Escola Politécnica do Rio de Janeiro, um local que se
destinava a graduar engenheiros, sem o propósito de formar matemáticos ou professores
de matemática. Um local em que razoavelmente não se esperava que o ensino de
Análise estivesse presente, e não estava!
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