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CAPÍTULO  1 

 

Breve descrição do início da investigação matemática na Rússia 
e Portugal desde o século XVI até inícios do século XX 

 

1.1. Enquadramento geral 

 

Para um melhor enquadramento deste trabalho, iremos neste capítulo 

descrever, de modo resumido o estado das investigações científicas na área da 

matemática na Rússia e em Portugal desde o século XVI até meados do século 

XX.  

Não obstante, Portugal ser uma nação de pequena dimensão territorial 

comparativamente com a Rússia, foi em Portugal, historicamente, que mais cedo 

se pôde falar em investigação matemática. O facto de Portugal ser um país virado 

para o Atlântico desde cedo despertou no sentimento da nação a vontade de 

realizar incursões transatlânticas, sentimento esse que se traduziu nos 

descobrimentos marítimos e que implicou um forte desenvolvimento nas técnicas 

de navegação e de orientação que tão intimamente estão ligadas ao cálculo 

matemático. Assim, já no século XVI técnicas de navegação, embora de raízes 

empíricas apresentavam-se com a estrutura de uma verdadeira ciência onde em 

simultâneo Pedro Nunes desenvolvia investigações relacionadas com estas, 

tendo-lhe sido reconhecido mérito tanto nacional como internacional. 

Em contrapartida, e apesar da Rússia de hoje ser um país de grandes 

dimensões, populoso, rico em matérias-primas e com um povo conhecido pela sua 

grande capacidade de trabalho, pleno de imaginação e espírito inventivo, vários 
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foram os obstáculos à sua modernização. As suas fortes tradições agrárias e 

autocráticas nomeadamente até inícios do século XX, não lhe permitiram 

acompanhar o desenvolvimento europeu. Contudo, no século XVIII Pedro “O 

Grande”, teve a preocupação em desenvolver o seu país a nível científico, facto 

que o levou a convidar cientistas estrangeiros, entre eles o eminente matemático 

suíço Leonard Euler1 (1707-1783). A este propósito é interessante atentar na 

opinião de Ribnicov externada no seu livro “História das Matemáticas”, [Rib, 1991], 

no qual o autor refere que nos finais do século XVIII, inícios do século XIX, 

começaram a proliferar na Rússia, trabalhos científicos que atestam o nível do 

desenvolvimento da matemática neste país. 

 

1.2. O desenvolvimento na Rússia 

 

 Não obstante, o facto de existir na Rússia, do século XVIII, somente dois 

centros de investigação matemática (Academia de Ciências de S. Petersburgo, 

(1725) e a Universidade de Moscovo (1755), o maior contributo na actividade 

científica no domínio da matemática e disciplinas afins deve-se essencialmente a 

Euler (1707-1783) e seus discípulos, do qual destacamos as seguintes obras: 

“Mechanica, sive motus scientia analytica exposita” (1736); “Introductio in analysin 

infinitorum” (1748); “Institutones calculi differentialis” (1765);” Theoria motus 

corporum solidorum seu rigidorum” (1765); “Institutones calculi integralis” (1768 – 

1770) e “Vollständige Anleitung zur Algebra” (1770), pela importância e 

repercussão científica que tiveram.  

Além deste nome, não podemos deixar de salientar outros, não menos 

importantes, que mais tarde também contribuíram para o desenvolvimento da 

                                                 
 
1 Leonhard Euler: matemático de naturalidade suíça, cuja carreira cientifica foi feita na Rússia e Alemanha. 
Membro da Academia de Ciências de St. Petersburgo a partir de 1727 e professor de matemática da 
Academia de Ciências de Berlim (1741-1766). 
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investigação matemática na Rússia, entre eles, Lobachevsky (1792-1856), 

Ostrogradsky (1801-1861), Bunyakovsky (1804-1889) e Chebyshev (1821-1894).  

Quanto a Nikolay Lobachevsky, como é bem conhecido demonstrou 

preferência pelas ideias geométricas de Gauss e pela corrente alemã, ao contrário 

do seu contemporâneo e compatriota Ostrogradsky que seguia as ideias 

francesas da Análise de Cauchy.  

Nikolay Lobachevsky tornou-se professor na Universidade de Kazan com 

apenas vinte e um anos (onde leccionou matéria relativa ao axioma das paralelas 

de Euclides em 1826), tendo sido mais tarde nomeado reitor da mesma, cargo que 

exerceu até ao fim da sua vida. Graças ao seu empenho, a supracitada 

universidade viria a tornar-se num dos centros mais importantes de ensino na 

época.  

Não podemos, pois, deixar de referir a importância de Lobachevsky na 

fundação da Geometria Não Euclidiana, facto que pode ser corroborado na sua 

legada obra “Sobre os Princípios da Geometria”, publicada em 1829 e que marcou 

o nascimento da Geometria não euclidiana. Além desta obra publicou, ainda, 

“Fundamentos da Geometria”, em 1838, (em russo), “Investigações geométricas 

sobre a teoria das paralelas”, em 1840, (em alemão) e, em 1855, o livro 

“Pangeometria” (em francês e russo). Também a ele se deve, por exemplo, a 

introdução da diferença entre diferenciabilidade e continuidade de funções e a 

descoberta de um método de resolução numérica de equações algébricas que 

ficou conhecido com o seu nome. Trabalhou em diversas áreas, deixando-nos 

várias obras entre as quais: “A álgebra e o cálculo dos finitos” (1834), ”Sobre o 

desaparecimento de linhas trigonométricas” (1834), “Sobre a Convergência de 

Séries Infinitas” (1841), “Sobre os Valores de Certos Integrais Definidos ” (1852). 

Ostrogradsky e Bunyakovsky, ambos de origem ucraniana, tiveram uma séria 

preparação em Paris, que na altura era considerado o centro mais notável da 

ciência matemática. Quando regressaram de Paris, desempenharam um papel 

activo na criação da Escola Matemática de St. Petersburgo a qual estava 
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essencialmente direccionada para a elaboração de métodos de resolução de 

problemas da Física Matemática. 

 Após a morte de Euler, somente a partir do segundo decénio do século XIX 

se verificou uma nova ascensão da actividade matemática, em particular nos 

domínios da Mecânica, Física Matemática e Análise Matemática, na qual foi 

importante a contribuição dada por Ostrogradsky. Das variadíssimas obras que 

este último matemático nos deixou destacamos a “Teoria analítica do calor” 

(escrita, em 1822, ainda enquanto estudante em Paris) e “Notações sobre o 

integral que se encontra na teoria da atracção “ (obra que comunicou a Cauchy 

em 1826).  

Bunyakovsky, regressou à Rússia em 1827, tendo publicado mais de 150 

trabalhos nas áreas de matemática e mecânica, e neles revelou um interesse 

muito particular nos domínios da: Teoria de Números; Teoria de Probabilidades; 

Geometria e Matemática Aplicada. A sua preferência recaía sobre a Teoria dos 

números. Na Teoria das Probabilidades deixou mais de 20 trabalhos científicos, 

dos quais se salienta a obra “Bases da Teoria das Probabilidades” (1948), 

considerada por alguns autores, incluindo Ribnicov:  

“o primeiro grande manual sobre o assunto na Rússia.”    [Rib, 1991, pp.455]. 

Pafnuty Chebyshev, considerado por vários autores, incluindo o próprio 

Ribnikov, como um dos membros mais influentes no desenvolvimento da Escola 

de Matemática de St. Petersburgo, contribuiu com mais de 80 trabalhos na área 

da matemática, nos mais variados domínios, desde a Teoria de Números (no 

Teorema de Distribuição dos Números Primos), Integração, Geometria Diferencial, 

Cinemática e Teoria de Probabilidades. Da sua vastíssima obra destacamos os 

trabalhos “Cálculo de raízes de equações” e “Sobre a determinação da 

quantidade de números primos que não superam uma quantidade dada”. 

O aumento da importância do papel da ciência e da instrução no 

desenvolvimento da economia russa teve, como consequência, a criação de 

várias universidades. 
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Deste modo, o início do século XIX foi marcado pelo surgimento de várias 

Universidades no Império Russo: Tartu (1802); Vilnius (1803); Kazan (1804); 

Khárkov (1805); S. Petersburgo (1819) e Kiev (1834). Na segunda metade do 

século XIX foram criadas, ainda, três universidades: Odessa (1865); Varsóvia 

(1869) e a de Tomsk (1888). Nesta altura, começou a desenvolver-se, nas 

universidades, uma actividade científica rigorosa com a realização de encontros 

entre matemáticos, que possuíam a mesma orientação e interesse científico quer 

pelos métodos aplicados quer pelos temas, o que levou à formação de escolas 

cientificas, tendo a Academia de Ciências de St.Petersburgo constituído o primeiro 

centro científico no campo das investigações matemáticas, seguindo-se-lhe outros 

centros e escolas matemáticas, tais como, Kazan, Moscovo, Kiev, e Kharkov. 

Estas universidades que na época orientavam também os centros de ensino 

médio e elementar tiveram um papel muito activo na criação de infra-estruturas 

para a investigação científica matemática.  

De extrema importância neste processo são, de destacar, a elevação do 

nível de ensino médio e a edição da literatura matemática, tais como o jornal 

“Matematichsky Sbornik” (que ainda hoje existe) e o surgimento das sociedades 

científicas matemáticas: a de Moscovo, fundada em 1867, a de Kharkov, em 1879 

e a de S.Petrersburgo, em 1890. 

No final do século XIX e ainda segundo Ribnikov  

" Colectividades fortes de matemáticos trabalharam numa 

série de cidades da Rússia. Entre eles encontravam-se 

representantes eminentes que glorificaram cientificamente a 

pátria com os seus feitos. Contudo a matemática sofria 

consequências da influência opressora da estrutura socio-

económica absoluta da Rússia Czarista. 

A actividade dos notáveis matemáticos foi isolada. As secções 

matemáticas das universidades eram muito pouco numerosas. O 
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acesso às matemáticas, assim como a toda a outra ciência 

estava fechada às massas populares. 

Entre os matemáticos havia cientistas com ideias 

revolucionárias. 

Depois da Grande Revolução Socialista de Outubro chegou 

o momento de um novo desenvolvimento das matemáticas.” 

                                                               [Rib, 1991,pp. 482] 

 

 Na primeira década do século XX, mais precisamente em 1909, surge outra 

Universidade, a Universidade de Saratov. Salientamos o facto de, em todas as 

universidades russas existirem faculdades físico-matemáticas e departamentos de 

matemática. 

Seguidamente e com o intuito de melhor compreender e situar o 

desenvolvimento da investigação matemática, neste período, em Portugal e na 

Rússia, consideramos proficiente referir o que nesta área acontecia noutros 

países europeus. 

Assim, no final do século XIX, tinham já sido conseguidos progressos 

importantes relativamente ao desenvolvimento da Análise Funcional, Integração e 

Diferenciação que muitas das vezes estavam interligadas com a investigação em 

séries trigonométricas. Esta investigação, conduziu, por sua vez, a novos 

conceitos para a integração e para outros ramos da matemática, nomeadamente 

para a Teoria Cantoriana de Conjuntos. Nesta mesma altura, não podemos deixar 

de exarar, a contribuição de Lebesgue para a definição clássica de integração que 

conduziu à unidade neste campo matemático. 

A Análise Funcional afirmou-se através do estudo das equações integrais, 

em particular por volta de 1900 com o estudo de Ivar Fredholm (1866 -1927), que 

procurou encontrar soluções para as mesmas e cujo trabalho viria a ser 
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desenvolvido por Hilbert (1862 – 1943), embora este assunto tivesse já sido 

abordado anteriormente por outros matemáticos tais como Laplace, Abel, Liouvillle 

e Volterra. 

Contudo, a Primeira Grande Guerra Mundial levou inevitavelmente a Europa 

a uma precária situação económica que se traduziu no seu declínio, ocasionando 

grande desequilíbrio social destacando-se a pauperizaçao da classe média e o 

aumento da pressão operária.  

Podemos, pois, asseverar que o início do século XX ficou marcado pelo 

desenvolvimento matemático a nível mundial em novas áreas, em particular, na 

Teoria Quântica e na Relatividade que desafiaram a inteligência de matemáticos, 

físicos, astrónomos, filósofos, e até químicos e teólogos. Também outras forças 

exteriores implicavam mudanças urgentes, tais como a biologia (biométrica) e a 

engenharia. 

Regressando à situação na Rússia, após a Primeira Guerra Mundial, o 

Czarismo foi derrubado com a participação da, própria burguesia, ao mesmo 

tempo que se desenvolvia a Revolução Socialista (1917), após a qual Moscovo se 

tornaria a Capital da futura União Soviética (mais precisamente, em 12 de Março 

de 1918).  

 Por esta altura a Rússia, vivia anos conturbados, consequência da revolução 

de 1905 pelo que a investigação cientifica a vários níveis estava adormecida e 

muitos foram os cientistas essencialmente jovens e pertencentes a várias 

camadas sociais, profissões e tendências intelectuais que emigraram para todo o 

mundo, em particular, para a Europa Ocidental acabando por ocupar lugares em 

fábricas e instituições de ensino. Entre estes emigrantes encontrava-se Tamarkin 

(1888- 1945), que emigrou para os E.U.A. em 1917, onde acabaria por fazer 

carreira na investigação matemática. No que concerne a este assunto, o artigo 

“The first years of Russian mathematical” de Ermolaeva, N. S. que se encontra em 

Vopr. Istor. Estestvozn. Tekh. 1992, Nº2, 50-61 (1992). [ISSN 0205-9606] exara 

detalhadamente o processo de emigração na década de 1919 a 1929 

apresentando um resumo da carreira de muitos matemáticos além de descrever o 
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destino destes emigrantes em países como a Checoslováquia, Polónia, Jugoslávia 

e sobretudo na França e Estados Unidos, bem como da formação de 

organizações e a fundação das suas próprias escolas e universidades nestes 

países. 

Apesar disto, existiam cientistas russos que possuíam o privilégio de lhes ser 

permitida a saída do país sempre que fossem convidados por outros países. 

Nesta minoria encontrava-se Nikolay Kryloff, assunto que retomaremos de modo 

mais pormenorizado no Capítulo 3. 

Ainda no referido período (finais do século XIX inícios do século XX), não 

podemos olvidar o desenvolvimento que teve a Escola de Matemática de Moscovo 

cujo principal contributo foi dado por N. N. Luzin (1883-1952.) que permanecera 

em Göttingen e Paris de 1901 a 1910 tendo regressado a Moscovo em 1914 onde 

acabaria por leccionar até à sua morte em 1952. Luzin investigou séries 

trigonométricas e foi um dos pioneiros na aplicação da Teoria da Medida a 

funções reais. Realizou, também, vários Seminários e publicou vários livros de 

texto que foram responsáveis pela formação de jovens nas áreas de Análise, 

Integração e Teoria de Conjuntos.  

Segundo opinião explícita nos artigos de Ramos/Malonek [Ram, 2005] e 

Hernandes/Ramos [Her, 2004], embora no final da Primeira Guerra Mundial, as 

relações internacionais estivessem implicitamente afectadas, vários Congressos 

de Matemática começaram a ser realizados. Assim, o primeiro Congresso 

Internacional de Matemática realizado após a guerra foi em Estrasburgo, em 1920, 

e dele foram excluídas as nações derrotadas e a Rússia, embora esta não fizesse 

parte do conjunto anteriormente referido. Em Toronto, em 1924 continuou a 

discriminação, mas neste congresso a Rússia participou tendo sido Kryloff um dos 

seus representantes. A descriminação só foi abandonada no Congresso de 

Bolonha em 1928, onde a Rússia participou com trinta e sete delegados. 

Posteriormente, no Congresso de Zurique, em 1932 já participaram quarenta 

países, entre os quais dez eram repúblicas pertencentes à U.R.S.S. 
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No início da terceira década, do século XX, a Rússia encontrava-se 

mergulhada numa grave depressão económica. As indústrias quase não 

laboravam e a produção agrícola estava reduzida a metade em relação à 

produção dos anos transactos. Este cenário fez despoletar revoltas campesinas e 

greves nas cidades, apesar destas serem ilegais. Em Fevereiro de 1921, dá-se a 

revolta dos marinheiros da base naval de Kronstadt perto de Petrogrado (actual 

St. Petersburgo). 

Ao deparar-se com este panorama, Lenine introduziu, em 1921, a sua Nova 

Política Económica, que residia na entrega de quintas aos camponeses, e em 

contrapartida, os camponeses teriam de entregar ao governo uma percentagem 

dos excedentes produzidos, no restabelecimento do comércio privado e na 

privatização de pequenas indústrias e empresas comerciais. 

Apesar de não estarem harmonizadas com os ideais da Revolução, estas 

medidas tomadas por Lenine significaram para os russos e futuros membros da 

União Soviética um período de estabilidade. Surgiram novos hospitais, casas, 

escolas e mais intervenção no trabalho. A partir deste momento os camponeses 

puderam passar a frequentar as escolas para aprender a ler e a escrever, as 

mulheres passaram a ter os mesmos direitos que os homens, no que respeita ao 

trabalho, educação e direito a voto. Tudo isto promoveu um sentimento de 

criatividade e originou um florescimento cultural que marcou este período. 

Em 1924, é constituída a URSS (União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas), como forma de conseguir manter a unidade entre etnias, territórios e 

nacionalidade. Segundo a nova Constituição, as repúblicas deviam possuir 

autonomia, mas era o Partido Comunista que mantinha o poder. 

A morte de Lenine em 1924, desencadeia uma luta pelo poder entre Trotsky 

e Estaline que possuíam concepções diferentes de politica e de revolução. 

Enquanto Trotsky defendia a revolução mundial para a implantação do Socialismo, 

Estaline apenas queria a implantação do socialismo na URSS até conseguir a 

igualdade na industrialização do seu país com os países capitalistas. Estaline 
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acabaria por derrotar Trostky e expulsá-lo do partido em 1927 e do país em 1929 

[BBC2, 1997, pp.340]. 

Apesar de todos os conflitos sócio políticos que o país viveu, verificou-se 

indubitavelmente que a Rússia e a União Sovietica alcançaram uma posição de 

destaque mundial ao nível do desenvolvimento da investigação matemática na 

terceira década, do século XX. 

 

1.3. O desenvolvimento em Portugal 

 

Em Portugal, ao contrário de outros países europeus como França e 

Alemanha, até finais do séc. XIX, não foram registados grandes desenvolvimentos 

a nível da matemática, à excepção dos trabalhos desenvolvidos por Pedro Nunes2 

(1502-1578), Anastácio da Cunha (1744 -1787) e José Monteiro da Rocha (1734 – 

1819).  

Pedro Nunes, ao serviço de D. João III, começou por ensinar príncipes, 

tornando-se mais tarde Professor Catedrático da Universidade de Coimbra e 

cosmógrafo do Reino. Foi um importante tradutor de trabalhos essencialmente 

relacionados com a Astronomia e Navegação, dos quais destacamos as obras “De 

arte atque ratione navigande” e “De Crepusculus” (1547). Em 1567, publicou em 

espanhol o “Livro de Álgebra em Arithemética e Geometria”, escrito anteriormente, 

em português, no qual demonstra um completo conhecimento sobre o assunto e 

que segundo alguns autores é considerado como o estudo mais completo de 

Álgebra publicado antes de Viéte. 

