
 

 

Acervo do Professor e Matemático Lacaz Netto: uma breve apresentação 

ANGELICA RAIZ CALABRIA1 

 

• Resumo 

 

Esse trabalho faz parte da pesquisa de doutorado da autora, no qual procura enfatizar o 

estudo biográfico do professor e matemático Francisco Antonio Lacaz Netto, que foi reitor e 

chefe do Departamento de Matemática do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 

escreveu vários livros e artigos de Matemática, constituindo uma considerável bibliografia. 

Para que tal pesquisa se desenvolvesse, tivemos o apoio de pessoas que trabalham na reitoria 

do ITA, possibilitando o acesso aos documentos do professor e, também, foi-nos concedido, 

pela família, o seu acervo pessoal, para que realizássemos o registro e a análise dos 

documentos encontrados. Nesse acervo, que parte já foi analisada, deparamos com vários 

documentos e artefatos pessoais do professor. Dessa forma, com o objetivo de contribuir com 

a História da Matemática do Brasil, divulgamos a importância do professor Francisco Antonio 

Lacaz Netto para o desenvolvimento da Matemática brasileira, por meio da apresentação do 

seu acervo, que nos fornecem informações relevantes sobre sua história e mostrando, também, 

que cooperou tanto com a Educação Matemática, através de seus livros e da sua dedicação 

como professor; quanto para o movimento científico com suas publicações. 

 

• Introdução 

 

O referente artigo está baseado na pesquisa de doutorado intitulado “Francisco 

Antonio Lacaz Netto: um estudo biográfico”, que tem como objetivos escrever um breve 

histórico do ITA e uma biografia de Lacaz Netto, que foi professor, chefe do Departamento de 

Matemática e reitor desse instituto. Por meio das pesquisas e em busca de material para o 

doutorado, duas oportunidades surgiram: o acesso ao arquivo do ITA e ao acervo do professor 

Lacaz Netto. A primeira oportunidade aconteceu ao visitar o ITA, na tentativa de encontrar 

documentos para a escrita de sua história e do referido professor, e pudemos ter acesso a um 

arquivo, com permissão da reitoria, deparando com um extenso material que consistia em 

documentos, fotos e registros referentes ao ITA. Já a segunda, ocorreu através do contato com 
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a família do professor Lacaz Netto, que nos cedeu o seu acervo pessoal que também continha 

informações sobre o ITA, além de trabalhos, documentos e artefatos pessoais. Esse acervo 

possuía tanto material que precisou de um caminhão ¾ para buscá-lo na cidade de São José 

dos Campos, interior de São Paulo, onde reside a família. 

Portanto, utilizamos alguns documentos e registros encontrados nestas duas 

oportunidades, para relatar, inicialmente, um breve histórico do ITA, destacando o trajeto de 

sua criação, quais são seus objetivos e suas principais características. Em seguida, colocamos 

uma sucinta, porém, relevante biografia do professor Francisco Antonio Lacaz Netto, 

personagem importante para o Instituto Tecnológico de Aeronautica. Por fim, apresentaremos 

o acervo do professor Lacaz Netto, através de documentos, objetos e registros, detalhando-os 

e destacando suas principais peculiaridades, buscando enfatizar como esse acervo é rico em 

informações e curiosidades sobre a trajetória de vida pessoal e profissional de Lacaz Netto. 

 

• Breve Histórico do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

 

Um dos fatores que contribuíram para que ocorresse a criação do Instituto Tecnológico 

da Aeronáutica, foi a relevante participação dos pilotos de caça brasileiros na Segunda Guerra 

Mundial. Desta forma, a Força Aérea Brasileira (FAB) necessitava de um órgão que 

abordasse o desenvolvimento da tecnologia aeronáutica e, também, da formação de pessoal 

especializado. Além disso, outra justificativa é o número reduzido de engenheiros de 

aeronáutica, sendo que alguns eram formados no exterior, e outros pela Escola Técnica do 

Exército (EsTE)2, atual Instituto Militar de Engenharia (IME), localizado no Rio de Janeiro. O 

responsável pelo planejamento e criação de uma instituição neste nível foi o então Tenente-

Coronel Casimiro Montenegro Filho3, que em visita ao Massachussetts Institute of 

Technology (MIT) e o Wright Field, nos Estados Unidos, conhecendo suas instalações; 

elaborou um plano para que fosse instituído no Brasil um modelo deste referido instituto. 