                                                 
2 Pedro Nunes cursou medicina nas Universidades de Lisboa e Salamanca. Além de médico, foi cosmógrafo 
do rei, físico, cosmólogo, geómetra e algebrista. Leccionou na Universidade de Lisboa e posteriormente na de 
Coimbra, onde se jubilou aos 60 anos. 
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Livro de Álgebra de Pedro Nunes, na edição de Anvers (1567) 

 No livro de Francisco Gomes Teixeira3 “História das Matemáticas em 

Portugal”, [Tei, 1934, pp.47]. o autor designa Pedro Nunes como ,”O Príncipe dos 
Matemáticos da Península Ibérica” e nele apresenta uma visão “curiosa” da 

história das matemáticas, em Portugal, subdividindo-a em cinco períodos que 

passamos a transcrever: 

I. Período de formação: principio do reinado de D. João I até à 

morte de D. João II (neste período usava-se a numeração 

romana); 

II. Período do brilho: da morte de D. João II até fins do século 

XVI (desenvolvimento de elementos científicos tais como o 

astrolábio, o nónio e o quadrante que estão relacionados com 

                                                 
 
3 Francisco Gomes Teixeira um dos maiores astrónomos e matemáticos de todos os tempos. Fundou o Jornal 
de “Sciências Matemáticas e Astronómicas” (1877.). Teve sempre preocupação em traçar a história de 
qualquer questão que abordava. Os últimos anos da sua vida foram dedicados à História da Matemática. 
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as descobertas do caminho marítimo para a Índia, do Brasil 

(...). enfim, com a navegação portuguesa); 

III. Período da pobreza: do século XVII até meados do século 

XVIII; 

IV Período de reorganização dos estudos pelo Marquês de 

Pombal na Universidade de Coimbra e a fundação da 

Academia de Ciências de Lisboa (de meados do século XVIII 

até meados de século XIX. 

V. Período moderno que vai do século XIX até ao século XX. 

 

Como podemos deferir da leitura do seu livro, para Gomes Teixeira, para 

além de Pedro Nunes só a partir de meados do século XVIII, faz sentido falar do 

ressurgimento da cultura das Matemáticas, em Portugal, graças ao contributo de 

Marquês de Pombal através da reorganização dos estudos, a qual contribuiu de 

algum modo para diminuir nesta altura o isolamento científico que o país vivia até 

então. 

Da mesma opinião é Rómulo de Carvalho, como podemos extrapolar da 

leitura do seu livro: “História do Ensino em Portugal” [Car, 1996, pp.462]. Nele 

refere que a reestruturação do ensino superior, reforma de fundo como se 

pretendia, iria abolir com muitos interesses tradicionalmente estabelecidos que 

envolviam pessoas de grande representatividade. Para o efeito, Marquês de 

Pombal criou por carta de lei em 23 de Dezembro de 1770, um grupo de confiança 

que denominou “Junta de Providência Literária”, cujo objectivo era averiguar as 

causas da «decadência e ruína» a que tinham chegado os estudos universitários, 

«ponderando os remédios» convenientes e «apontando os cursos científicos e os 

métodos» «para a fundação dos bons e depurados estudos das Artes e Ciências». 

A preocupação de Pombal em desenvolver a investigação científica e 

considerando, na sua opinião, a melhor forma de o fazer, levou-o a retirar o ensino 
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universitário das mãos da Companhia de Jesus e a obrigar a nação inteira a 

entregar na Real Mesa Censória, a lista de livros que possuía em suas casas, 

proibindo a leitura daqueles onde figuravam nomes de personalidades como 

Voltaire ou Rousseau (considerados por Pombal com ideias corruptas) e ordenou 

que fossem queimados no Terreiro do Paço. A própria “Gazeta de Lisboa” 

(periódico que eventualmente relatava alguns acontecimentos estrangeiros) foi 

também proibida na altura. 

“É neste ambiente de repressão brutal que Marquês de 

Pombal procede a uma reforma do ensino que pretende preparar 

homens esclarecidos, capazes de construir um Portugal novo.” 

                                                                                           [Car, 1996, pp. 465 - 468] 

 

Pombal começou por fundar, em 1761, um colégio em Lisboa, O Real 

Colégio dos Nobres, destinado ao ensino de ciências para nobres. 

Posteriormente, reformou as faculdades existentes e criou duas novas, a 

Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra em 1772 e a Academia de 

Ciências de Lisboa, em 1779, destinadas ao ensino das ciências matemáticas e 

físicas, “dotando a Universidade de Coimbra com um estatuto” 4 [Tei, 1934, 

pp.225]. Nestas últimas Instituições foi preponderante o papel de José Monteiro da 

Rocha, que além de ter participado na redacção dos Estatutos Pombalinos, 

desenvolveu vários trabalhos na área da Matemática Aplicada e Foronomia, 

nomeadamente, determinando órbitas parabólicas dos cometas e prevendo 

eclipses solares, tendo publicado, entre outras, as obras “Determinação das 

Órbitas dos Cometas” (1797) e um “Tratado de Mecânica”. 

Não menos importante foi o contributo prestado pelo matemático e poeta 

José Anastácio da Cunha no desenvolvimento da Teoria de Séries e na Teoria de 

Números Irracionais. Foi nomeado, em 1773, por Marquês de Pombal, para 

                                                 
 
4 Falaremos deste assunto mais pormenorizadamente no sub capítulo 1.4.. 
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leccionar Geometria na Universidade de Coimbra, cargo que exerceu apenas 

durante quatro anos, tendo sido denunciado à Inquisição num Auto de Fé do 

Tribunal do Santo Oficio, em 1778, acusado de envolvimento com protestantes e 

por ler autores considerados “corruptos e perigosos” como Voltaire e Rousseau, 

tendo sido condenado a três anos de prisão e a cinco de degredo em Évora. 

Acabou os seus dias como professor de matemática no Colégio de S. Lucas da 

Casa Pia, onde concluiu a sua obra “ Princípios Mathematicos” destinada 

essencialmente à instrução dos alunos do Colégio. 

Na primeira metade do século XIX, a actividade científica matemática tornou 

a sofrer uma recaída após as invasões francesas e a consequente saída da 

família real para o Brasil. O liberalismo conduziu a uma revisão das estruturas do 

ensino e em 1835, surge uma nova reforma no ensino superior. A ideologia mais 

liberal presente nesta altura, recusa os privilégios do Real Colégio Nobre levando-

o à sua transformação em Escola Politécnica5 a partir de 1837 e nesta mesma 

altura a Academia Real da Marinha e Comércio do Porto passa a Academia 

Politécnica6. É nestas Academias, Academia Real de Ciências de Lisboa7 e 

Universidade de Coimbra, que se desenvolveu o ensino superior de Matemática. 

Nesta altura foram analogamente importantes os contributos de Garção Stockler 

(1759 -1829) e de Daniel Augusto da Silva (1814-1878). 

Na segunda metade, do século XIX, é o nome de Gomes Teixeira que surge 

ligado frequentemente à investigação matemática, sendo-lhe reconhecido mérito 

tanto a nível nacional, como internacional. Ainda estudante, (em 1871), publicou o 

seu primeiro trabalho científico sendo a sua área de eleição a Análise Matemática. 

Entre 1887 e 1892 publicou o “Curso de Análise Infinitesimal” em três volumes, 

livro que viria a ser adoptado na Universidade Politécnica do Porto. Foi ainda, 

responsável pela introdução de muitas noções de Análise Superior, das quais 

                                                 
 
5  A partir de 1911, passou a designar-se Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nome que 
mantém actualmente. 
 
6  Actualmente designada Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 
 
7 Actualmente designada Academia de Ciências de Lisboa. 
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muitas eram originais. Mais de um quarto dos trabalhos científicos de matemática 

da última metade, do século XIX, em Portugal, são da sua autoria. 

No século XX, a Revolução de 5 de Outubro de 1910, derruba a monarquia e 

transporta consigo valores ideológicos e culturais que correspondem ainda aos do 

século XIX. Neste período torna a florescer a investigação matemática a nível 

nacional. 

Após a implantação da República, os governos republicanos desenvolvem o 

ensino, criam escolas, as Universidades de Lisboa e Porto (1911), reformam a 

Universidade de Coimbra (1911) e Institutos Superiores em Lisboa. Neste período 

é o nome de Aureliano Mira Fernandes8 (1884-1958) que surge ligado ao 

desenvolvimento da Matemática, nomeadamente nas áreas de Geometria e 

Cálculo Tensorial. 

Com a Primeira Guerra Mundial e consequente crise financeira e social, a 

situação tornou-se desfavorável à evolução científica. É neste ambiente de 

instabilidade que surge o matemático José Martins Vicente Gonçalves (1896-

1985), responsável pelo desenvolvimento da teoria de funções e pela introdução 

de rigor matemático que até então era por vezes negligenciado. 

Em 1923, a “Seara Nova", órgão republicano com fins pedagógicos e 

científicos (anti Salazarista), presidido por Álvaro Castro9 (1878-1928), elegeu 

para Ministro da Instrução Pública, António Sérgio de Sousa que durante o seu 

curto mandato (apenas dois meses), tenta formar uma «Junta de Orientação de 

Estudos» que deveria ter a seu cargo a investigação científica e um dos seu 

objectivos seria enviar bolseiros para o estrangeiro para aí se especializarem. 

Contudo, esta ideia só acabou por ser posta em prática em 1929, com a fundação 

da «Junta de Educação Nacional». A partir de 1933, tornou-se relevante a saída 

                                                 
 
8 Aureliano Mira Fernandes foi professor catedrático do Instituto Superior Técnico de Lisboa de 1911 a 1954. 
Colaborou com a Accademia dei Lincei onde apresentou várias investigações suas. Em 1943, colaborou na 
fundação da Junta De investigação Matemática. 
 
 
9 Álvaro Castro, Jurista que foi ministro da Justiça. 
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de estudiosos portugueses para outros países, alguns dos quais regressaram 

mais tarde com novas concepções para trabalhos em diferentes ramos da 

Matemática. 

Em comparação com períodos anteriores, este caracteriza-se por uma maior 

estabilidade, qualidade de ensino e preocupação em quebrar o isolamento 

científico do país. Para tal, contribuíram algumas participações de portugueses em 

Congressos Internacionais; a criação da revista científica e literária O Instituto, 

tendo sido o primeiro volume publicado em 1853 pelo Instituto de Coimbra; a 

Junta de Investigação Matemática, fundada a 4 de Outubro de 1943 por Aureliano 

Mira Fernandes (1884-1958), António Aniceto Monteiro (1907-1980) e Ruy Luís 

Gomes (1905-1984), cujo principal objectivo era promover o desenvolvimento de 

investigação matemática; Centros de Estudos Matemáticos, criados em 1941, 

sendo o de Lisboa dirigido por António Monteiro e o do Porto por Ruy Luís Gomes 

e o Centro de Matemáticas Aplicadas, a cargo de Bento de Jesus Caraça (1901-

1948). 

Relativamente à participação de Portugal em congressos Internacionais de 

Matemática, são de referir os V, VI e VII Congressos. O V Congresso foi realizado 

em Cambridge, Inglaterra, em Agosto de 1912, e nele esteve presente em 

representação do governo português Francisco Gomes Teixeira (1851-1933). O VI 

Congresso, realizado em Estrasburgo em Setembro de 1920, tendo nele 

participado Francisco Miranda da Costa Lobo (1864-1945), com a comunicação 

em francês, “Sur la Courbe décrite par le pôle sur la surface de la terre”.O VII 

Congresso efectuado em Toronto, de 11 a 16 de Agosto de 1924, contou 

novamente com a participação de Francisco Costa Lobo, com a comunicação, 

também em francês, “Nouvelles Théories Physiques: application à l’astronomie” e 

com a participação de Fernando de Almeida Vasconcelos (1874 - 1944), com a 

comunicação “Sur quelques points de l’histoire de mathémàtiques des Egyptiens 

et aussi sur les siddhantas des Indiens”.  
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Mais tarde, em meados dos anos 30, surgiu a chamada «geração cientifica 

de 40» constituída por um número significativo de cientistas entre os quais 

matemáticos que: 

“...animaram a vida cultural e cientifica deste secular ermo de 

pasmaceira...organizaram seminários e conferências de 

actualização científica, publicaram livros, brochuras, folhetos e 

artigos de divulgação das novas teorias e dos seus resultados, 

traduziram obras universais, aliciaram outros jovens para a 

investigação, promoveram contactos e intercâmbio com cientistas 

estrangeiros, fundaram revistas cientificas, colecções 

monográficas, criaram clubes, centros de estudos avançados, 

sociedades científicas e bibliotecas.” 

                      [Dio, 1987,pp.373,374] 

 

Contudo, a partir de 1935, o regime de Salazar, viria a forçar alguns destes 

membros ao exílio, entre eles: Bento de Jesus Caraça, Aurélio Quintanilha, 

Azevedo Gomes, Zaluar Nunes, Ruy Luís Gomes.  

“Os que ficaram, com raras excepções, não quebraram o 

atavismo das gerações que se seguiram, mas guardaram intacta 

a herança e o exemplo que gerações mais recentes retomaram”. 

                           [Dio, 1987, pp.374] 
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1.4. A Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra 
desde a Reforma Pombalina até inícios do século XX 

 

A Faculdade de Matemática 

da Universidade de Coimbra foi 

fundada, em 1772, por acção da 

reforma pombalina e como afirma 

José Carvalho e Silva, no seu 

artigo “A matemática em Portugal 

de 1772 a 1910” em [Sil, 1995]: 

“um dos principais impactos da criação da Faculdade de 

Matemática foi na formação de especialistas em Matemática.” 

“Muitos dos doutorados ficaram professores na Faculdade de 

matemática, mas outros tornaram-se professores das diversas 

Academias Politécnicas de Lisboa e do Porto. Muitos dos 

bacharéis e licenciados chegaram também a professores dessas 

escolas, pelo que é de salientar o aspecto multiplicador que a 

criação da Faculdade de Matemática teve em Coimbra” 

 

Segundo Francisco Gomes Teixeira, em “História da Matemática em 

Portugal”, Pombal olhou para a Universidade de Coimbra que “definhava, 

reduzida a uma Instituição quási inútil” [Tei, 1934, pp. 224] e dotou-a com um 

Estatuto cujo principal autor foi José Monteiro da Rocha (1734-1819). Este 

Estatuto teve como prioridade a expulsão da Companhia de Jesus do ensino 

universitário com o intuito de separar os domínios da Ciência e da Religião. Neste 

documento, na parte referente à Faculdade de Matemática, encontram-se 

disposições tendentes a motivar os alunos para o estudo das ciências, tal como 

passamos a descrever: 
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 “Para atrair os alunos à Universidade reservam-se-lhes 

profissões que apliquem o que aprenderam, obrigando os 

candidatos a estas profissões a apresentar diploma de formatura. 

Criaram-se pela primeira vez prémios para estimular os alunos na 

luta contra as dificuldades das Ciências e instituem-se honras, 

com remunerações correspondentes para os doutores que se 

tornem notáveis por publicações de trabalhos de valor.”   

                                                                                            [Tei, 1934, pp. 226] 

 

No período anterior à criação desta faculdade, as obras de Álgebra 

existentes estavam escritas no estilo anterior à Reforma de Viète pelo que foi 

necessário recorrer à tradução de vários livros de apoio que eram ministrados em 

França, para português e latim. 

Após a morte de D. José, em 1777, Pombal foi deposto por D. Maria I, 

contudo a sua obra teve repercussões durante os primeiros anos do século XIX, 

enquanto viveram os “sábios” desta época. No entanto, a instabilidade política 

durante a primeira metade do século XIX agravou novamente a situação. 

As reformas de ensino propostas por Passos Manuel em 1836 

proporcionaram bases para uma obra considerável que foi realizada em anos 

subsequentes onde é visível a preocupação em promover o ensino das matérias 

científicas e técnicas. Nestas reformas, foram tomadas um conjunto de medidas 

para impulsionar o ensino em Portugal em particular 

“no respeitante à parte cientifica, cujos progressos ,no mundo de 

então, impunham a revisão dos cursos estabelecidos pela 

reforma pombalina, agora com mais de sessenta anos de 

vigência.”        

                                                                                             [Car,1996, pp.567]. 
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Posteriormente, a fundação da revista O Instituto em 1853, do Jornal de 

Sciencias Mathematicas e Astronómicas em 1877, por Francisco Gomes Teixeira 

e a participação de Portugal em Congressos de Matemática, permitiram a 

divulgação de artigos e trabalhos científicos matemáticos tanto de portugueses 

como de estrangeiros, o que permitiu o desenvolvimento de relações com outros 

matemáticos europeus. A este propósito podemos ler no artigo de Ramos/Malonek 

“Um Capítulo Esquecido - Sócios Matemáticos Estrangeiros do Instituto de 

Coimbra na Terceira década do Século .XX”, em [Ram, 2003] o seguinte: 

“...a passagem por Portugal de alguns destes matemáticos, 

também permitiu o desejado intercâmbio de saberes e 

possibilitou à comunidade científica portuguesa uma maior 

abertura ao exterior” 

 

Referindo-se os autores, neste excerto, a matemáticos famosos que 

estiveram presentes no 2º Congresso Conjunto das Associações Portuguesa e 

Espanhola para o Avanço das Ciências, entre eles, G. Koenigs e C. Servais que 

representaram o instituto da França e a Academia Real da Bélgica 

respectivamente, a Nikolay M. Kryloff que veio leccionar um curso em 1927, do 

qual falaremos adiante, de Rudolf Fueter que proferiu uma conferência no Instituto 

em Dezembro de 1932, entre outros. 

Do exposto, podemos asseverar que durante a primeira metade de século 

XX, houve por parte dos matemáticos portugueses a preocupação em se 

actualizarem nas várias áreas e tomarem conhecimento dos trabalhos de 

investigação dos seus colegas estrangeiros. 

Nota: Para uma leitura mais pormenorizada acerca das biografias de alguns 

matemáticos referidos ao longo deste trabalho, aconselhamos uma consulta ao 

Anexo 5, que se encontra no final do mesmo. 



 21

CAPÍTULO 2 

 

Dados Biográficos de NiKolay M. Kryloff 10 

 

2.1. Naturalidade e filiação 

Nikolay Mitrofanovich Kryloff nasceu em S. Petersburgo, Rússia, a 17 de 

Novembro de 1879 (segundo o antigo calendário), ou seja, a 29 de Novembro do 

referido ano (segundo o calendário vigente).  

 

Fig. 1 – Fotografia de Zinaida Kryloff retirada de [Bog, 1987] 

Descendente de Zinaida Kryloff e de Mitrofan Ivanovich Kryloff, um militar 

que pertenceu ao Serviço do Senado, levou uma vida medianamente abastada 

uma vez que a sua família era detentora de várias propriedades. 

 

                                                 
10 A principal referência biográfica deste capítulo é o livro russo [Bog, 1987] 
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2.2. Formação Académica 

Kryloff encetou os seus estudos primários junto dos seus progenitores tendo, 

posteriormente, ingressado na Escola Militar de Kiev apenas aos onze anos. 

Nesta escola fez o correspondente ao secundário sempre com classificações 

excelentes embora se tivesse revelado sempre um aluno irreverente. 

 Na Escola Militar de Kiev, os programas de matemática eram mais eruditos 

que os de uma escola normal, incluindo no primeiro, segundo e terceiro anos, 

aritmética; no quarto, quinto e sexto anos, geometria; no sexto e sétimo, geometria 

analítica e no sétimo ano, geometria cartesiana, cosmografia e física. Kryloff 

concluiu o ensino secundário em 1897. 

Ingressou, no Instituto Superior de Mineralogia em St. Petersburgo em 1898, 

após rigorosa selecção de entre 1121 alunos dos quais apenas 99 entraram. 

Finalizou a sua licenciatura em Engenharia de Minas em 1902 e logo de seguida 

foi convidado pela Direcção Regional de Engenharia onde foi funcionário durante 

os dois anos seguintes. 

 O seu interesse pela matemática levou-o a pedir autorização, após a 

conclusão do seu curso, para assistir como voluntário às aulas de matemática na 

Universidade de St. Petersburgo, tendo iniciado o seu propósito em 1904. Durante 

o ano lectivo 1904-1905 assistiu a aulas de V. P. Ermakov, B. J.Bukreev e 

G.K.Suslov. Contudo, os acontecimentos provocados pela Revolução de 1905 

obrigaram-no a desistir das aulas na Universidade e a regressar à terra natal de 

seus pais, Kalganovka, tornando-se assim um autodidacta no estudo da 

matemática. 

Pouco tempo depois, apoiado por V. P. Ermakov, B. J.Bukreev e G.K.Suslov, 

inscreveu-se na Sociedade de Física Matemática de Kiev, o que lhe proporcionou 

desenvolver conhecimentos a nível de problemas de Mecânica e simultaneamente 

estabelecer contactos com o famoso matemático V. A. Steklov, na altura, 

considerado o mais eminente cientista russo na área da Física Matemática. 
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O primeiro trabalho de Kryloff mencionado na Sociedade de Física 

Matemática de Kiev foi escrito durante o mês de Maio de 1906 aquando da sua 

estada em Kalganovka, estando o assunto deste trabalho relacionado com a 

demonstração de um teorema de Hermita. 

No ano seguinte e segundo [Bog, 1987], Kryloff preparou a sua saída para o 

estrangeiro tendo chegado a Paris no final do ano de 1907, contrariamente ao que 

Kryloff afirma no seu caderno de viagens, (Anexo 3, doc.8), no qual refere o ano 

1906 como o ano de estada em França. Aqui alugou um apartamento na Rua 

Sobornne, uma das mais antigas da Europa, e começou a assistir às aulas de 

Émile Picard, Darboux, Penléve, Boussinesq, Poincaré, Lebesgue, entre outros 

sábios cientistas franceses. 

Em 1908, visitou Itália e na Universidade de Pisa assistiu a aulas de 

Geometria Diferencial dadas por Bianchi e a aulas de Teoria de Funções 

leccionadas pelo Professor Dini. De Pisa, no Outono deste mesmo ano partiu para 

Roma, cidade onde foi realizado o Congresso Internacional de Matemática ao qual 

assistiu. 

Foi em Itália que Kryloff publicou o seu segundo trabalho no qual tentou 

resolver um problema da Teoria de Oscilação, que acabou por ser publicado em 

1909 em Randiconti Accademici dei Lincei. Ainda neste ano regressou a Paris 

onde assistiu a aulas de Darboux e lavrou outro trabalho que seria posteriormente 

apresentado por Émile Picard na Academia de Ciências de Paris. 

Facto interessante e que revela o seu carácter e patriotismo é a constatação 

da sua frequente preocupação em informar a Sociedade de Física Matemática de 

Kiev acerca das suas actividades enquanto remanesce no estrangeiro. 

Regressou à terra natal dos seus pais em 1910, onde se dedicou à pesquisa 

do Método de Ritz, acabando por publicar neste mesmo ano, um artigo 

relacionado com o referido método. A empatia criada com este tema foi tal, que 

não mais abandonou estudos relacionados com ele, tendo inclusivamente 
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apresentado alguns resultados de investigações feitos por si na sua Tese de 

Doutoramento. 

Durante o mês de Maio do ano supra citado, foi convidado para leccionar 

Geometria Analítica no Instituto de Mineralogia como professor assistente e a 

partir de Janeiro do ano seguinte foram encetados os preliminares do seu 

processo de doutoramento, tendo ficado a cargo de Dolbni a responsabilidade da 

apresentação do tema de Kryloff, o que fez no dia 10 do referido mês, na reunião 

do Conselho Científico do Instituto de Mineralogia, tendo sido as provas marcadas 

para o dia 1 de Maio de 1911. No dia seguinte, Kryloff, apresentou uma aula de 

equações diferenciais parciais tendo sido logo convidado para professor adjunto 

na Cátedra de Matemática do referido Instituto. 

No final do ano 1913 e com o objectivo de finalizar o trabalho histórico- 

biográfico de Jean Dolbni, pediu equiparação a bolseiro, sem remuneração, à qual 

só obteve resposta afirmativa passados cinco anos, contudo a Revolução 

inviabilizou na altura a concretização destes planos, que acabaria por retomar 

mais tarde como podemos comprovar no livro “Oeuvres mathématiques de Jean  

 

Fig. 2 – Fotografia de Kryloff no seu escritório  
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Dolbnia “[Dol, 1913] onde escreveu nas suas primeiras páginas “Notices sur la vie 

et les travaux scientifiques de Jean Dolbnia ". 

Em 1915, Kryloff começou a leccionar um curso relacionado com a Teoria de 

Ritz na Universidade de St. Petersburgo partindo no ano seguinte para a Ucrânia 

seguindo-se-lhe a cidade Krym. Na Universidade da cidade referida por último, 

vários professores, incluindo o próprio Kryloff, estudaram a possibilidade de 

organizar na margem sul da península da Crimeia uma filial desta Universidade 

com o intuito de receber alunos com doenças pulmonares para que estes 

pudessem prosseguir os seus estudos sem interrupções. No entanto, nesta altura 

a guerra Civil inviabilizou este propósito tendo sido designada por Universidade 

Tauria, que após ocupação de Krym por tropas alemãs em Setembro de 1918 foi 

transferida para Simferopol. 

Na Universidade de Simferopol e segundo [Bog, 1987], Kryloff leccionou até 

1922 embora na segunda página dos opúsculos (Anexo 2) que se encontram no 

Arquivo da Biblioteca da Universidade de Coimbra seja referido o ano de 

1921,como término da sua leccionação na dita Universidade. Nela fundou o 

Laboratório de Matemática, ideia inovadora e que na época revolucionou o tipo de 

ensino até então ministrado. Também foi responsável pela fundação do Gabinete 

de Matemática da Universidade de Kiev na Ucrânia e pela fundação da biblioteca 

nesta mesma universidade, tendo doado 1900 livros para o seu espólio 

Nikolay M. Kryloff viria a falecer a 11 de Maio de 1955 em Moscovo, URSS. 

Após esta sumária abordagem da vida deste douto matemático, passamos a 

debruçar-nos numa descrição mais incisiva das suas actividades docente e 

científica bem como do seu interesse pela história da ciência e em particular da 

Matemática. 
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2.2. Actividade Docente 

 

Em 1911 foi professor assistente de Matemática no Instituto de Mineralogia e 

defendeu neste mesmo ano a sua tese intitulada «Sobre a decomposição em série 

de funções fundamentais, que integram uma equação diferencial parcial de quarta 

ordem e sobre decomposição em polinómios de Jacobi». No ano seguinte foi 

professor neste Instituto e logo após a morte do seu professor I.P.Dolbni (1853-

1913), Nikolay M. Kryloff passou a presidir o Departamento de Matemática 

Superior do referido Instituto. 

Em 28 de Março de 1916, começou a leccionar um Curso denominado Teoria 

de Séries Trigonométricas, tornando-se assim um privat-docente do Instituto 

Superior de Mineralogia de S. Petersburgo e dois anos mais tarde recebeu a 

honra de um doutoramento Honoris Causa em Matemática na Universidade de 

Kiev. Neste mesmo ano mudou-se para a Crimeia onde passou a ter uma 

participação activa na construção da Universidade Tauria, que, como já referimos, 

acabou por ser transferida para Simferopol. 

Na cátedra de matemática organizou -O Gabinete de Matemática. Este tipo 

de gabinetes na altura só existia, em S. Petersburgo (Gabinete de Matemática 

Aplicada) e em Kharkov (Gabinete de Geometria). Manteve-se nesta Universidade 

de 1918 a 1922 na qual foi director do supradito gabinete. Foi ainda presidente da 

Sociedade de Matemática na Universidade Tauria e membro honorário nesta 

Sociedade. Relativamente à importância dos gabinetes de matemática, Nikolay M. 

Kryloff escreveu:  

“...a.necessidade de existência destes laboratórios descobre-se 

ultimamente com a maior evidencia. Antes a Matemática estava 

interligada com as outras disciplinas naturais e científicas 

especialmente com a mecânica e a física”, 

 sendo um dos objectivos destes laboratórios criar uma organização que  
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“se encarregava de manter a interligação entre ciências aplicadas 

e matemática e criação de métodos para elas necessários”. 

 

Kryloff considerava, pois, importante o ensino de métodos de cálculo gráfico, 

aproximado e mecânico, por estes serem relevantes para as ciências 

experimentais e técnicas, o que até então não era valorizado na educação 

universitária. 

A 27 de Abril de 1919, o comité da universidade deliberou que o Gabinete de 

Matemática passasse a ter um órgão periódico tipográfico que foi designado: 

”Notas de Gabinete de Matemática da Universidade Tauria” e cujo redactor, como 

seria de esperar foi Kryloff. No 1º volume deste periódico, estão contidos relatórios 

de Kryloff “sobre os objectivos da organização do Gabinete Matemático da 

Universidade Tauria”. Passamos a citar parte de um destes relatórios: 

 “Com vista a questões relacionadas com a organização da 

Universidade é melhor não esquecer que na realidade a 

Universidade não é apenas fundação de ensino mas também um 

local científico, que serve para a formação de novos cientistas. 

De acordo com isto deve ser tratada a questão de prioridades e 

organização do Gabinete Matemático... 

Ainda há pouco tempo, no ensino universitário dava-se primordial 

importância às conferências. Nos últimos tempos, um sistema de 

conferências de ensino relacionado com os principais e 

obrigatórios cursos de matemática, vive seguramente o seu 

século. Nestas conferências o número de estudantes que estão a 

ouvir normalmente constitui só uma pequena parte dos 

estudantes inscritos. É claro que uma das causas é que na 

maioria destes cursos tem-se desenvolvido livros, com os quais 

se pode estudar sem sair do conforto da casa; apesar de que 

estudos independentes sejam pouco adequados para os 
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iniciados mas também só as conferencias não os ajudam; é 

necessária a ajuda em forma de explicações e exercícios. Nos 

últimos tempos, em quase todas as universidades, tem sido 

introduzido gradualmente obrigatoriamente ou facultativamente 

exercícios e seminários, nos quais é desenvolvido um vivo 

relacionamento entre professores e estudantes. A experiência da 

Europa Ocidental e da América mostrou que ocupações praticas 

nos seminários, não só ajudam aprender os cursos dados mas 

também estimulam o desenvolvimento de trabalho independente 

para os iniciados.” 

 

Do exposto, podemos coligir que Kryloff ao implementar esta teoria inovadora 

proporcionou, de certo modo, à ciência russa matemática “uma reforma” no seu 

Ensino Universitário. 

Em dois de Janeiro de 1921 tornou-se membro da Academia de Ciências da 

Ucrânia, a convite desta Universidade onde, passou a chefiar o Gabinete de Física 

Matemática em cuja fundação também esteve presente. Nesta altura da sua vida 

mudou-se para a Ucrânia onde passou a viver. No ano seguinte, leccionou em 

diferentes Escolas da Universidade de Kiev e, neste mesmo ano, foi nomeado 

Presidente do Departamento de Física Matemática da Academia das Ciências da 

RSS da Ucrânia. 
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2.3. Actividade Científica 

 

 

Nikolay M. Kryloff baseou o seu trabalho científico em 

investigações essencialmente relacionadas com 

problemas da Teoria de Interpolação e Quadraturas 

Mecânicas; Integração aproximada das equações 

diferenciais da Física Matemática e num vasto domínio 

da mecânica não linear. 

No início da sua actividade científica, investigou a 

Teoria de Interpolação e Quadraturas Mecânicas nas 

quais aplicou pela primeira vez métodos da Teoria de 

Funções de Variável Real à resolução de problemas. 

O seu primeiro trabalho científico relacionou-se com a demonstração do 

Teorema de Hermite (1906). No curso que frequentou na Universidade Sorbonne, 

em 1908, começou a demonstrar particular interesse pelas equações não lineares 

e equações integrais e foi nesta altura que iniciou o estudo do “Novo Método de 

Ritz”. 

Como já referimos anteriormente, aquando da sua visita a Itália, em 1908, 

assistiu ao quarto Congresso Mundial de Matemática em Roma e publicou o seu 

segundo trabalho intitulado “Sobre o problema das vibrações transversais das 

cordas elásticas” 

 Em 1914, começou a trabalhar sobre o método de Ritz. Relativamente a 

este assunto, Kryloff, iniciou as suas publicações pesquisando 

pormenorizadamente a história do método de Ritz. No trabalho “Sobre diversas 

generalizações do método de W. Ritz e sobre algumas questões com ele 

relacionadas”, faz um pequeno esboço de desenvolvimento deste tema da Física 
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Matemática. A primeira tentativa rigorosa de provar matematicamente a existência 

de funções fundamentais tinha sido feita por H. A. Schwarz (1843 -1921). 

Mais tarde, H. Poincaré (1854-1912)11 também estudou este assunto e mais 

tarde os resultados encontrados foram desenvolvidos por Steklov e Zaremba. 

Quase em simultâneo apareceu o trabalho de Fredholm (1866-1927) “Sobre um 

novo método para a resolução do problema de Dirichlet” no qual são tratadas 

questões relacionadas com equações integrais que viria a tornar-se num clássico. 

Em 1923 tornou-se editor de “Bullettin” e das “Memoires of the Academy of 

Sciences of Ukraine” 

No ano seguinte, participou no VII Congresso da União Matemática 

Internacional realizada em Toronto como delegado da Academia de Ciências da 

Ucrânia e como presidente da secção de Análise. Neste Congresso a Ciência 

Soviética esteve bem representada, tendo estado presentes: V.A. Steklov; Ya V. 

Uspenskii; M.N; Gunter; V.A. Kosticin e A M. Razmadze, tendo sido feitas duas 

comunicações em francês por Kryloff, “Sobre algumas investigações na área da 

teoria da interpolação” e “Sobre uma fórmula de interpolação e das quadraturas 

mecânicas”, esta última fê-la em conjunto com Ya D. Tamarkin. Neste mesmo ano 

foi, ainda, nomeado membro correspondente do “Instituto de Coimbra” em 

Portugal como o comprova a Certidão de Sócio Correspondente que passamos a 

apresentar: 

                                                 
 
11Poincaré .licenciou-se na Escola Politécnica em 1875 e continuou os seus estudos na Escola de Minas. Leccionou 
Análise Matemática na Universidade de Caen e Física Matemática e Probabilidades na Sorbonne. Contribuiu para o 
desenvolvimento de inúmeros ramos da Matemática: Mecânica Celeste, Mecânica Fluida, Teoria Especial de 
Relatividade e Filosofia das Ciências. 
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Fig.3-Cópia da Certidão de Sócio Correspondente 

Além da participação neste Congresso, Kryloff visitou Londres e Paris. Nesta 

última, apresentou a comunicação “Sobre as raízes das equações de Fredholm na 

teoria do cálculo integral”. 
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Uma importante e extensa parte dos seus trabalhos relacionou-se com 
questões de integração aproximada das equações diferenciais da Física 

Matemática, baseando-se essencialmente nos trabalhos de Walter Ritz (1878-

1909). Não esqueçamos, porém, que no período anterior aos trabalhos 

desenvolvidos por Kryloff a demonstração da convergência do método de Ritz era 

apenas conhecida para um caso relativamente simples (quando a equação 

diferencial em estudo é homogénea). 

 A principal aplicação do método de Ritz era feita no domínio dos problemas 

de determinação de números próprios e funções, para os quais a forma quadrática 

não está definida. O caso geral de uma forma indefinida foi pela primeira vez 

estudado com a ajuda da teoria de determinantes de ordem infinita, a qual se 

incluía na altura na Teoria Moderna de Espaços Lineares. As demonstrações 

propostas por Kryloff proporcionaram um alargamento significativo dos critérios de 

convergência dos métodos de Ritz.  

Além das investigações relativas à convergência dos métodos já 

mencionados anteriormente, Kryloff, desenvolveu um novo método, “o método dos 

coeficientes de Fourier generalizados” também conhecido por “método de 

momentos”. Este método conforme foi descrito por Kryloff é mais abrangente para 

a resolução de equações diferenciais e do qual passaram a ser casos particulares 

o Método de Ritz12 e o Método dos Quadrados Mínimos. 

Com o problema da convergência dos métodos aproximados surgiu 

simultaneamente outro, não menos importante, que consistia na avaliação dos 

desvios e erros cometidos para a n-ésima aproximação. Assim, N. Kryloff, 

considerou importante, como o próprio referiu, definir como objectivo principal o 

desenvolvimento de, 

 

                                                 
12 Abordaremos com mais pormenor o Método de Ritz no Capitulo 3 
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“...métodos que permitam determinar qual é a aproximação que 

devemos tomar, para que o erro resultante obtido dela seja 

inferior a um número predefinido”. 

                                                                                    Traduzido de [Bog,1978] 

 

A avaliação dos desvios efectivos resultantes no método de variações foi 

também objecto de estudo e investigação por parte de Kryloff e do seu excelente 

aluno N. N. Bogolyubov, cujos resultados viriam a ser publicados no livro, escrito 

em francês, “Sobre os métodos das diferenças finitas para a resolução 

aproximada de problemas fundamentais da Física Matemática”. 

Podemos, assim afirmar que a produção de Kryloff em anos pré-

revolucionários foi bastante ampla. A comprovar temos até 1917 mais de 40 

trabalhos publicados por ele, na sua maioria relacionados com os seguintes ramos 

da matemática: 

 Desenvolvimento de funções em séries. 

 

 Teoria de séries trigonométricas e equações. 

 

 Convergência de fórmulas interpoladoras e quadraturas. 

 

 Método de Ritz. 
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Além de todos os trabalhos mencionados anteriormente, Kryloff realizou 

ainda inúmeros outros relacionados com teoria de ondas, equações integrais e 

convergência de séries. 

Em 1929, tornou-se membro da Academia de Ciências da U.R.S.S. 

 

Fig. 4 – Fotografia de Kryloff com o seu aluno Bogolyubov em 1929 

 

2.4. Kryloff como historiador da matemática  

 

No início do século XX, o número de trabalhos em História da Matemática 

era bastante reduzido tanto na Rússia como no Estrangeiro.  

Só um número muito restrito de cientístas se ocupava com pesquisas 

especiais na história da ciência. Em particular, na Rússia havia apenas um 

historiador da matemática V.V.Bobinin, ao qual se devem os principais trabalhos 

nesta área na altura. Havia, contudo, alguns Professores Catedráticos que 

também se interessavam com a história da ciência, contudo todas as pesquisas 
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histórico matemáticas efectuadas na Rússia antes da revolução eram bastante 

disputadas. 

O entusiasmo de Nikolay M. Kryloff pela história da matemática revela-se 

logo enquanto estudante nos seus primeiros trabalhos. Autodidacta em questões 

relacionadas com a matemática, iniciou o seu estudo nesta disciplina ainda no 

Instituto de Mineralogia. No curso de Análise Matemática que frequentou na 

Universidade Sorbonne, o cientista seguia as amostras francesas, conseguindo 

juntar as experiências dos cientistas franceses com os métodos das escolas 

matemáticas de S. Petersburgo. 

Nas suas conferências, N.M. Kryloff introduzia recursos histórico - científicos 

abordando deste modo a história da ciência e não esquecendo as questões 

fulcrais. A este respeito, quando introduz a noção de derivada acha necessário 

abordar a história da questão, referindo-se a ela do seguinte modo: 

“É admirável que muitas descobertas na área do cálculo 

diferencial eram feitas por Leibniz só por intuição uma vez que a 

noção de limite não estava suficientemente trabalhada, o que se 

verifica em alguns apontamentos onde Leibniz colocava a 

hipótese da existência real de determinados infinitamente 

pequenos, o que provocou polémica na altura e posteriormente; 

só nos inícios do Sec. XIX, Cauchy consegue argumentar a 

análise com desenvolvimento na noção de limite e dar uma 

definição definitiva de número infinitamente pequeno,....” 

Nas informações históricas que transmitiu, surgiam exemplos da área de 

ciências naturais que Kryloff considerava importante para, 

“...facilitar a compreensão para os iniciados utilizando exemplos 

concretos das ciências naturais”. 