Assim, em 1945, a convite do Ministro da Aeronáutica, veio ao Brasil, o professor 

Richard H. Smith, chefe do Departamento de Aeronáutica do MIT, a fim de estudar a 
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possibilidade da criação de um instituto de ensino aeronáutico de nível universitário e 

organizar um plano geral, que forneceria apoio técnico a toda atividade aeronáutica do país. 

Esse plano chamado “Plano para a Criação do Centro Técnico da Aeronáutica” 

obedecia aos princípios básicos: 

1. Organizar o ITA, como instituição de ensino de grau universitário, com a finalidade de 

preparar engenheiros para atender as necessidades da aeronáutica do Brasil; 

2. Prever a criação de mais três institutos de pesquisas e de cooperação para auxiliarem o 

desenvolvimento da indústria aeronáutica, da aviação comercial e da aviação militar; 

3. Localizar o Centro Técnico de Aeronáutica (CTA) (hoje denominado Departamento de 

Ciência e Tecnologia Aeroespacial) em região de clima ameno, entre os dois 

principais centros industriais do país e em lugar próprio para instalações de indústrias, 

porém afastado dos grandes centros urbanos a fim de que estudos e pesquisas possam 

se realizar em ambiente estritamente universitário. Para tanto, foi escolhida a cidade 

de São José dos Campos, que tem como zonas vizinhas o Rio de Janeiro e São Paulo. 

Baseado nesse plano, aos 26 de janeiro de 1946, criou-se a Comissão de Organização 

do Centro Técnico de Aeronáutica (COCTA) e em 1947, na Escola Técnica do Exército, 

tiveram início as aulas do curso de Engenharia Aeronáutica, por professores norte-americanos 

e brasileiros. Em 1950, as aulas foram transferidas a São José dos Campos e passaram a ser 

lecionadas no ITA, e assim foi constituído esse instituto de acordo com sua específica menção 

legal, quando editado o Decreto nº 27.695, em cuja ementa se lê: “Transforma em Curso 

Fundamental e Curso Profissional do Instituto Tecnológico de Aeronáutica os atuais Cursos 

de Preparação e Curso de Formação de Engenheiros de Aeronáutica e dá outras 

providências”.  

Um aspecto que diferencia o ITA das outras universidades é a forma com que os 

princípios éticos são tratados, podemos citar alguns como: 

- a atuação do professor como conselheiro dos alunos, tendo como finalidade tornar o 

educador mais amigo do aluno e estimular a cooperação entre discentes e docentes; 

- disciplina consciente: liberdade dos alunos de decidirem sobre os problemas de ordem ética 

e disciplinar; 

- o professor conselheiro não diz ao jovem o que fazer, mas o ajuda a expressar suas emoções 

e amenizar as tensões. 

Atualmente, o ITA completou 62 anos, e conta com cursos de graduação em 

Engenharia nas modalidades de Aeronáutica, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Civil-
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Aeronáutica, Computação e Aeroespacial e, também, cursos de pós-graduação stricto e lato 

sensu. 

 

• Francisco Antonio Lacaz Netto (1911 - 1991) 

 
4  Nasceu em 6 de fevereiro de 1911, na cidade de 

Guaratinguetá, São Paulo. Filho de Rogério da Silva Lacaz 

e Judith Limongi Lacaz fez os estudos básicos na Escola 

Normal de Guaratinguetá. Graduou-se em vários cursos tais 

como Farmácia, em 1939; Engenharia Geográfica, pela 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), 

em 1932 e Matemática (primeira turma), pela Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras (FFCL – USP), em 1936. 

 Iniciou sua carreira docente lecionando no Colégio da Gama e na Escola Conselheiro 

Rodrigues Alves, em Guaratinguetá; exerceu o magistério na cidade de São Paulo nos 

estabelecimentos de ensino Colégio Santa Inês, Panamericano, Bandeirantes e Dante 

Aleghieri. Foi, também, professor da Academia Militar de Formação de Oficiais da Força 

Pública de São Paulo e depois assumiu a cátedra de Geometria Analítica e Projetiva e de 

Nomografia da Escola Politécnica da USP, sendo, ainda, catedrático dessas disciplinas na 

Faculdade de Engenharia Industrial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC - 

SP) e na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Mackenzie. Ingressou no ITA em 

1950, como professor associado do Departamento de Matemática. 