Em 1912, Kryloff publicou um trabalho, dedicado à vida e actividade do seu 

professor Dolbni – professor catedrático do Instituto de Mineralogia de S. 
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Petersburgo, onde investigou pormenores sobre sua actividade científica. No ano 

seguinte, editou em Paris a colecção de composições de Dolbni acompanhada do 

esboço da vida e actividade do cientísta, como já foi referido anteriormente, que 

seria a introdução para o livro cujo título é «Oeuvres Matthématiques de Jean 

Dolbnia». Este trabalho de Kryloff saía fora de simples esboço de carácter 

biográfico e continha uma análise histórico-científica detalhada da actividade de 

Dolbni como podemos constatar na introdução do livro [Dol, 1913]. 
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CAPÍTULO 3 

 

Nikolay M. Kryloff e sua estada em Portugal 

 

3.1. Antecedentes 

 

De 11 a 15 de Agosto de 1924, conforme já foi referido em capítulos 

anteriores, realizou-se em Toronto o VII Congresso da União Internacional de 

Matemática (ICM), no qual participaram, Kryloff como representante da Academia 

de Ciências da Ucrânia, o astrónomo e cientísta Francisco Miranda da Costa Lobo 

como representante do governo português, bem como outros distintos 

matemáticos entre eles: E. Cartan (Paris); C. Fields (Toronto); R. Fueter (Zurique); 

T. Levi-Cevita (Roma); S.Pincherle (Bolonha); J. L. Synge (Toronto); W. H. Young 

(Londres) e Mme G.C. H. Young (Londres) que passado pouco tempo se tornaram 

Sócios Correspondentes Estrangeiros do Instituto de Coimbra após reunião da 

Assembleia-geral do referido Instituto a 28 de Outubro de 1924. Do mesmo modo, 

mas apenas na Assembleia-geral de 12 de Novembro foi eleito Kryloff, como 

podemos corroborar no capítulo anterior, mais precisamente na página 33. 

A participação de Costa Lobo em Congressos Internacionais de Matemática 

(ICM) nomeadamente no de Estrasburgo (1920) e no de Toronto (1924) permitiu-

lhe o contacto com trabalhos científicos de outros países bem como a sua 

divulgação em Portugal e reciprocamente deu a conhecer no estrangeiro acerca 

do ensino da matemática desenvolvido no nosso país. Deste modo, Francisco 

Miranda da Costa Lobo pretendeu partilhar e confrontar ideias no seio da 

comunidade científica matemática internacional com o propósito de enriquecer a 

investigação matemática no nosso país, objectivo que julgou ter conseguido como 
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o próprio afirmou e descreveu no volume 71, n.º 9 da revista O Instituto, [Anexo 3, 

(doc.3)] 

“E se um dos objectivos mais importantes dos congressos é 

estabelecer e estreitar relações scientificas, sem dúvida êste terá 

sido dos que mais resultados tenham dado...”. 

 

É, pois, Costa Lobo o mentor do convite dirigido a Nikolay Kryloff para que 

este se desloque a Portugal com o propósito de partilhar os seus conhecimentos 

com os cientístas matemáticos portugueses. Assim, principiaram os contactos 

com Kryloff que datam de 2 de Janeiro de 1927, feitos através do seguinte postal, 

enviado pelo próprio Costa Lobo: 

 

Fig. 5 – Cópia do 1º Postal enviado por Costa Lobo a Kryloff 

 

Da leitura do postal da Fig.5 inferimos que Kryloff é informado sobre o 

convite que lhe irá ser feito pelo Reitor para leccionar na Universidade de Coimbra 

um curso especial de Análise Superior e que será remunerado com a quantia de 

40 libras. Logo no mês seguinte, mais precisamente no dia 12 de Fevereiro, Costa 

Lobo envia outro postal a Kryloff que também passamos a apresentar: 
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Fig. 6 – Cópia do 2ºpostal enviado por Costa Lobo a Kryloff 

Neste postal, Costa Lobo, refere que: 

” a solução encontrada de momento é fazer um contrato para dar 

oito lições durante dois meses que lhe deixarão a liberdade, 

podendo mesmo concentrá-las em parte no inicio do segundo 

mês com a utilização de um professor mediante 22 Libras por 

cada um dos meses. Espero o grande prazer da vossa resposta e 

sobretudo que me ocupe de fazer avançar as formalidades para o 

caso de estar de acordo o que gostaria muito...” 

 

Uma leitura atenta do anterior postal leva-nos a conjecturar que neste espaço 

de tempo Kryloff terá comunicado, de algum modo, não concordar com a quantia 

referida no primeiro postal. 

A 23 de Fevereiro de 1927 é o Reitor da Universidade de Coimbra, na altura 

Fernando de Almeida, quem comunica a Kryloff que a Faculdade de Ciências da 

mesma Universidade já pedira autorização oficial ao Ministério de Instrução 

Pública de Portugal para que este leccionasse o sobredito curso especial de 

Análise Superior durante dois meses do referido ano [Anexo 2, doc.2 (L.13-

Nº269)]. 
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Finalmente, a 5 de Março de 1927 foi formalizado o convite pelo Reitor 

[Anexo 2, doc.2 (L.13-Nº298)], que foi aceite por Kryloff, tendo este acabado por 

se deslocar a Portugal durante os meses de Abril e Maio do mesmo ano. 

 

3.2. Missão Científica na Europa Ocidental 

 

 

 

“Algumas transcrições do caderno de notas de viagem” 

[Missão científica na Europa Ocidental] 

3/IX 1926 - 17/VII 1927 

 

Da leitura deste caderno e do livro [Bog, 1978], concluímos que durante esta 

viagem de Kryloff pela Europa Ocidental, a mais longa realizada neste Continente, 

visitou centros de investigação em Nápoles, Bolonha, Paris, Coimbra e 

Estrasburgo, embora o cientísta não mencione esta última cidade no seu caderno 

de notas de viagem. 

Neste seu caderno de apontamentos redigido em francês e não numerado, 

respeitante aos anos de 1926 e 1927, o matemático relata alguns factos que o 

marcaram durante a viagem, enumerando com frequência monumentos e cidades 

que o impressionaram, não só pela sua imponência, mas também pelo seu valor 
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histórico. A este propósito evidencia-se reiteradamente o seu interesse pela 

história. 

 Ao escrever estas páginas apenas teve intento de: 

“...sem pretensão nenhuma, reviver algumas impressões da 

viagem, que não se podem encontrar em relatório final.” 

Esta frase leva-nos a presumir que terá escrito estas notas após a viagem, 

facto que será reforçado adiante por outras considerações escritas pelo cientísta. 

 Kryloff continua referindo que: 

“...a arte de viajar, parecendo tão simplificada à primeira vista 

pelos meios modernos de transporte, encontra-se por outro lado, 

esta é a minha opinião, singularmente explicada por muitas 

circunstâncias...pela guerra europeia e as suas inumeráveis 

consequências. 

 Esta capacidade de alma que facilita a penetração no espírito 

dos costumes e mesmo de instituições científicas num país 

estrangeiro, pressupõe, entenda-se, certas tranquilidades, um 

estado de equilíbrio, que são difíceis de encontrar num viajante 

pelo tempo que é curto.” 

Esta viagem teve inicio com a reserva de um bilhete que Kryloff considerou, 

“por um preço verdadeiramente desmesurado”,  

na real sociedade «Loyd Tristin» para viajar no navio «Praga» que partíria de 

Odessa. O seu primeiro destino foi Nápoles, onde terá feito uma conferência a 20 

de Novembro de 1926 na Academia de Ciências desta cidade intitulada “Sobre o 

método de pequenas potências para a integração aproximada das equações da 

física matemática” e apresentado outros trabalhos na área de investigação no 

congresso ocorrido na Universidade de Nápoles a 7 de Dezembro do mesmo ano. 
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Durante a viagem várias foram as paragens em cidades portuárias até 

chegar a Paris. 

Após uma análise atenta do seu caderno de viagens e juntando a informação 

escrita no livro [Bog, 1987] apresentamos a seguir o possível mapa do percurso 

realizado por Kryloff quer por via terrestre, quer por via marítima: 

 

Fig. 7-Reconstrução do percurso realizado por Kryloff 

 

Destes seus apontamentos, procuraremos destacar as suas opiniões no 

campo científico. Assim, é interessante verificar a constatação que faz: 

“Todas as sociedades perderam o gosto pela ciência pura desleixando-se 

e sobretudo não encorajando as pesquisas científicas desinteressadas...” 
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Alertando, porém, para o facto de que, 

“...muitas profissões, por exemplo, a de investigador no domínio 

das ciências abstractas serem pouco lucrativas, comparando o 

salário quotidiano do tapeceiro em Toronto que ganha 25 dólares 

por dia, quase o dobro do salário de um professor universitário no 

mesmo país” 

E prossegue o seu pensamento lembrando que, 

 “...o português como homem de negócios que penetrado pelo 

espírito do negocio até à medula dos ossos como a maior parte 

dos seus compatriotas, acha muito natural que as coisas dirigidas 

a muito poucas pessoas sejam mal pagas ou não sejam mesmo 

pagas”,  

referindo-se aos artigos publicados nos jornais científicos que na altura não eram 

pagos. Esta opinião vem reforçar a ideia do caderno ter sido escrito após a 

viagem, como referimos anteriormente, caso contrário como teria ele uma opinião 

tão bem formada acerca da mentalidade portuguesa? 

Kryloff refere-se à monotonia da vida a bordo do navio que descreve do 

seguinte modo: 

 “...tudo é regulado pelo som dos gongos e de alguns pedaços de 

conversas passageiras com pessoal do barco devem ser 

contadas entre as distracções da viagem.” 

A primeira paragem foi feita no porto de Varna seguindo-se-lhe o porto militar 

de Bourgas ambos situados ao largo do Mar Negro, onde apenas contemplou a 

paisagem humana. Lamentou não ter feito uma viagem ao interior do país pois, 

“... esta poderia apresentar algum interesse científico, dado que 

actualmente mesmo no domínio das ciências abstractas 

aparecem artigos interessantes de investigadores deste país.” 
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Foi, então, que se recordou das conferências realizadas na Universidade de 

Sorbonne, por um dos professores de intercâmbio da Universidade de Sofia, Mr. 

Kirill Popoff, 

 “...fez na Sorbonne uma série de conferências dignas de 

interesse no domínio da integração das equações diferenciais na 

mecânica celeste...” 

Numa das noites passadas no navio, encontrando-se mal disposto, resolveu 

ir ao salão observar a sua biblioteca de bordo tentando extrair conclusões acerca 

do nível intelectual dos passageiros acidentais do barco, facto que o levou a 

concluir: 

 “...evidentemente, Sherlok Holmes, no seu lugar seria mais feliz 

– quanto a mim não consegui.” 

tirando somente uma conclusão desfavorável sobre a amenidade do Loyd Tristino. 

De Bourgas seguiu para Cospoli onde a estadia foi curta e não lhe permitiu 

visitar os inúmeros monumentos históricos, de que é tão rica a parte da cidade 

denominada Istambul.  

Relembrando que a Turquia tinha sofrido recentemente uma profunda 

revolução, o que à partida deveria ser acompanhado de um aumento de 

desenvolvimento das ciências, resolveu indagar sobre a universidade. Tarefa 

árdua, uma vez que ninguém lhe sabia responder acerca da sua localidade. 

Recorreu, então, à embaixada Soviética onde foi informado que a Universidade 

Turca existia realmente nos arredores de Cospoli, numa das residências do antigo 

Sultão. 

Lembrou-se então, que durante a sua juventude tinha tido o prazer de 

conhecer um jovem arménio, M. Karafian que se dedicava ao estudo das ciências 

matemáticas com o maior empenho. Sabendo que este era originário de Cospoli 

resolveu procurá-lo ao que os seus interlocutores responderam, 
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 “...na sua qualidade de arménio e ainda para mais sábio teve a 

dupla oportunidade de não continuar aqui vivo.” 

Com esta resposta voltou prontamente para o barco que logo de seguida 

partiu atravessando a baía do “Corno de Ouro” com destino a Brindisi deliciando-

se com a beleza da cidade de Cospoli e com a vista do mar Mármara.  

Finalmente chegou a Brindisi onde recordou, 

“Durante a minha precedente viagem, há 2 anos ao Congresso 

Internacional de Matemática no Canadá - Toronto tive de 

atravessar toda a Europa e estou habituado ao pensamento de 

que as alfândegas são por vezes pouco agradáveis e são quase 

sempre aborrecidas” 

Ficou, pois, surpreso ao constatar que apenas em dez minutos, após a sua 

chegada de barco (depois de ser unicamente questionado senão tinha nada a 

declarar), estava já instalado no comboio em direcção a Nápoles, 

“Dado que cheguei um pouco cedo a Nápoles e que o 

encerramento anual da Universidade me permitiu aproveitar 

algumas semanas, tomei a decisão de passar algum tempo nos 

arredores de Nápoles, tendo feito primeiro algumas visitas às 

curiosidades de Nápoles, tributo a ser pago por todos os 

viajantes!” 

De Nápoles partiu para Sorrento num barco que saía  

“...directamente para Capri, passando apenas por Sorrrento, sem 

parar nas outras pequenas cidades e aldeias situadas ao longo 

do golfo de Nápoles....Sorrento visto do mar tem um aspecto 

bastante singular. 

As habitações encontram-se, por assim dizer, sobre um planalto que se 

destaca do mar pelas falésias.” 
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Aqui concluímos que se terá deslocado a Bolonha a 17 de Dezembro de 

1926, onde apresentou o comunicado sobre “Sobre a integração aproximada das 

equações diferenciais da física matemática” no Instituto de Matemática da 

Universidade desta cidade, conforme comprova o (Anexo3, doc,7). 

Finalmente apanhou o comboio que o levou a Paris, viagem durante a qual 

recordou com nostalgia, esta cidade que sempre o deslumbrou, 

“À medida que o comboio se aproximava da gare de Lyon, senti, 

como sempre em circunstâncias semelhantes o desejo intenso de 

rever Paris, essa cidade à qual estão indissoluvelmente ligadas 

as recordações inesquecíveis para mim, da minha juventude! 

Foi em 1906 que, pela primeira vez, estive em Paris, e segui nos 

anos subsequentes as inolvidáveis lições do colégio de França e 

da Sorbonne que brilhavam então com um brilho incomparável, 

quando Hilbert, Darboux, Poincaré e tantos outros sábios ilustres 

aí ensinavam. 

Voltamos sempre aos nossos primeiros amores e, pela minha 

parte, confesso que até experimentei sempre certas palpitações 

do coração quando me aproximava desta cidade única no seu 

género em que é possível sentir mais prazer intelectual do que 

em qualquer outro lugar. 

Prossegue o seu pensamento, elogiando a cada instante Paris e a sua 

abertura ao mundo cientifico, 

“A energia de um povo e a sua força vital não se mede 

unicamente pelos feitos exteriores e o futuro de um nação 

prepara-se não apenas nas fábricas, mas também nos 

laboratórios, onde são feitas as pesquisas mais desinteressadas 

pelos mestres de ciências que expõem nas suas lições os 
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tesouros dos seus pensamentos em proveito da humanidade e 

sem a preocupação imediata do amanhã.  

No domínio das pesquisas, assim como no do ensino, é preciso 

ser aberto, é preciso saber ser aberto. 

Uma das mais brilhantes páginas da História de França e mesmo 

da humanidade pensante é também a do Colégio de França, 

onde as cátedras são verdadeiramente cadeiras de investigação 

científica, acessíveis a todas as pessoas apaixonadas pela 

ciência do mundo inteiro.” 

Evocando o espírito liberal do Colégio de França refere que o acesso às 

lições aí proferidas era livre o que considerava um exemplo digno de muita 

imaginação, não olvidando, porém, de referir que os sábios mais ilustres de 

França e mesmo do mundo inteiro, só tem um auditório restrito. A este respeito 

cita as palavras  

“...espirituosas do falecido Camil Jordan, ilustre matemático, o 

qual referia com fina ironia: quando há um ouvinte já é suficiente, 

quando há dois já é demasiado.” 

Não esquecendo as mudanças operadas durante a guerra e que muitas 

famílias se encontravam enlutadas mostrou-se optimista e crente nas mudanças 

temporárias relembrando que, como em 1870, a noção de ciência nacional não 

divergira demasiado da ciência “tout court”. 

Em Paris, ficou hospedado no hotel “Corneille” que na época era bastante 

conhecido por ser frequentado por vários matemáticos russos: 

“Assim, ao que parece, neste velho hotel o célebre Ostrogradsky 

– matemático ucraniano, alojou-se e foi daqui que fez o triste 

conhecimento com a prisão francesa pelas dívidas que contraiu, 

e de que foi libertado pelo grande matemático francês – Cauchy.” 
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Durante o jantar organizado pelos sábios franceses aos sábios da U.R.S.S. 

por iniciativa do professor Mazon que recentemente tinha sido hóspede na 

Ucrânia, relembrou o episódio atrás mencionado esperando não ser mal 

interpretado pelos sábios franceses. 

Na Academia de Ciências de Paris apresentou o comunicado “Sobre a 

integração aproximada de algumas equações com derivadas parciais da física 

matemática”. 

Compatriota e com espírito científico sempre presente, Kryloff preocupou-se 

em compilar edições estrangeiras científicas que enviou para a Academia da 

Ucrânia e em regularizar intercâmbio de livros, chegando mesmo, a estabelecer 

contactos com organizações científicas de Este. 

 

 

3.3. Nikolay na Universidade de Coimbra 

 

3.3.1. Conferência introdutória ao Curso 

Nikolay M. Kryloff preparou uma conferência de introdução ao Curso de 

Matemáticas Especiais que deu a 26 de Abril de 1927 na Universidade de 

Coimbra, que se encontra em cópia manuscrita em francês como podemos 

constatar no [Anexo3, doc. 8], da qual fez uma sucinta exposição que também 

podemos encontrar na Separata de «O Instituto», vol.74º, nº4 [Anexo 3, doc.9], e 

que ofereceu à referida Universidade em 6 de Julho do mesmo ano. 

Este curso frequentado por pessoas com formação superior, na sua maioria 

docentes da Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra conforme se 

visualiza na fotografia seguinte: 
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Fig. 8 - Primeira fila, da dir. para a esq.: Ruy Luís Gomes, Gumersindo da Costa Lobo, José Vicente 

Gonçalves, Nikolay M. Kryloff, Francisco M. da Costa Lobo, Manuel Esparteiro e Manuel dos Reis 

possibilitou a Kryloff travar conhecimentos com vários matemáticos portugueses 

bastante conceituados. Entre estes encontravam-se: Vicente Gonçalves; Manuel 

dos Reis; Manuel Esparteiro; Gumersindo da Costa Lobo e Ruy Luís Gomes, este 

último aluno de doutoramento. Ulteriormente, viria a ser estabelecida com alguns 

destes elementos, uma relação de amizade e o contacto através de 

correspondência13. 

Na sua conferência introdutória ao referido curso, Nikolay M. Kryloff, tentou 

apresentar ao público, de modo sucinto, os temas que iria abordar durante o 

mesmo, o qual constou de oito lições, as primeiras sete dadas em francês e a 

ultima “com respeito pelo anfitrião” dada em português, tendo-a iniciado do 

seguinte modo: 

 

 

 

                                                 
13 Abordaremos este assunto mais pormenorizadamente no próximo capítulo IV. 
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“Senhor Reitor, Senhores Professores! 

Minhas Senhoras e meus Senhores! 

 

Antes de começar esta conferência de introdução, devo em 

primeiro lugar, exprimir o meu profundo reconhecimento aos 

representantes da grande Universidade Portuguesa, que me 

quiseram honrar com o convite para aqui dar um curso 

consagrado à exposição das minhas modestas investigações no 

domínio da integração aproximada das equações diferenciais da 

Física Matemática, sobre as quais tive a honra de fazer 

recentemente algumas conferências em várias Universidades 

Europeias. 

Muito particularmente quero também apresentar os meus 

respeitosos agradecimentos ao eminente sábio Senhor Professor 

Francisco da Costa Lobo, Director do Observatório de Coimbra 

que tomou parte activa no assunto do meu convite.  

Este convite é para mim um sinal de atenção e benevolência, que 

nunca poderei agradecer o suficiente, visto que me é dada a 

honra de me dirigir aos ouvintes, deste país em que tantos sábios 

enriqueceram a ciência com as suas descobertas.” 

E continua o seu discurso, abordando o problema da integração das 

equações diferenciais utilizando, como era seu hábito, recurso a referências 

históricas: 

“Senhoras e Senhores! O problema da integração das equações 

diferenciais, quer dizer, a procura de uma função verificando uma 

relação entre os dois estádios infinitamente vizinhos do sistema 

material, punha-se desde o início do Cálculo Infinitesimal; ora o 

problema da integração em termos finitos esbarrava logo, como é 
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bem conhecido, com dificuldades insuperáveis depois de alguns 

exemplos clássicos terem sido tratados pelos Mestres deste 

período, chamado, a justo título, o período heróico do Cálculo 

Infinitesimal. 

O problema da existência da solução surge portanto, e é a um 

dos fundadores da Análise moderna Augustin Cauchy, que 

pertence a glória de fazer surgir este problema sobre as bases 

sólidas, pelos seus memoráveis métodos. Ora, deve-se reparar 

que por exemplo o «método da linha poligonal» de Cauchy para 

determinar o integral, verificando as condições de fronteira 

relativas a um ponto dado (condições de Cauchy), no fundo é 

também um método de integração aproximada das equações 

diferenciais desenvolvida ulteriormente pelas investigações de 

geómetras contemporâneos...” 

A seguir, deu a conhecer ao público, de forma concisa, acerca do conteúdo 

da segunda lição referindo que nela pretendia fazer uma exposição do Método de 

Ritz através duma equação diferencial de 2ª ordem, assunto que abordaremos 

mais detalhadamente no ponto 3.3.2 deste mesmo capítulo. 

Ulteriormente e sem entrar em pormenores referiu em linhas gerais os 

assuntos que pensava abordar nas restantes lições: 

“A terceira lição será consagrada do ponto de vista da aplicação 

do algoritmo variacional, ao estudo de um sistema não linear do 

tipo  

d y
dx

f x y y a y b f x y
2

2

1
2

0 0 0− = = = >( , ) ; ( ) ( ) ( , )       , 

que foi recentemente objecto de investigação do Professor 

Lichtenstein sob o ponto de vista da existência de solução. 
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Na quarta lição, tratarei a equação integro-diferencial, de que se 

ocuparam (do ponto de vista da existência da solução) Sr. 

Professor Lichtenstein e o Professsor Habini com a ajuda do 

método dos mínimos quadrados, estudando também por este 

método a equação diferencial de segunda ordem de tipo bastante 

geral. Este método em que a convergência foi objecto das 

minhas investigações numa série de trabalhos14 que consiste em 

por o problema do mínimo relativo ao integral  

L y f x dx
a

b

( ) ( )−z 2  onde L y d y
dx

A x y A x( ) ( ) , ( )= + ≤
2

2 0      

como na minha demonstração de convergência do método de 

Ritz podemos também neste estimar a ordem do erro cometido 

parando na m-èsima aproximação, o que prova a convergência 

do método dos quadrados mínimos, que tomará o seu lugar 

legitimo, parece-me, entre os métodos de integração aproximada 

das equações diferenciais da Física Matemática. 

 Na quinta lição, será exposto um método que publiquei 

recentemente no C. R.15 e nos Annales de Toulouse16 e que 

contem como caso particular o método de W. Ritz e o dos 

quadrados mínimos. Tratarei também nesta lição, a aplicação do 

algoritmo variacional de W. Ritz aos sistemas de equações 

diferenciais, às derivadas ordinárias segundo esta exposição o 

                                                 
 
14 O autor refere-se aos trabalhos:”Sobre um procedimento de Boussinesq” e “Sobre um novo método, 
baseado no principio do mínimo para a integração aproximada”. Este último, pode ser consultado no 
«Instituto», Vol.I, Série 4 p.283. 
 
15 C.R. significa Comptes Rendus de l’Academie des Sciences de Paris. 
 
16 O método foi publicado em “Sobre diferentes procedimentos da solução aproximada da Física Matemática” (1926) 
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meu método baseado na estimativa da ordem de erro cometido 

com a mesma aproximação17. 

  A Sexta lição conterá a aplicação do método dos quadrados 

mínimos aos sistemas de equações diferenciais e também o 

resumo de investigações no domínio do método dos 

determinantes infinitos para o cálculo aproximado dos valores e 

das funções singulares. 

 Na sétima lição serão tratados: 

a) o método dos menores graus pares para o sistema diferencial 

de segunda ordem baseado na minimização do integral (...)18 

b) o método dos quadrados mínimos na sua aplicação para as 

equações diferenciais de ordem superior (4). 

Enfim na oitava lição farei um esboço das minhas investigações 

recentes no domínio da solução aproximada das equações 

integrais do tipo Fredholm, as quais também podem ser tratadas 

pelo método do algoritmo variacional, pelo método dos 

quadrados mínimos, assim como, em alguns casos particulares 

pelo método generalizando o de Ritz e o dos quadrados mínimos. 

Para o cálculo dos valores singulares do parâmetro e das 

soluções singulares continua válido o método dos determinantes 

infinitos cuja convergência pode ser demonstrada (ver 

bibliografia). 

Contudo, Kryloff não conseguiu abordar inúmeras questões como podemos 

constatar no [Anexo 3, doc.9] por “falta de tempo” como o próprio refere, embora 

considerasse tais questões “não menos importantes”, deixando-as assim à 

                                                 
17 Este assunto encontra-se referenciado no trabalho de Kryloff “Sobre a estimação do erro cometido na aplicação do 
método de W. Ritz para a integração aproximada das equações diferenciais”. 
 
18 Texto elegível na cópia do documento original. 
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consideração do público, em particular dos jovens investigadores da Universidade 

de Coimbra e mostrando-se receptivo a posteriores contactos no sentido de as 

esclarecer e trocar informação. Essas questões foram: 

- o método das equações de diferenças finitas (princípio baseado na 

justificação de Lorde Rayleigh), que foi objecto de um trabalho seu publicado com 

a colaboração do seu aluno, N. N. Bogolyubov; 

- a exposição do método de «ortogonalização especial», que foi assunto de 

uma conferência publicada no Instituto de Matemática de Bolonha; 

- a exposição de algumas tentativas que fez para generalizar os seus 

métodos para as equações de derivadas parciais (em domínios rectangulares). 

Finalizou a conferência chamando a atenção para a necessidade de 

investigação dos seguintes problemas: 

- cálculo aproximado de funções implícitas (em certos casos particulares); 

- estudo das condições de fronteira mais complexas para equações 

diferenciais; 

- investigação mais detalhada do método dos menores graus (em particular o 

estudo dos menores graus ímpares); 

- cálculo dos valores singulares do parâmetro e das funções fundamentais 

pelo método dos quadrados mínimos; 

- elaboração dos métodos de integração aproximada para as equações de 

derivadas parciais. 
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3.3.2. Exposição do Método de Ritz  

 

3.3.2.1. Métodos Directos em problemas variacionais - Breve abordagem 

 

Antes de passarmos à exposição do Método de Ritz referenciado em vários 

trabalhos de Kryloff, em particular no curso dado em Portugal (objecto de estudo 

neste trabalho que será abordado à posteriori) e da importância que este teve em 

todo o seu trabalho de investigação e com o propósito de um melhor 

enquadramento neste assunto, passamos a apresentar uma simples abordagem 

do tema: métodos directos em problemas variacionais. 

O Cálculo das Variações incluído no ramo da Análise Matemática, está 

intimamente ligado a muitas ciências matemáticas e os seus métodos integram-se 

em diferentes ramos da Matemática, da Mecânica e Física, possibilitando 

aplicações imediatas na resolução de um grande número de problemas de 

carácter prático. 

Na história da matemática, os problemas variacionais há muito que surgiram, 

relacionados com a teoria antiga dos isoperimétricos e com problemas de 

extremos em Física (mecânica e óptica), contudo a sua resolução era individual e 

não podiam constituir um cálculo especial. 

Assim, falar do surgimento do Cálculo das Variações só passou a fazer 

sentido a partir do século XVIII e foi com Euler e Lagrange que tomou a forma de 

uma teoria matemática rigorosa. A sua separação como disciplina matemática 

independente, na qual são elaborados métodos gerais para determinação de 

extremos dos funcionais, foi condicionada pela necessidade de solucionar uma 

classe especial de problemas relativos a extremos geométricos, mecânicos e 

físicos de carácter prático denominados problemas variacionais. 
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Apresentamos a seguir a cronologia da formação do cálculo integral no 

século XVIII segundo esquema de K.Ríbnikov, no sentido de simplificar a 

compreensão da sua estrutura complexa e a sua separação em diferentes 

disciplinas entre as quais o cálculo das variações. 

 

Fig.9 Cronologia da formação do cálculo integral no século XVIII segundo esquema de 
Ríbnikov 

No esquema apresentado, Ríbnikov utilizou a classificação de equações 

diferenciais com derivadas parciais de acordo com a utilizada por Euler. 

 Já em 1732, Euler elaborara um método geral para a resolução de 

problemas variacionais unidimensionais que publicou no artigo “ Solução Geral do 

Problema Isoperimétrico apresentado num sentido mais amplo”. Quatro anos mais 

tarde, generalizou este método para os integrais da forma: 
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∫ ′′′
b

a
)dxy,yQ(x,y,  >>>>>extremo 

tendo este método adquirido uma generalidade tão grande que se tornou num 

cálculo especial e que seria exposto no seu livro “Methodus inveniendi líneas 

curvas ”(1740), que é considerado por vários autores, entre os quais Ríbnikov, o 

primeiro livro sobre cálculo das variações. 

Nos finais do século XVIII inícios do século XIX surgiram uma série de 

trabalhos de outros cientistas, entre eles Lagrange e Ostrogradsky, que permitiram 

um desenvolvimento do cálculo das variações. Mais tarde, Gauss (1840), 

Thompson (1847), Dirichelet e Riemann também contribuíram para tal 

desenvolvimento. 

No início do século XX, apareceram vários métodos de aproximação para 

resolução de questões de variação nos quais se incluíram os trabalhos de Walter 

Ritz, designados actualmente métodos directos. 

Kryloff baseou parte do seu trabalho científico no método de Ritz, tendo 

desenvolvido a partir deste método inúmeros trabalhos na área do Cálculo das 

Variações publicando alguns deles entre 1918-1936, dos quais muitos tiveram a 

colaboração do seu excelente aluno N. N. Bogolyubov, tais como: “Sobre a 

justificação do principio de Rayleigh pelo erro cometido à é-nésima aproximação” 

(1926); ”Sobre os métodos de diferenças finitas para a resolução aproximada de 

problemas fundamentais da Física Matemática” (1928);”Aplicação do método de 

redução à solução aproximada de equações diferenciais com derivadas parciais 

do tipo elíptico” (1930) e “Novos métodos para a solução de qualquer problema 

encontrado na ciência das construções” (1932). 

 Kryloff também trabalhou com Tamarkin no método dos determinantes 

infinitos deixando-nos a obra “Sobre a aplicação da teoria das quadraturas 

mecânicas generalizadas à avaliação para aproximações sucessivas da solução 

da equação integral” (1923), na qual aborda este assunto. Este estudo permitiu a 

Kryloff argumentar acerca da homogeneidade do método de Ritz. A análise destes 
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assuntos seria muito interessante, contudo muito extensa e específica, o que sai 

dentro do âmbito do nosso trabalho. 

Para uma melhor percepção do assunto que irá ser tratado no sub-capítulo 

seguinte, abordaremos a seguir de modo também sintético alguns tópicos da 

Física Matemática com ele relacionados, baseando-nos em [Els, 1997]. 

No cálculo das variações é necessário recorrer a métodos numéricos para 

resolver problemas físicos, tais como a propagação do calor, vibração de cordas e 

de membranas, fenómenos luminosos, electrodinâmicos e hidrodinâmicos. Estes 

tipos de problemas são regidos por um número bastante restrito de tipos de 

equações diferenciais. 

A utilização de “métodos directos” em problemas variacionais levou a 

considerar o problema variacional como um caso restrito de um determinado 

problema extremo de uma função de um número finito de variáveis. Este problema 

extremo de uma função de um número finito de variáveis é resolvido por métodos 

normais, passando depois ao limite obtendo-se assim a solução do problema 

variacional apropriado. 

Assim, o método proposto por W. Ritz para a integração aproximada de 

equações diferenciais da Física Matemática é considerado um método numérico 

directo que também serve para resolver outros problemas variacionais, todavia é 

considerado um caso restrito para o problema extremo de funções com um 

número finito de variáveis. A ideia subjacente a este método é que os valores da 

funcional J[y(x)] não são considerados em curvas admissíveis arbitrárias de um 

dado problema variacional, mas apenas em todas as possíveis combinações 

lineares: 

∑
=

=
n

i
(x)iψiαny

1
 

com coeficientes constantes. 
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Estas funções têm de ser admissíveis no problema que está a ser tratado o 

que implica uma restrição na escolha das sequências de funções )(xiψ . Em tais 

combinações lineares, um funcional J[y(x)] é transformado numa função 

),...,( nαααϕ 21 , onde os coeficientes nαα ,....1 são escolhidos para que a função 

),...,( nαααϕ 21 tenha extremo. 

Assim, nαα ,....1 são determinados do sistema de equações 0=
∂
∂

iα
ϕ    

(i=1,2,...n) 

 

Passando ao limite ∞→n  , se o limite existir, obtemos a função   

∑
∞

=
=

1i
(x)iψiαy                                (i) 

 

que é a solução exacta do problema variacional que está a ser tratado (sob certas 

restrições impostas ao funcional J[y(x)] e à sequencia .1 (x),..n(x),...ψψ ). 

 

Se não passarmos ao limite e nos limitarmos aos n primeiros termos de (i) 

∑
n

=
=

1i
(x)iψiαy                          (ii) 

então obtemos uma solução aproximada do problema variacional. 

Ao utilizarmos o método de Ritz para determinar o mínimo absoluto do 

funcional, então o valor aproximado do mínimo é obtido em excesso, uma vez que 
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o mínimo da funcional em quaisquer curvas admissíveis não excede o mínimo do 

mesmo funcional em partes desta classe de curvas da forma (ii). 

No caso do máximo obtemos (pelas mesmas razões) um valor aproximado 

por defeito do máximo do funcional. 

Para as funções serem admissíveis, é necessário satisfazer determinadas 

condições de fronteira. 

Se as condições são lineares e homogéneas, por exemplo, 

010 == )y(x)y(x      ou     0=+ 21 )(x,yβ)y(xβ jjjj  com   ),(j 21=  

 

onde ijβ  são constantes, então o mais simples é escolher também as funções 

coordenadas que poderão satisfazer estas condições fronteiras. Então as funções 

(ii) irão satisfazer as mesmas condições de fronteira para quaisquer iα . 
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3.3.2.2. Exposição do método de W. Ritz (propriamente dito) à equação 
diferencial de 2ªordem 

 

 

Fig. 8 - Frontispício da separata do artigo no jornal O Instituto nº 74 de 1927, 555-568 

O título deste sub capitulo foi o utilizado por Nikolay M. Kryloff na conferência 

introdutória ao curso que leccionou aquando da sua estada em Portugal, no qual 

fez a exposição do método de Ritz à equação diferencial de segunda ordem, 

embora o cientísta já tivesse abordado este tema na «Faculté dês Sciences de 
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L’Úniversité de Toulouse» aquando da sua conferência “Sur Diferents Procédés 

de Integration Approchée en Physique Mathematique”. 

Segundo N.M. Kryloff, na sua conferência introdutória mais precisamente na 

segunda lição [Anexo3, doc.9]: 

“Ritz trata na sua memória fundamental (pp. 52 -57), a equação 

diferencial de derivadas ordinárias, proveniente da anulação da 

primeira variação do integral, sob o qual se encontra a forma 

quadrática definida e positiva, dada de antemão. Pela aplicação 

do seu procedimento ao tal integral: 

∫












++=
b

a
dx(x)yf'(x)yyf'(x)yfI 2

322
2

1  

Ritz demonstra que as funções da sequência «minimizante» por 

ele formadas, convergem para uma função contínua, derivável e 

verificando com efeito uma certa equação diferencial de 2ª 

ordem, onde os coeficientes dependem evidentemente da forma 

quadrática, colocada dentro do integral a variar.” 

 

Nota: Por uma questão de notação, a partir deste momento todas as 

fórmulas e seu desenvolvimento inseridas em caixa de texto são da autoria de 

Kryloff, o restante texto é da responsabilidade da autora deste trabalho. 

 

Para abreviar a exposição método de W. Ritz, Kryloff considerou a seguinte 

equação diferencial de 2ª ordem auto-adjunta, com condições de fronteira simples: 
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Ora, se considerarmos a equação que Kryloff refere no sistema (1) que se 

encontra na cópia do manuscrito da sua conferência introdutória [Anexo 3, doc.9] 

como proveniente do integral que o próprio refere: 

I C x dy
dx

A x y f x y dx
a

b

= F
HG
I
KJ − +

L
NMM

O
QPPz ( ) ( ) ( )

2

2
2  

e aplicarmos a equação de Euler, actualmente designada equação de Euler–

Lagrange, obtemos o sistema (1) da forma: 

C x d y
dx

B x dy
dx

A x y f x

B x C x A x C x
y a y b

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

'

2

2 2 0

0 0
0

+ + − =

= ≤ >
= =

R

S
|||

T
|||

                       (1)  

e não o sistema considerado por Kryloff, pelo que constatamos haver 

inconsistência entre o integral que tomou e a equação que obteve no seu sistema 

(1). 
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Contudo, por uma questão de concordância com o seu trabalho adoptaremos 

para forma de escrita do integral a minimizar a seguinte: 

 

I C x dy
dx

A x y f x y dx
a

b

= F
HG
I
KJ − +

L
NMM

O
QPPz ( ) ( ) ( )

2 2

2
2                 (2)  

 

De facto, a utilização deste integral vai permitir concordância com os cálculos 

obtidos por Kryloff posteriormente e que se encontram em cópia no [Anexo3, 

doc.9].  

Seguidamente Kryloff refere que no método de W. Ritz se procuram as 

funções minimizantes na forma de combinações lineares: 

 

 

(onde { })(xiψ  é um sistema ortogonal, normal e fechado de funções facilmente 

 calculáveis verificando as condições fronteiras, como por exemplo os senos). 
 

Os coeficientes desconhecidos (m)
ia desta sequência determinam-se, para cada  

valor de m, por um sistema de equações lineares relativamente a (m)
ia . 
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Seguidamente, Kryloff considerou ( )myImI =  

Assim, substituindo na fórmula (2) y  por my obtemos: 

I C x dy
dx

A x y f x y dxm
m

m m
a

b

= F
HG
I
KJ − +

L
NMM

O
QPPz ( ) ( ) ( )

2 2

2
2  

donde, 

 

∂
∂

=
∂

∂
F
HG
I
KJ −

∂
∂

+
∂

∂

L
NMM

O
QPP

= ×
∂

∂
− ×

∂
∂

+
∂
∂

L
NM

O
QP

= − +L
NM

O
QP

z

z

I
a

C x
a

dy
dx

A x
a

y f x
a

y dx

C x dy
dx a

dy
dx

A x y
a

y f x y
a

dx

C x dy
dx

d
dx

A x f x dx

m

n
m

n
m

m

n
m m

n
m m

a

b

m

n
m

m
m

n
m m

m

n
m

a

b

m n
n n

a

b

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2

2
2 2

2

2
2b g

        

        ψ ψ ψz

 

 

ou seja, 

∂
∂

= − +L
NM

O
QPzI

a
C x dy

dx
d
dx

A x y f x dxm

n
m

m n
m n n

a

b

( ) ( ) ( ) ( )ψ ψ ψ           (3)  

fórmula idêntica à obtida por Kryloff nos seus apontamentos de preparação para a 

conferência introdutória como podemos constatar a seguir : 
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Vejamos, a seguir que o determinante do sistema homogéneo (3) é diferente 

de zero. 

De facto, pelo Lema Fundamental do Cálculo das Variações a fórmula (3) 

implica que: 

 

C x dy
dx

d
dx

f x A x y C x n mm n
m n( ) ( ( ) ( ) ) , ( ,..., )ψ ψ+ − = =0 0 1     ( ) >      (4)  

 

Fixando m e tendo em conta que my é a combinação linear: 

 

y a am
m

m
m

m= + +1 1
( ) ( )...ψ ψ          e que  

 

y a am
m

m
m

m
' ( ) ' ( ) '...= + +1 1ψ ψ  

 

Para os nψ tomam-se senos, funções trigonométricas e polinomiais 
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a fórmula (4) é equivalente ao sistema: 

Cy f Ay

Cy f Ay

Cy f Ay

m m

m m

m m m m

'

'

'

'

'
.
.
.

'

ψ ψ

ψ ψ

ψ ψ

1 1

2 2

0

0

0

+ − =

+ − =

+ − =

R

S

||||

T

||||

b g
b g

b g

 

 

ou seja,  

a a  ' a A f
C

a  y a ' a A f
C

(m) (m)
m m

(m)

(m)
m

(m)
m m

(m)
m m

1 1
2

2 2 1 1

1 1 2 2
2

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ

' ' ... '

.

.

. ' ' ' ... ' .

+ + + =

+ + + =

R

S
|||

T
|||

-

-

 

 

o que resulta em 

 

Ca Ca f A a a

Ca Ca f A a a

Ca Ca f A a a

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m

m
m m

m
m m

m
m

m
m m

1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 1 1 2

1 1 1 1

0

0

0

( ) ' ( ) ' ( ) ( )

( ) ' ( ) ' ( ) ( )

( ) ' ( ) ' ( ) ( )

' ... ' ...

' ... ' ...

.

.

.

' ... ' ...

ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

+ + + − + =

+ + + − + =

+ + + − + =

R

S

||||

T

c he j
c he j

c he j

||||

 

 

ou de modo equivalente: 
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a C A a C A a C A f

a C A a C A a C A f

a C A a C

m m
m
m

m m

m m
m
m

m m

m
m m

m

1 1
2

1
2

2 2 1 2 1 1 1 1

1 1 2 1 2 2 2
2

2
2

2 2 2

1 1 2 1 2 2 1

( ) ( ) ' ' ( ) ' '

( ) ' ( ) ' ( ) ' '

( ) ' ' ' ( ) '

( ' ) ( ) ... ( )

( ' ) ( ) ... ( )
.
.
.

( ... ... ) (

ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψψ ψ ψ

− + − + + − =−

− + − + + − =−

− + ψ ψ ψψ ψ ψ ψ ψ ψ2 1 2
2' ' ( ) ' '... ... ) ... ( ) .m m m

m
m m m mA a C A f− + + − =−

R

S

||||

T

||||

 

Usando o vector de todas as funções y l ml , ,...,   = 1 ,19 isto é, y
.
.
.

→

=

F

H

GGGGG

I

K

JJJJJ

y

ym

1

 

correspondendo a 

ψ

ψ

1

.

.

.

m

F

H

GGGGG

I

K

JJJJJ
 e designando a matriz transposta dos coeficientes das 

incógnitas por  

 

A

  .   .   .  
  .   .   .  

.

.

.
  .   .   .  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

=

F

H

GGGGGGG

I

K

JJJJJJJ

a a a
a a a

a a a

m

m

m m m
m

1
1

1
2

1

2
1

2
2

1

1 2

 

 

                                                 
19 Embora Kryloff use como índice corrente o mesmo m que indica o ultimo elemento da sucessão. 
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       atendendo a que ,  (Ax, y) (x, A y) (x, Ay)r r r r r r
= =∗   obtemos a formula (4) na 

seguinte  forma matricial : 

 

y y y

a a a
a a a

a a a

A f
C

y
y

y

m

m

m

m m m
m

m m

1 2

1
1

1
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1

2
1

2
2

1

1 2

1

2

1

2

' ' '

( ) ( ) ( )
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, , . . . ,

  .   .   .  
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.

.

.

c h
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H

GGGGGGG

I

K

JJJJJJJ

F

H

GGGGGGG

I

K

JJJJJJJ

=
−

F

H

GGGGGGG

I

K

JJJJJJJ

ψ

ψ

ψ

'

'

'

.

.

.

 

ou seja, 

 

C

a a a

a a a A f

y
y

y

m m

m m

m

1
1

1 1 2
1

2 1
1

1

1
2

1 2 2
2

2 2
2

2

1

2

( ) ( )

( ) ( )

 .   .   .  

 .   .   .  .
.
.

ψ ψ ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ ψ ψ

' ' ( ) ' ' ' '

' ' ( ) ' ' ' '

( )

+ + +

+ + +

F

H

GGGGGGG

I

K

JJJJJJJ

= −

F

H

GGGGGGG

I

K

JJJJJJJ                        .   .   .

 

Pelo que podemos concluir, assim como Kryloff o fez, que: 
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Para a demonstração da convergência uniforme do processo da 

determinação das funções my , Kryloff volta à equação (2) e fixa uma função 

mm y=η  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosseguindo, Kryloff substituiu na fórmula (5) m por m+n. Procedendo de a 

forma análoga obtemos seguinte igualdade: 

C x
dy

dx
d

dx
A x y f x dxm n m n

m n m n m n
a

b

( ) ( ) ( )+ +
+ + +− +L

NM
O
QP =z η

η η 0     6b g  

Considerou ainda, 

 

que ao substituir em (6) permite-nos obter, 

Definindo  ∑=
m

1
n

)m(
nm A ψη    e substituindo em (3) vem, 

C x
dy
dx

d
dx

A x y f x dxm m
m m m

a

b

( ) ( ) ( )
η

η η− +L
NM

O
QP =z 0     5b g  

 

(onde  (m)
nA são coeficientes arbitrários) 
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C x
d y Y

dx
dY
dx

A x y Y Y f x Y dxm
m

a

b

( )
( )

( )( ) ( )
+

− + +L
NM

O
QP =z 0     7b g  

 

Seguidamente vamos determinar a diferença entre duas funções de índices 

m+n e m, onde o índice zero significa que as condições do mínimo são já tomadas 

em consideração.  

 

Im n Im
C x dy

dx
dy
dx

A x y y f x y y dx
a

b

C x dy
dx

dy
dx

C x
dy

dx
d y y

dx

m n m
m n m m n m
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L
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F
H
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HG

I
KJ
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+
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0 0
2

2 2

2

2

2 2

2 2( ) ( ) ( )

( ) ( )

c h b g

b g

b g

                        atendendo a (7) e aoLema Fundamental do Cálculo Variacional

                   
a

b

A x y y A x y y y dxm n m m n m n m

z

− + − O
QP =+ + +                       -  ( ) ( )

2
2 2c h b g
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I
KJ − FHG

I
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I
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L
N
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O
Q
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L
N
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dx
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2
2 2

2 2 2

2 2 2    

 

                           = − −F
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I
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L
N
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O
Q
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2
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= −FHG
I
KJ − FHG
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+ +z C x dy
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L
N
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O
Q
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+
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2
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A x y y dxm n m
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a

b
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Donde podemos concluir que: 

 

2
2

0 0
2

2I I C x d y y
dx

A x y y dxm n m
m n m

m n m
a

b

+
+

+− = −
−F

HG
I
KJ − −

L
N
MM

O
Q
PPz ( ) ( )

( )( )                         (8)  

 

De (8), vemos que os 
0
iI  diminuem com o aumento do índice i, donde se 

demonstra a existência do limite inferior de I . Concluímos também de (8) que 

podemos encontrar um número M tão grande que para m> M e para todo o valor 

de n se tem 
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Donde, atendendo ao sinal de C(x), à desigualdade de Bounyakovsky-

Schwarz  e às condições fronteiras impostas a )(xnψ  tiramos, 

 

y y d y y
dx

dx dx d y y
dx

dx

b a d y y
dx

dx b a

m n m
m n m

a

x

a

x
m n m

a
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+
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−

≤
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                  η

 

conforme apontamentos de Kryloff, 

 

Portanto  0lim
m

m =
∞→
η   o que prova a convergência uniforme de  my  para  

∞→m  através de uma função contínua. 

 Na margem direita da cópia do manuscrito de Kryloff encontramos o cálculo 

auxiliar que define o “seu” η  como asseveramos a seguir: 
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Kryloff conclui do seguinte modo20: 

 

 

 

                                                 
20  Esta conclusão, bem como os resultados obtidos a seguir em (11) foram retirados da revista 
Annales de la Faculté des Sciences de L’Université de Toulouse, do artigo Sur Dfférentes 
Procédés D’Integration Approchée en Physique Mathématique da autoria de Kryloff para uma 
melhor compreensão e finalização do seu raciocínio 

(10)                 

0
dx

)b(d
dx

)a(d
)b()a(

2dx

2d
2dx
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dx
d
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md

m
lim          ;mm

lim

     

====

=
∞→

=
∞→

=
∞→

ηη
ηη

ηηηη
ηη

 

A existência do limite inferior de I  é feita partindo de (2) e verificando as 

condições de Cauchy, ou por meio de integração por partes assegurar o 

problema do mínimo em questão é o mesmo que tornar estacionário o integral 
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U
V|

W|
zz

2

2  

onde a função integranda é positiva. 

Para provar que o yylim
m

m =
∞→

, isto é que o limite das funções minimizantes 

verifica a equação diferencial em (1) é suficiente integrar por partes (5) 

escolhendo números arbitrários que verificam: 
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Passando ao limite a função integranda, o que é possível visto a relação (10), 

obtém-se:  

 

 

Ora o segundo membro de (11) possui uma derivada donde y(x) é derivável; 

derivando uma segunda vez asseguramos que y existe e que a equação 

diferencial (1) dada se encontra verificada  c.q.d. 
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donde, em virtude do lema do calculo de variações, já anteriormente utilizado, 

encontramos: 

C x y y dC x
dx

dx f x A x y dx c c x

c cons tes

e

x

d

x

c

x

( ) ( ) ( ) ( )

, tan

= + − + +

−

zzz 2
1 2

2

                        (11)

c1
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Capítulo IV    

 

Contactos Posteriores com Portugal 

 

A estada de Nikolay Mitrofanovich Kryloff em Portugal e a consequente 

relação de cordialidade e camaradagem que se estabeleceu com alguns dos 

elementos que frequentaram o seu curso, traduziu-se posteriormente numa troca 

de correspondência. 

Muita da correspondência estabelecida entre Kryloff e Portugal, tanto 

científica como pessoal, encontra-se fotocopiada no Arquivo da Academia das 

Ciências da Rússia, o qual facultou cópias ao Grupo de Investigação UIMA de 

Aveiro, como já foi referido precedentemente. 

O primeiro contacto escrito, feito pelo Reitor, Professor Doutor Vital, em 

nome do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade 

de Coimbra, consiste numa carta dirigida a Kryloff e datada de 1 de Junho de 

1927 como podemos a seguir constatar: 
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Fig. 10 

Nela, o Reitor deu a conhecer a Nikolay M. Kryloff acerca do sucesso que o 

seu Curso havia tido junto dos seus ouvintes e no júbilo que todos teriam caso 

voltasse novamente a Portugal para propiciar outro Curso. 

A 25 de Junho de 1927 foi Gumersindo da Costa Lobo quem endereça a 

Kryloff o seguinte postal: 
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Fig. 11 

Da leitura deste bilhete-postal (Fig.11), depreendemos que Kryloff se 

encontrava ainda em França, uma vez ter sido enviado para a Livraria de A. 

Blanchar, em Paris. Gumersindo da Costa Lobo responde, deste modo, a uma 

carta de agradecimento de Kryloff, na qual o matemático russo destacara a forma 

amável como fora recebido em Portugal e em particular pelo amigo Gumersindo. 

Este último, comunicou-lhe o prazer que a sua esposa teria em receber uma carta 

sua em português (relembremos que a sua última lição do Curso dado em 

Coimbra foi dada em português “por respeito ao anfitrião”, como refere Kryloff 

[Anexo3, doc.9]). 

Através do postal que apresentamos a seguir (Fig. 12) ficamos a saber que 

ainda em 1927 Kryloff teria enviado a Gumersindo da Costa Lobo um artigo que 

acabara de publicar nos Annal de Toulouse, uma vez este último aqui o referir e 

agradecer. 
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Fig. 12 

 

Dois anos mais tarde, Ruy Luís Gomes escreveu também a kryloff uma carta, 

[Anexo 3, doc.12 ], datada de 15 de Novembro de 1929, onde coloca uma 

questão, aconselhado pelo Professor Vicente Gonçalves, relacionada com 

equações diferenciais e que passamos a transcrever: 

 

        Coimbra 15-11-929 

 

  Sr Prof, Nikolas Kryloff, Membro da Academia da Ucrânia. 

No seu memorando aparecido no l´Philosophical Transactions 

of the Royal Society of London (1926) -serie A-vol 226-pag 31-

106, Mr Synge, remetondo-se ao volume III, pag 102, das Lições 

sobre a Teoria das Superfícies, de Darboux, afirma que a função 

definida pela equação 
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(1) 0y)x(A
du

yd
2

2

=+  

  

é infinitamente pequena para ax ≥ , visto que, para valores de x, 

temos sempre       0)( , >>> kxAk  

Ora, nas páginas citadas, Darboux apenas aborda o teorema 

de Sturm, e não consigo compreender o que faz aí esse teorema. 

  A solução de (1) sendo da forma      2211 ycycy +=  

para que y seja infinitamente pequeno para ax ≥ , é necessário e 

suficiente (do meu ponto de vista) que aconteça o mesmo com o 

c(...)21 e, por outro lado, que 21 y e y sejam dados para. ax ≥ . 

  O teorema de Sturm prova somente que y possui uma 

infinidade demonstrável de zeros, os quais se encontram nos 

intervalos que podemos facilmente determinar. Nada mais. 

  A este respeito, já consultei Buhl (do Ensino Matemático) 

mas sabendo isso, remete-me para as Lições citadas onde 

segundo ele o assunto se encontra muito bem exposto! 

É então que o Sr Vicente Gonçalves, a quem eu transmiti 

estas questões, me lembrou que ninguém melhor que vós, Sr 

Professor, conhece esta equação e encorajou-me a escrever-lhe 

directamente. 

  Peço-lhe portanto, Sr Professor, que tenha a gentileza de me 

dizer a verdade sobre este assunto tão difícil. 

                                                 
 
21 os parêntesis indicam ilegibilidade na leitura da cópia do documento original  
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Pedindo desde já desculpa, peço-lhe que aceite os meus 

agradecimentos mais sinceros e apresento-lhe, Sr Professor, os 

meus cumprimentos mais sinceros. 

O seu antigo aluno na Universidade de Coimbra 

       Ruy Luis Gomes 

 

P.S. O Sr Vicente Gonçalves pede-me que lhe diga que lhe 

escreverá em Dezembro e lhe dará então a razão do seu silêncio. 

Ele apresenta-lhe cumprimentos. 

 

A resposta a esta carta foi dada por Kryloff passado um mês, [Anexo 3, 

doc.11], onde refere ter recebido a carta de Ruy luís Gomes a 2 de 

Novembro de 1929, como podemos verificar pelas suas palavras: 

Prof Dr N.Kryloff, membro da academia das ciências de URS 

Caixa postal nº135, Kieff, Ucrania 

 

Sr Ruy Luís Gomes 

Cumiada 39, Coimbra 

Portugal 

 

Muito honrado e caro Sr, 
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Recebi a sua amável carta de 2-11-1929, e durante alguns 

dias procurei empenhadamente o artigo do Sr Synge, de que fala 

na sua carta. O problema colocado por si necessita de algumas 

informações complementares omissas no seu enunciado. 

Infelizmente o volume de “Phylos.Transact” de 1926 falta 

nas bibliotecas de kieff e consequentemente não pude informar-

me exactamente em que condições iniciais ou de fronteira (...) 

deve verificar a função )u(y  (ou talvez se considere o integral 

geral da equação diferencial encarada) e ainda onde )u(y deve 

ser infinitamente pequeno (para os pontos de distância finita ou 

infinita). 

Creio que somente podemos afirmar que existem funções 

do tipo  

 

au para   ,0k)u(Ak   ;0y)u(A
du

yd
   )1(                       12

2

>>>>=+  

 

que não são infinitamente pequenos, como por exemplo  

uuy sin)( =  

, que verifica a equação (1) , para A(u)= I. 

Deste modo assegura-se que a função )u(y  deve possuir 

quaisquer outras propriedades complementares (além de ser o 

integral de (1)) para ser infinitamente pequeno. 

Eis uma pequena digressão sobre este assunto: 
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Partindo de (1) obtemos imediatamente, se partirmos das 

condições iniciais de Cauchy  

y a a c

y y A u yy du
a

u

( ) ( )

( )'' ' '

= =

+ =z

0

2 0

     y ' 

 

donde tiramos, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )' '2 2 2 22

      y' 2

u A u y u A u y u du y a c
a

u

+ − = =z  

 

consequentemente, visto que A u( ) > 0 , temos 

  y' 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( )) ( )
'

' 'u A u y u A
A

y u A u y u du y a c
a

u

+ − + ≤= =z  

do mesmo modo que (2) obtemos 

  y ' 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( )) ( )
'

' 'u A u y u A
A

y u A u y u du y a c
a

u

+ + + ≥ =z  

portanto, pondo 

  y' 2 2( ) ( ) ( ) ( )u A u y u z u+ =  

vê-se que Z u( ) verifica a equação de Volterra da 

forma 

( ) ( ) ( ) ( )'3 2 2     Z(u) + L u Z u du y a c
a

u

= =z       onde L u A
A

( )
'

≤  

diferenciando (3) encontra-se 
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da
du

L u Z+ =( ) 0     donde   Z u c e
L u du

a

u

( )
( )

≤
z2  

e por consequência  

y u A u y u c e
A
A

du
a

u

'
)

( ) ( ) ( )

'

2 2 2+ ≤
z

 

Daqui podemos concluir, entre outros que se A
A

'

é 

limitado e A u( ) → ∞ então  y u( )    (...)  

Na sua carta diz “ a função definida pela equação (1) é 

infinitamente pequena para u a≥ ,visto que para os valores 

de u temos sempre k A u k1 0> > >( )  

 (...) 

è susceptível às diferentes generalizações. 

Do mesmo modo poderíamos tirar a mesma conclusão de 

(2) se A(u)  (A(u)<0)é decrescente e se y’(a) é infinitamente  

pequeno(de resto isto é claro segundo o teorema conhecido que 

se refere à continuidade do integral em relação às condições 

iniciais). 

Não estando, ao que me parece, o seu problema 

nitidamente colocado, é tudo o que de momento posso dizer em 

resposta à sua questão. 

  Agradeço-lhe sinceramente o amável envio do seu 

interessante trabalho. Tenho o prazer de junto lhe enviar um dos 

meus artigos recentemente publicados relacionados com o curso 

que tive a honra de dar na Universidade e Coimbra. 



 85

  Continuo a guardar as melhores recordações da minha 

estadia, infelizmente breve, na encantadora cidade universitária 

portuguesa e peço-lhe que apresente os meus respeitosos 

cumprimentos aos seus mestres e aos seus condiscípulos que 

tive a honra e prazer de conhecer enquanto estive em Coimbra. 

  As minhas respeitosas saudações ao Sr. Prof. Dr. Vicente 

Gonçalves que quis lembrar-se de mim como pude concluir pela 

sua amável carta. 

 

Aceite, muito honrado e caro Senhor, os meus mais 

cordialmente devotados sentimentos 

                                                                        Kieff 6-12-1929 

Da perscrutação destas cartas podemos conjecturar que a primeira foi 

enviada a 15 de Novembro e Kryloff refere na sua que a recebeu a 2 de 

Novembro, facto que indicia ter havido engano na leitura da data por parte de 

Kryloff. 

Ainda em 1929 é dirigido a Kryloff um convite por parte de Gumersindo da 

Costa Lobo, no qual refere o grande prazer que terá em o receber em sua casa, 

em Portugal. Simultaneamente comunica-lhe o nascimento do seu filho: 
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Fig. 13 

Após este último postal, só há registo de um outro datado de 30 de 

Dezembro de 1934, enviado também por Gumersindo Costa Lobo, juntamente 

com o último volume do “Instituto” no qual estão escritas as suas últimas 

publicações: 

 

Fig. 14 

 

Da observação da documentação existente podemos concluir que Kryloff não 

mais regressou a Portugal, contudo manteve-se presente na memória dos seus 

discípulos e amigos portugueses. 
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 Epílogo 

 

Finalmente devo realçar a curiosa coincidência: no ano em que me foi 

proposto este trabalho em Portugal em simultâneo foi comemorada a semana de 

Kryloff no Museu Politécnico de Moscovo e na Universidade de Tauria na Rússia, 

facto que vem confirmar a importância e o valor da obra deste cientísta que até ao 

momento estava, injustamente, relegada ao esquecimento. 

Não obstante a sua vida e obra estarem pouco divulgadas até à data, a 

actualidade desta ultima está bem patente na recente reedição do livro “Introdução 

à Mecânica não Linear”, em Fevereiro de 2000, [Bog, 2000] pela Editora University 

Presses of Califórnia, Columbia and Princeton. 

Não será demasiado realçar a importância do seu contributo no 

desenvolvimento de métodos para a resolução de equações diferenciais utilizadas 

na resolução de problemas da Física Matemática como podemos comprovar em 

diversas obras do seu legado, mencionadas no [Anexo1]. 

Aquando da sua estada em Portugal, nos inícios do segundo quartel do 

século XX, contactou e privou com alguns dos matemáticos portugueses mais 

conceituados da época, entre eles, Vicente Gonçalves, Ruy Luís Gomes e 

Francisco Costa Lobo como o atesta a correspondência exarada no capítulo 

anterior, embora nas publicações em russo respeitantes a Kryloff não se encontre 

qualquer referência à sua estada em Portugal [Kha, 2005]. 

Concluímos desta forma, que a obra e o percurso traçados pelo cientísta e 

matemático Nikolay M. Kryloff, deixou marcas indeléveis em vários países nos 

quais está incluído Portugal, contudo muito há ainda para investigar e divulgar 

acerca deste génio matemático. 
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ANEXO 1 
 

Publicações de Nikolay Mitrofanovich Kryloff 

 
(Lista completa, publicada em 1955 em Ukrain. Mat. Zhurnal, Vol.VII, Nº3.pp:352-359) 

 













 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO  2 
 

Cópia da lista de trabalhos matemáticos de Kryloff e sua análise 

 
(primeiras páginas dos opúsculos que se encontram na biblioteca do Departamento de Matemática 

da F.C.T.U.C.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

















 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 

Cópias de documentos originais 

 

(cortesia do Arquivo da Academia das ciências da Rússia; Arquivo Ф 689)  

 

Documento 1.Postais de Francisco Miranda Costa Lobo a Kryloff no tamanho 

original 

 

Documento 2.Cartas do Reitor Fernando de Almeida a Kryloff: 
 L.13-Nº 269 

 L.13-Nº 298 

 

Documento 3.Participações de Kryloff, Costa Lobo e Vasconcelos no 

Congresso de Toronto documentadas na Revista O Instituto, 

1924,Vol.71º, Nº9 

 

Documento 4.Eleição de Kryloff como Sócio Correspondente Estrangeiro do 

Instituto de Coimbra documentada na Revista O Instituto, 1924, 

Vol.71º, Nº11 e Nº12 

 

Documento 5. “Sobre um novo método baseado no principio do mínimo para a 

integração aproximada das equações diferenciais da física 

Matemática” publicado na Revista “O Instituto”, 1925, Vol.72º, 4ª 

Série, Nº 3. 



 

Documento 6. Extractos do caderno de notas de viagem [Missão cientifica na 

Europa Ocidental de 3/IX 1926 – 17/VIII 1927] escrito por N. M. 

Kryloff. 

 

Documento 7.Frontespício da separata do artigo -”Sopra un nuovo método per 

l´integrazione approssimata delle equazioni differenziali della 

física matematica”-Assunto duma conferência em Bolonha a 17 

de Dezembro de 1926. 

 

Documento 8. Extractos da preparação da Conferência Introdutória ao Curso 

ministrado por Kryloff em Portugal durante os meses de Abril e 

Maio de 1927. 

 

Documento 9.“Sobre alguns novos métodos de integração aproximada das 

equações diferenciais da Física Matemática.” 

Exposição sucinta da conferência feita por Kryloff em Coimbra a 

26 de Abril de 1927que se encontra nos opúsculos na biblioteca 

do Departamento de Matemática da F.C.T.U.C.  

 

Documento 10.Correspondência entre Gumersindo da Costa Lobo e Kryloff (em 

tamanho real). 

 

Documento11.Correspondência entre Ruy Luís Gomes e Kryloff, apresentada 

na Exposição Comemorativa Documental de Homenagem ao 

Professor Ruy Luís Gomes, CMUP, 5 de Dezembro de 2002 e 

mencionada no livro Ruy Luís Gomes Uma Fotobiografia (Natália 

Bebiano Providência; coord.). Gradiva, «Fora de Colecção», 

                         Nº 248, 2005. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Documento 1 

 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Documento 2 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documento 3 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documento 4 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documento 5 

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documento 6 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documento 7 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documento 8 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documento 9 
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Anexo 4 

 
“The Ritz Method” 

Extracto do livro [Els, 1977] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 















 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 
 

Notas biográficas de alguns matemáticos estrangeiros e portugueses de maior relevância com o 

tema deste trabalho 



NOTAS BIOGRÁFICAS 

 
 
Apresentamos a seguir, resumidamente, biografias de alguns matemáticos 

famosos que foram citados ao longo da dissertação. 

 
 
 

 
 
 

 

                                                BOGOLYUBOV, Nikolay Nikolacvitch. 

  (1909 S. Petersburgo – 1992 S. Petersburgo).   

 

  Grande matemático e físico teórico, ao qual 

se deve a fundação das escolas científicas 

sobre mecânica não linear e física teórica em 

S. Petersburgo. 

Aos 15 anos escreveu o seu primeiro 

trabalho científico e, no ano seguinte, iniciou o 

seu doutoramento tendo sido o seu 

coordenador N. M. Kryloff. 

Aos 20 anos já possuía o estatuto de Professor Doutor de Ciências 

Matemáticas, no Instituto de Mineralogia de S. Petersburgo. Nos anos 

seguintes desenvolveu (conjuntamente com o seu professor N. M. Kryloff) 

novos métodos de resolução de problemas na mecânica não linear e de teoria 

geral de sistemas dinâmicos. 

 



Victor  

 

 

 

 
CHEBYSHEV, Pafnuti Lvovich  

     (1821 Kuloga – 1894 S. Petersburgo). 

 
 

Pafnuti Lvovich Chebyshev, nasceu em 

Kuloga na Rússia a 4 de Maio de 1821 e veio 

a falecer em S. Petersburgo a 26 de 

Novembro de 1894. 

Em 1837, parte para Moscovo a fim de 

estudar na Universidade. Aqui foi premiado com uma medalha de prata num 

concurso de trabalhos estudantis, apresentando o trabalho Cálculo de 

Raízes de Equações. Concluiu o seu curso, de matemática, em 1841, tendo 

prontamente sido convidado para ficar a trabalhar na Universidade.  

Passados dois anos, publicou a sua primeira memória Sobre Integrais 

Definidos e de seguida Sobre a Série de Taylor. 

Em 1846, defendeu a dissertação de mestrado “Experiência de Análise 

Elementar da Teoria de Probabilidades” e, no ano seguinte, foi nomeado 

professor da Universidade de S. Petersburgo, defendendo em 1849 a sua 

tese de doutoramento intitulada “Teoria das Consequências”. 

No final da primeira metade do século XIX, comentou e colaborou na 

edição de obras póstumas de Euler sobre a teoria dos números e publicou o 

trabalho: Sobre a determinação da quantidade de números primos que não 

superam uma quantidade dada. 

Em 1866, publicou o artigo “Sobre uma questão aritmética” dedicado 

às aproximações diofânticas, ou seja, a determinação das soluções 

aproximadas das equações diofânticas em números inteiros. 

Chebishev deixou mais de 80 trabalhos científicos que contribuíram 

para o desenvolvimento da matemática nomeadamente nas áreas de teoria 

de números, teoria de integração, teoria geral dos polinómios e teoria da 

melhor aproximação de funções. Foi um grande impulsionador no 

desenvolvimento da Escola Matemática de S. Petersburgo. 

 



 

 
DINI, Ulisse (1845 Pisa – 1918 Pisa) 

 

De origem humilde conseguiu concluir a 

escolaridade na sua terra natal – Pisa, 

graças ao esforço dos seus pais. 

Em 1865, ganhou uma bolsa de estudo que 

lhe proporcionou a continuação dos seus 

estudos em Paris. Nesta altura publicou 

sete trabalhos científicos matemáticos, 

 regressando a Pisa no ano seguinte onde foi 

 nomeado, de seguida, para leccionar tópicos avançados em Álgebra e 

Teoria da Geodesia na Universidade desta cidade. Posteriormente, em 

1871, foi nomeado professor de Análise e Geometria Superior na mesma 

Universidade. 

Com apenas 25 anos ingressou na política, tendo sido eleito para o 

Concelho Municipal de Pisa. Em 1877, torna a ser nomeado professor de 

Análise Infinitesimal, conseguindo uma progressão notória em ambas 

carreiras: politica e académica. Foi eleito para o parlamento Nacional 

Italiano, em 1880, como representante de Pisa. 

Desempenhou o cargo de Reitor da Universidade de Pisa de 1888 a 

1890 e dois anos mais tarde foi eleito Senador. Em 1808 tornou-se Director 

da Scuola Normale Superiore (Escola Superior para professores), onde o 

próprio tinha estudado, cargo que manteve até à sua morte. 

Da sua obra destaca-se a investigação na área da Teoria das Funções 

de uma variável real e em séries trigonométricas onde descobriu uma 

condição conhecida como condição de Dini relacionada com a convergência 

de uma série de Fourrier (de um integral definido). Publicou vários trabalhos 

entre os quais as “Lições sobre Análise Infinitesimal”, obra composta por 

dois volumes na qual dedicou um capítulo às equações integrais e onde 

apresentou ideias inovadoras. 

 

 
 



DOLBNI, I. P. (1853 Pinsk – 1913 S. Petersburgo) 

 

Em “Noticias sobre a vida e trabalhos científicos de Dolbnia”, capítulo 

incluído nas “Obras Matemáticas de Jean Dolbnia, descrito por Nikolay Kryloff, 

conseguimos encontrar dados relativos à vida e obra deste matemático. 

Jean Dolbni foi professor de Análise na Escola Superior de Minas da Imperatriz 

Catarina II, onde exerceu as suas funções ” com brilho”, como recordam os seus 

ouvintes. 

Após reunião de um Seminário Plenário presidido pelo professor Shroeder, o 

conselho de professores da Escola atrás referida votou a publicação das obras 

científicas de Jean Dolbni. 

Kryloff propôs-se descrever alguns traços da biografia do seu mestre em poucas 

palavras, uma vez considerar que a vida dos sábios normalmente é sempre 

simples. 

Jean Dolbni morreu com 59 anos em S. Petersburgo, a 2 de Fevereiro após 

uma longa e cruel doença seguida de uma intervenção cirúrgica mal sucedida. 

Filho de um simples soldado do tempo de Imperador Nicolau I, conheceu na sua 

tenra juventude as misérias da vida. Soube e fez-se distinguir dos outros 

condiscípulos desde os seus catorze anos frequentando na altura o liceu da Vila 

de Pinsk. 

Durante os dois anos seguintes ajudou o pai a ganhar arduamente a vida e 

somente em 1870 com apenas dezassete anos foi submetido a provas de 

concurso entrando como primeiro na Escola de Minas, obtendo uma bolsa de 

estudo que na época era a única destinada a alunos do primeiro ano. 

Durante a sua estada na Escola começou a sentir uma verdadeira queda 

pelo estudo das ciências exactas e demonstrou grande interesse nas lições de 

matemática e de mecânica analítica do professor G. Thieme, como ele próprio 

contou em conversas privadas com amigos seus. 

Com 21 anos saiu da Escola, após cinco anos obrigatórios não seguindo a 

carreira de Engenheiro de Minas que lhe poderia ter sido bastante útil do ponto de 

vista financeiro. 

Seguiu a sua vocação e frequentou a Escola Pedagógica Superior. Dois 

anos mais tarde após realizar brilhantes exames, entrou no Ensino Secundário 



como professor de matemática. Em 1897, defende a sua tese intitulada «Procura 

na Teoria de Integrais Abelianos», recebendo o título de professor na Escola 

Superior de Minas. 

Foi no início da sua carreira pedagógica que surgiram os seus primeiros 

trabalhos publicados em francês por ter uma estima particular pelos génios da 

ciência francesa dos quais apreciava as suas exposições claras e a elegância dos 

seus estilos. 

Enquanto professor do Secundário cumpriu os seus deveres com uma arte 

verdadeiramente pouco vulgar “ o professor durante a aula é o marechal no 

campo de batalha” – era um dos seus eufemismos que gostava de repetir e sabia 

guiar os seus alunos de uma maneira segura e decidida; ao seu talento 

pedagógico reunia a experiência de longos anos e de amadurecidas reflexões 

obtendo resultados surpreendentes: “ ele conseguia”, dizia um dos seus colegas 

de outrora “fazer trabalhar os mais preguiçosos e isto coisa singular, bem 

voluntariamente sem castigos”. Dolbni preocupou-se sempre em esclarecer as 

dúvidas dos seus alunos e interessava-se com o seu progresso. 

Só obteve a cadeira de Análise na Escola de Minas por volta dos 45 anos, 

onde teve a possibilidade de se entregar com maior facilidade à investigação 

matemática; durante o período anterior Dolbni tinha quase 36 aulas por semana, 

número muito grande que não podia diminuir porque era o seu modesto 

vencimento que ajudava a criar os filhos do seu irmão. Em presença de uma vida 

tão difícil é impossível não admirar a energia e força de vontade de um professor 

que ainda encontrava momentos para trabalhar individualmente as pesquisas 

mais abstractas. O próprio constatou que o seu talento matemático se 

desenvolveu muito tarde; assim a tese «Sobre os Integrais Pseudo-elípticos de 

Abel» publicada no jornal de matemáticas puras e aplicadas, no qual Dolbni  

iniciou realmente a sua carreira científica, data de 1890. 

Os seus trabalhos passaram a ser publicados regularmente a partir de 1890 

nas melhores publicações matemáticas francesas entre as quais no “Boletim das 

Ciências Matemáticas” de M. Darboux. 

Além de numerosas teses publicadas em francês, também publicou em 

diversas revistas russas. Algumas delas, diziam respeito a questões de ordem 

pedagógica, as outras continham teoremas conhecidos e enfim vários trabalhos 



continham investigações inacabadas no que diz respeito à equação do 6º grau, 

pois continuava a investigar com muito ardor e êxito as equações algébricas. 

 Foi, ainda, Reitor do Instituto de Mineralogia de S. Petersburgo; autor de um 

livro de texto de matemática destinado a Institutos Superiores de Educação e 

professor de Nikolay Kryloff. 

 

 
Fez visitas por locais de construção na Europa e a partir de 1914 dedicou-

se ao método de integração aproximada de equações diferenciais que ficou 

conhecido como “Método de Galerkin”. 

 

 

 GALERKIN, Boris Grigorievich  

(1871 Pototsk – 1945 Moscovo) 

 

Oriundo de uma família pobre, passou 

dificuldades durante a sua infância. Frequentou 

a Escola Secundaria de Minsk e em 1893 

entrou para o Instituto Tecnológico de S. 

Petersburgo, onde estudou matemática e 

engenharia.  

Para sobreviver, deu aulas privadas e a partir de 1896 trabalhou como 

designer. 

Concluído o Curso no Instituto Tecnológico de S. Petersburgo em 1899, foi 

empregado na fábrica de locomotivas da Croácia. Em 1903 tornou-se 

engenheiro – chefe na fábrica “Northern Mechanical and Boiter “ em S. 

Petersburgo. 

Em 1909 começou a leccionar no Instituto Tecnológico de Petersburgo. O 

seu primeiro trabalho, publicado no mesmo ano é sobre a curvatura 

longitudinal, que é continuação do trabalho iniciado por Euler. Este trabalho 

teve aplicação prática na construção de pontes e estruturas para edifícios. 



Em 1920, foi promovido a Presidente da Mecânica Estrutural no Instituto 

Tecnológico de Petersburgo e ao mesmo tempo leccionou elasticidade no 

Instituto de engenharia de Comunicações de Leningrado e Mecânica Estrutural 

na Universidade de Leningrado. 

Quando em 1921 foi reaberta a Sociedade Matemática de S. Petersburgo 

(fechada em 1917 devido à Revolução Russa) e a Sociedade Física e 

Matemática de Petrogrado, desempenhou nelas um papel importante. 

Foi Presidente do Instituto de Mecânica da Academia Soviética das 

Ciências de 1940 até à sua morte. 

 

 

....         GOMES, Ruy Luís  

(1905 Porto – 1984 Porto) 

 
Ruy Luís Gomes licenciou-se em Ciências 

Matemáticas na Universidade de Coimbra com a 

média de 20 valores. Defendeu a sua tese de 

doutoramento Desvio das Trajectórias de um 

sistema Holómono em 1928. 

Publicou mais de 70 trabalhos de investigação e divulgação matemática. 

Preocupou-se em criar condições favoráveis ao desenvolvimento do 

trabalho científico dos jovens investigadores. 

Promoveu a realização de conferências sobre vários temas actuais de 

matemática e física além de cursos não curriculares. 

Foi professor catedrático da Faculdade de Ciências do Porto desde 1933 a 

1947, regendo a cadeira de Física Matemática ano em que é demitido pela 

ditadura vigente. Foi co-fundador do Observatório Astronómico da Universidade 

do porto, do Centro de Estudos Matemáticos da mesma cidade, da Junta de 

Investigação Matemática assim como das revistas Portugália e Mathematica e 

 

 

 



da Gazeta de Matemática. Colaborou na fundação da Sociedade Portuguesa 

de Matemática que não foi bem aceite na altura, chegando mesmo a ser 

proibida a realização de qualquer conferência promovida por esta. 

Foi perseguido pela PIDE várias vezes chegando a ser preso, julgado e 

condenado.  

Em 1958, exilou-se na Bahia Blanca (Argentina), partindo em 1962 para o 

Recife, para a Universidade Federal de Pernanbuco a convite de Pereira 

Gomes, continuando sempre o seu trabalho científico. 

A sua investigação incide particularmente no domínio da Mecânica, Física 

Matemática e Análise Matemática. 

Ruy Luís Gomes é considerado um notável expositor científico tanto 

oralmente como através da escrita. A conferência que proferiu em 1945, na 

Faculdade de Ciências de Lisboa intitulada «Teoria da Medida e mecânica 

Quântica» ficou celebre. 

Regressou a Portugal após a revolução do 25 de Abril e foi aclamado Reitor 

da Universidade do Porto. 

 

 

 

 

 

                                              GONÇALVES, José Martins Vicente 

  (1896 Funchal – 1985 Lisboa) 

 

 

  Veio para Coimbra com apenas dezassete 

anos frequentar a Faculdade de Matemática 

onde obteve o grau de Bacharel em 1917 em 

Ciências Matemáticas. Quatro anos mais tarde, 

doutorou-se com a dissertação «Sobre quatro 

proposições fundamentais da teoria das funções 

Inteiras». 

Em 1927, apresentou a dissertação sobre a 

«Teoria da Integrabilidade Rieminniana» para concurso a professor 

catedrático, tendo sido nomeado para o cargo no mesmo ano. 



Na Universidade de Coimbra leccionou Cálculo Infinitesimal, Mecânica, 

Astronomia, Análise, Geometria Superior, Física Matemática, Complementos de 

Álgebra e Mecânica Racional, dedicando sempre grande empenho e entusiasmo 

ao ensino e à investigação cientifica matemática tendo com frequência rejeitado 

convites para cargos directivos e/ou administrativos. 

Em 1941, foi eleito sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa 

e no ano seguinte mudou-se para esta cidade onde permaneceu até à sua morte, 

tendo trabalhado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa até ao seu 

júbilo em 1967. 

Contribuiu especialmente para o desenvolvimento científico nas áreas de 

Análise Matemática, Álgebra Clássica e História ligada à ciência. Nesta última 

área, publicou vários estudos relativos a matemáticos portugueses, entre eles: 

José Anastácio da Cunha no livro “ Analise do Livro VIIII dos ‘Princípios 

Mathematicos de José Anastácio da Cunha”’; Aureliano Mira Fernandes, no 

Boletim da Academia de Ciências de Lisboa, entre outros. 

Participou em Congressos Nacionais e estrangeiros, elaborou manuais para 

todos os ciclos de ensino do Ensino Secundário e nas áreas de análise e álgebra 

simplificou e demonstrou resultados conhecidos e obteve outros inovadores. 

 
 
 

LOBO, Francisco Miranda da Costa  

(1864 Vinhais – 1945 Coimbra) 

      

      Francisco Miranda da Costa Lobo nasceu em 

Vinhais (distrito de Bragança) a 18 de Fevereiro 

de 1864. Concluiu o seu doutoramento em 

1885, com a tese “ Estudo de algumas 

equações de Congruência e Indeterminadas”. 

Ainda jovem, foi professor da Universidade de 

Coimbra e Director do Observatório de Astronomia da mesma Universidade. Em 

1911, já Lente Catedrático da Faculdade de Matemática da Universidade de 

Coimbra rege várias disciplinas tais como Astronomia, Mecânica Racional, Física 



 
e Mecânica Celeste. 

É considerado dos pioneiros da Astrofísica em Portugal pois a ele se 

deve a criação de um departamento de astrofísica cujo objectivo é a 

observação solar. Instalou um modelo de Espectro heliógrafo semelhante a 

um existente em Meudon, trabalhando de perto com o professor Deslandres 

e M. d’Azambuja. 

A partir de Dezembro de 1884 foi Sócio Efectivo do Instituto de 

Coimbra e Posteriormente Sócio Honorário. Entre 1922 e 1934, tornou-se 

Director Honorário do Observatório de Coimbra, ano em que se jubilou, 

tendo contribuído para o esquema internacional para a determinação de 

longitude sem fios. Também exerceu as funções de Governador Civil 

Substituto de Coimbra no período 1889-1890. 

Serviu a Comissão do I.A.U. além de outras quatro todas 

relacionadas com o sol. 

Organizou duas expedições para eclipses em 1900 e 1912, tendo 

sido um frequentador assíduo dos encontros do I.A.U. desde 1923 a 

1935. 

Apoiante incondicional da aliança há muito estabelecida entre 

Portugal e Grã-Bretanha, o que levou o Observatório da Universidade de 

Coimbra a dedicar uma sala à memória de Sir Isaac Newton aquando do 

bicentenário da sua morte. 

Personagem de grande e vasta cultura interessou-se por temas tão 

díspares tais como historia, economia, educação e agricultura. 

Em 1925 organizou em Coimbra um encontro da Associação 

Portuguesa da Ciência Avançada do qual era presidente. Também 

organizou O Congresso da União Internacional da Geodésica e Geofísica 

em Lisboa em 1932. Também foi Presidente do Conselho Nacional de 

Pesquisas e Presidente e Director da Faculdade de Ciências do Instituto 

de Coimbra. 

Ainda em vida viu os seus méritos serem reconhecidos no país e no 

estrangeiro. Foi Membro da Academia de Ciências de Lisboa, da Royal 

Astronomical Society, da Academia Pontifícia das Ciências, da real 

Academia das Ciências de Madrid, da Real Academia de História de 



de Madrid, do Bureau des Longitudes de Paris, da Academia Diplomática 

Internacional. Medalha de Ouro da Academia das Ciências de Paris. 

 

 

 

            RAYLEIGH, John W. Strutt, Lorde  

(1842 Essex– 1909 Essex) 

 

Nesta pequena biografia referimo-nos a Strutt 

como Rayleigh uma vez que este só adquiriu o 

título quando completou os 30 anos. 

Filho de John William Strutt foi o segundo 

Barão Rayleigh de Terling Place, Witham, no 

Condado de Essex.  

Durante a sua infância, Rayleigh não foi muito saudável e na sua formação 

escolar teve algumas interrupções, tanto em Eton como em Harrow, pelo que 

teve de deixar ambas as escolas depois de um breve período por causa de 

problemas de saúde. 

Durante quatro anos frequentou o Colégio Interno do Reverendo Warner 

onde fez a sua preparação para a Universidade revelando-se nesta altura um 

aluno mediano.  

Ingressou no Trinity College, em Cambridge, em Outubro de 1861, onde 

foi aluno de Edward Routh que, na altura era considerado um matemático muito 

aplicado e que contribuiu para o desenvolvimento da Dinâmica.  

Na Universidade, ao contrário do secundário, Rayleigh mostrou-se um 

aluno exempar, tendo-lhe sido atribuída uma bolsa de estudo em astronomia 

em 1864 e no ano seguinte foi considerado um “Senior Wrangler” (o melhor 

aluno) tendo recebido também o primeiro prémio Smith.  

Na altura, a sua condição social permitia-lhe fazer uma viagem pela 

Europa – a grande viagem, como se dizia na época. Surpreendentemente, 

Rayleigh fez uma viagem muito diferente, e para o seu tempo muito pouco 

comum, uma vez que viajou para os Estados Unidos.

 



Uma das vantagens da sua posição social privilegiada era a de que ele não 

precisava de um posto académico para se sustentar. Em vez disso, quando 

regressou dos E.U.A. comprou equipamento para levar a cabo experiências 

científicas e instalou-o na sua propriedade em Terling. Fez experiências no seu 

galvanómetro e apresentou os seus resultados na reunião da Associação 

Britânica, em Norwich, em 1868. 

Após o seu casamento com Evelyn Balfour em 1871, Rayleigh teve um 

ataque de febre reumática que quase colocava um fim prematuro às suas 

experiências científicas. Foi, então, aconselhado a viajar para o Egipto e, de facto, 

foi o que ele fez na companhia da sua mulher. Eles navegaram Nilo abaixo 

durante os últimos meses de 1872 e os primeiros de 1873, regressando a 

Inglaterra na primavera de 1873. 

Durante a referida viagem recuperou a sua saúde e começou a escrever a 

sua Teoria do Som que acabaria por ser publicada passados cinco anos. O 

primeiro volume sobre a mecânica de um meio vibratório que produz som, foi 

publicado em 1877, enquanto que o segundo volume, sobre a propagação da 

onda acústica, foi publicado no ano seguinte. 

 Após o seu regresso faleceu o seu pai e Strutt, como era conhecido até 

então, sucedeu ao título tornando-se o terceiro Barão de Rayleigh. 

Continuou a trabalhar em Terling, onde passou a residir e onde instalou um 

laboratório no qual fez grandes descobertas. 

De 1879 a 1884 Rayleigh foi o segundo professor “Cavendish” de Física 

Experimental em Cambridge. O laboratório tinha sido aberto 5 anos antes e 

Maxwell tinha sido o primeiro professor “Cavendish”. Academicamente, Rayleigh 

era uma escolha óbvia para suceder a Maxwell no seu posto, mas, noutros 

tempos, ele ter-se-ia contentado em trabalhar em Terling. A crise na agricultura, 

contudo, fez com que o rendimento que obtinha como professor em Cambridge 

parecesse mais atractivo. Isto não quer dizer, todavia, que Rayleigh só lá 

estivesse por questões económicas. Pelo contrário, ele levou as suas obrigações 

muito a sério, fazendo melhorias substanciais no ensino de Física em Cambridge. 

Mencionámos acima a falta de uma física experimental no tempo em que 

Rayleigh era ainda estudante, e, apesar de grandes mudanças terem entretanto 

sido feitas, ainda havia muito a fazer. Com a mesma energia com que ele 



encarava tudo, Rayleigh desenvolveu cursos de laboratório sobre calor, 

electricidade e magnetismo, propriedades da matéria, óptica e acústica. 

Em 1884 ele despediu-se do seu cargo em Cambridge e regressou para as 

suas pesquisas na sua propriedade em Terling. 

Rayleigh foi eleito Membro da Sociedade Real, em 1873, recebeu a Medalha Real 

desta Sociedade, em 1882, tornou-se Secretário da mesma, em 1885, foi 

premiado com a Medalha Copley da Sociedade em 1899 e eleito Presidente da 

Sociedade em 1905, lugar que ocupou até 1908. Também foi Presidente da 

Sociedade Matemática de Londres de 1876 a 1878 e recebeu a Medalha De 

Morgan em 1890. Esteve ligado à Instituição Real, tornando-se professor de 

Filosofia Natural nessa instituição em 1887.  

Rayleigh é talvez mais famoso pela sua descoberta do gás inerte de árgon 

em 1895, trabalho pelo qual lhe foi atribuído o Prémio Nobel em 1904. Rayleigh 

estava obviamente certo e conseguiu, com grandes dificuldades, isolar esse gás. 

Uma vez que ele recusava fazer combinações químicas foi chamado de árgon, a 

palavra grega para “inactivo”. 

Rayleigh recebeu muitas honras pelo seu trabalho científico. Em 1902, na 

coroação do rei Eduardo VII recebeu a Ordem de Mérito. Para além do Prémio 

Nobel, ele recebeu treze graus honorários, cinco prémios do governo e foi 

nomeado membro honorário de cinco sociedades mundialmente reconhecidas. 

Rayleigh foi um homem modesto e generoso. Doou a quantia que recebeu pelo 

seu Prémio Nobel à Universidade de Cambridge para construir uma extensão dos 

laboratórios de “Cavendish”.  

 

 

 

 

RITZ, Walter  (1878 Sião – 1909 Götingen) 

 

Nasceu em Sião, sudoeste da Suiça Cantão de Valais a 22 de Fevereiro de 

1878. 

Depois de uma curta e brilhante carreira na física, Ritz morreu com 31 anos 

em Göttingen, Alemanha, a 7 de Julho de 1909, vítima de tuberculose. 



Ritz foi um aluno bastante inteligente e muito bem sucedido no liceu 

“Communal” em Sião. Em 1897 entrou para a Escola Politécnica de Zurique onde 

iniciou os seus estudos em Engenharia. Como não conseguia viver com as 

aproximações e pouca exactidão que a Engenharia comporta, trocou-a por 

estudos mais matematicamente exactos no âmbito da Física. 

Sofreu uma pleurisia e mudou-se para Gottingen em 1901 para evitar o clima 

húmido de Zurique. 

Na sua tese obteve um “Summa cum Laúde” no qual abordou fenómenos 

relacionados com vibrações atómicas elásticas (esta abordagem é semelhante 

em teoria às nossas ideias actuais sobre a origem vibracional do espectro 

molecular). 

O seu trabalho na área da teoria espectroscópica conduziu ao que hoje é 

conhecido como Principio da Combinação de Ritz. 

Em Novembro de 1903, Ritz iniciou o trabalho de produção de placas 

fotográficas infra-vermelhas na Escola Superior Normal de Paris. Em Julho de 

1904 regressou a Zurique devido a problemas de saúde. 

Ao longo dos três anos seguintes, tentou sem sucesso, melhorar a sua 

saúde e manteve-se ausente dos Centros Científicos. Só, em 1906, começou a 

escrever de novo, apesar da sua doença. 

Em 1908, mudou-se novamente para Göttingen onde exerceu a profissão de 

(leitor privado) na Universidade. 

Na primeira parte das suas investigações expôs as desvantagens da teoria 

de Maxwell-Lorentz e encorajou a ciência a evitar as estranhas consequências 

associadas com a adopção da teoria especial de relatividade de Einstein. Essa 

teoria tinha sido formulada para trazer as equações diferenciais parciais de Max-

Lawrence em harmonia com as nossas falhas em detectar o nosso movimento 

através do éter. Na segunda parte Ritz delineou uma forma de levar as ideias de 

Lorentz de volta às teorias electrodinâmicas clássicas de Gauss, Weber, Riemann 

e Clausius através do uso das suas interacções elementares de velocidade finita 

e tempo assimétrico  

Ritz avisou os seus leitores que a sua abordagem preliminar estava 

manchada porque para se manter fiel às formulações de Lorentz tinha de aderir 

ao problema de sobreposição que culmina em acção sem reacção Na sua 



essência o modelo de Ritz, como enunciado em 1908, não é aplicável à óptica 

para distâncias macroscópicas em medida dispersiva, como por exemplo a 

atmosfera do planeta Terra. No entanto podia ser aplicável numa escala 

microscópica e em distâncias na ordem de um ano luz no vácuo do espaço entre 

estrelas. 

Em 1908-1909 Ritz e Einstein tiveram um confronto em “ Physikalische 

zeitschrift” sobre a maneira mais adequada para representar matematicamente a 

radiação corpo-negro (o problema de radiação da catástrofe ultravioleta) e sobre a 

origem teórica da segunda lei de termodinâmica. O trabalho final dessa série 

parece que foi escrito pelos editores do jornal. A sua linguagem abona em favor 

de Ritz. Seis semanas após a sua publicação Ritz “tinha subido de posto”  

                                                        [tradução de http://www.ebicom.net/~rsf1/ritz-bio.htm] 

 

 

 

Em 1908, iniciou trabalhos de investigação sobre a Teoria Analítica de 

Números, a aplicação do Integral de Cauchy nesta teoria e nos últimos anos de 

estudante universitário trabalhou com o Académico Steklov em problemas de 

Física Matemática. Concluiu o seu curso em 1910, ficando na universidade a 

preparar o seu doutoramento até Janeiro de 1915, tendo defendido a sua tese 

  TAMARKIN, Yakov Davydovich 

(1888.Ucrania -1945 Washington) 

 
Filho único numa família abastada, cujo pai era 

médico, nasceu a 28 de Junho de 1888 em Chernigov 

na Ucrânia. 

Com apenas 18 anos começou a resolver 

problemas na área de Teoria de Números e obteve 

resultados tão importantes que em 1906 publicou um  

 artigo sobre números de Bernoulli na revista “ Mathematishe Annalen”. Neste 

mesmo ano ingressou na Universidade de S. Petersburgo no Departamento de 

Física continuando a investigar no domínio da Teoria de Números. 



dois anos depois intitulada “ Alguns Problemas Gerais da Teoria de Equações 

Diferenciais Lineares Ordinárias e Desenvolvimento de uma Função em Séries”, 

que foi publicada no mesmo ano. 

Em 1921, foi eleito Director do Departamento de Matemática no Instituto 

Politécnico de S. Petersburgo e durante os três anos seguintes publicou artigos 

juntamente com Kryloff. 

No período anterior à revolução de 1917,Tamarkin foi membro do partido 

Social-democrata o que lhe viria a trazer problemas no futuro. Assim a partir de 

1921, quando mudou para Petersburgo (até então viveu em Perm), foi perseguido 

pelo K.G.B. o que o levou a pensar abandonar o país, o que viria a fazer em 1924, 

tendo passado a fronteira de Látvia a pé até à cidade de Riga onde pediu ajuda 

ao Consulado Americano, tendo chegado em 1925 aos Estados Unidos. 

 

regressado à Universidade de Coimbra. 

Em 1879, foi eleito deputado do Partido Regenerador. Neste mesmo ano foi 

também encarregue da cadeira de Análise Matemática passando a catedrático em 

TEIXEIRA, Gomes  

(1851 Viseu – 1933 Porto) 

 

Nasceu a 28 de Janeiro na aldeia de S. Cosmado, 

freguesia de Armamar, distrito de Viseu. 

Fez os estudos elementares na sua terra natal depois 

no Colégio do Padre Roseira, em Lamego. Matriculou-se 

na Faculdade de Matemática da Universidade de 

Coimbra em Outubro de 1869. Concluiu o curso com a classificação máxima de 

20 valores em 1874. No ano seguinte fez exame de licenciado com apresentação 

de dissertação e logo de seguida o doutoramento com classificação máxima 

também. 

Em 1876, tornou-se sócio correspondente da Academia Real das Ciências 

de Lisboa e lente substituto da faculdade de Matemática da mesma 

Universidade. Dois anos mais tarde foi nomeado 3º astrónomo do Observatório 

Astronómico de Lisboa, cargo que ocupou apenas durante 4 meses, tendo 



Fevereiro de1880 e 4 anos depois pediu transferência para a Academia 

Politécnica do Porto, onde dirigiu a cadeira de Cálculo Diferencial e Integral. 

Pouco tempo depois tornou-se Director desta Academia, cargo que desempenhou 

até 1911,altura que foi nomeado Reitor da Universidade do Porto. 

Participou em vários Congressos Internacionais e foi membro de varias 

Sociedades Cientificas e Académicas nacionais e estrangeiras.  

Enquanto estudante elaborou um trabalho intitulado “ Desenvolvimento Das 

Funções em Fracção Continua” que teve impacto tanto na própria Universidade 

como noutras. 

Em 1877, fundou o jornal de Sciencias Matemáticas e Astronómicas, que foi 

publicado durante 28 anos até à sua integração nos Anais Scientificos da 

Academia Politécnica do Porto. Este periódico desempenhou um papel muito 

importante na divulgação de progressos das ciências matemáticas e astronómicas 

e contribuiu para divulgar o trabalho dos investigadores portugueses. 

Em 1887, publicou o 1º volume do curso de Análise Infinitesimal, Cálculo 

Diferencial e, em 1892, o 2º volume, nos quais introduziu um novo nível de rigor 

na apresentação matemática. 

Publicou e produziu regularmente textos científicos, em revistas cientificas 

nacionais e estrangeiras.  

Nos últimos anos de estudo dedicou-se à Historia das Matemáticas em 

Portugal, obra que constitui uma referência para os estudiosos das ciências em 

Portugal. 

 

 
VASCONCELOS, Fernando de Almeida (1874 Chaves – 1944 Lisboa) 

 

Frequentou o Colégio Militar onde teve sempre excelentes classificações 

tendo recebido várias medalhas de mérito com excepção à disciplina de desenho. 

Em 1889, ingressou no curso de Engenharia Militar da Escola do Exercito 

onde foi 1º classificado nos 2º e 3º anos do Curso. 

Iniciou a sua carreira académica em 1897, como repetidor das cadeiras de 

matemática da Escola Politécnica tendo passado a 1º assistente da Secção de 

matemática em 1911, altura que passou a designar-se Faculdade de Ciências da 



Universidade de Lisboa. Também foi professor interino e posteriormente 

Catedrático no Instituto Superior de Agronomia, no qual regeu as cadeiras de 

Cálculo Diferencial e Integral e de Probabilidades e o Curso de Construções 

Rurais- 2ª parte do curso de Desenho de Construções. Foi exonerado do cargo 

em 1937 a pedido seu. 

Paralelamente à actividade científica, Fernando Vasconcelos desenvolveu as 

carreiras militar e política. Relativamente à primeira, foi promovido a Alferes de 

Engenharia em 1895 desempenhando as funções de Oficial no Gabinete do 

Ministro de Guerra e posteriormente, em 1926, a Coronel de Engenharia, tendo 

sido agraciado com a ordem de Mérito Militar de Espanha e a Ordem de Avis. No 

que concerne a cargos políticos mereceram maior destaque os seguintes: 1º 

Secretario do Presidente do Conselho José Luciano e Castro (1898 – 1899); 

Secretario do gabinete do Ministro de Guerra, General Francisco Maria da Cunha 

(1897); Deputado da Nação pelo circulo de Beja (1905 e 1908 – 1910); 

Engenheiro Consultor do Ministério da Agricultura; Engenheiro Inspector Superior 

de Obras Publicas (1937); Delegado do Instituto Superior de Agronomia (1926) e 

nomeado para integrar a comissão Portuguesa na organização cientifica do 

trabalho Agrícola em França, Inglaterra e Holanda (1930). 

Esteve presente e promoveu a fundação de sociedades e associações 

científicas em Portugal, nas primeiras décadas do século XX. Participou e 

representou Portugal e a Universidade de Lisboa no Congresso Internacional de 

Matemáticas de Toronto (1924), presidiu a Comissão Executiva do III Congresso 

Internacional de História de Ciências (Porto, Coimbra e Lisboa (1934)). Foi sócio 

correspondente do círculo Matemático de Palermo e do Instituto de Coimbra. 
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