 Participou da fundação da Sociedade de Matemática de São Paulo, sendo seu 

secretário auxiliar. Foi sócio da Sociedade Brasileira e Americana de Matemática. Foi o único 

professor do ITA a possuir o título de sócio honorário do Centro Acadêmico Santos Dumont 

(CASD), órgão de representação dos alunos. 

 Exerceu, também, algumas funções administrativas no ITA como chefe do 

Departamento de Matemática, de 1962 a 1965, e de reitor, no período de 1966 a 1973. 

 Foi para a Itália, com bolsa CNPq, em 1958, com a intenção de estudar, durante um 

ano, na Universidade de Roma. 

 Recebeu várias homenagens como a criação da Láurea Professor Lacaz Netto, pelo 

reconhecimento à sua dedicação como professor, instituído em 1996 no ITA. Em outubro de 
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1991, o auditório do ITA, próximo a Biblioteca, recebeu o nome de Auditório Francisco 

Antonio Lacaz Netto. 

 Aposentou-se pelo ITA, como professor titular em 07 de fevereiro de 1981. 

Posteriormente, foi contratado como professor conferencista e eleito pela congregação 

professor Emérito do ITA. Escreveu 25 livros e diversos artigos e monografias sobre 

Matemática.  

 

• Apresentando o acervo pessoal do Professor Francisco Antonio Lacaz Netto 

 

Para a apresentação dessa seção foi realizada uma pesquisa no arquivo do ITA (Pró-

Memória5), onde encontramos vários documentos que remontam grande parte da história de 

uma das maiores instituições do Brasil. Em seguida, a família do professor Lacaz Netto, nos 

concedeu o seu acervo que, também, contém importantes documentos do ITA bem como 

documentos pessoais, da sua gestão como reitor, dos seus trabalhos em Matemática, fotos, 

entre outros registros. 

A seguir, elencaremos alguns desses documentos presentes no acervo: 

 

1. Cartas de professores. 

 

Entre as décadas de 1940 a 1980, a comunicação mais viável entre as pessoas que 

moravam distantes uma das outras era o correio. As cartas eram uma maneira de se comunicar 

e trocar informações. Hoje com o advento da tecnologia, temos a internet que em menos de 

segundos podemos nos comunicar, enviar recados e trocar experiências num espaço curto de 

tempo. O professor Lacaz Netto fez muito disso, porém com cartas. Temos no acervo uma 

grande quantidade de cartas enviadas por vários professores. Para exemplificar, os professores 

que se correspondiam eram Leônidas Hegenberg, Manuel Zaluar Nunes, Manfredo Perdigão 

do Carmo, Fernando Furquim de Almeida, Leopoldo Nachbin, Leo Huet Amaral, Odelar 

Leite Linhares, Ernesto Bruno Cossi, Nelson Onuchic, entre outros. Nessas cartas os assuntos 

estavam relacionados com notícias e assuntos pessoais, relativos a trabalhos, pedidos de livros 

e sobre contratação para o Departamento de Matemática do ITA. Por meio dessas cartas 

percebemos o quanto o professor Lacaz era preocupado com seus colegas de profissão e o 

cuidado com que tinha de conservar tais cartas, pois elas datam do período de 1950 a 1980. 
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Para ilustração, colocamos a seguir uma carta enviada pelo professor Fernando Furquim de 

Almeida, datada de 25 de julho de 1957: 

“Caro Lacaz 

O Reis deve ter levado para você o plano de estudos de álgebra e teoria dos números 

elaborado em Poços de Caldas. Novamente repito que contamos com você.  Será que você 

pode desde já se incumbir de uma das notas que temos de publicar? 

Em Poços conversamos vagamente sobre a realização de seminários em São José e 

São Paulo. Prepare um plano e talvez consigamos levá-lo à execução com real proveito para 

todos nós. 

Recomendo-me à sua senhora, e aceite um abraço de 

Fernando Furquim de Almeida.” 

Além dos professores, os alunos também enviavam cartas e no próximo tópico 

abordaremos os cartões postais enviados pelos alunos, mostrando o quanto se identificavam 

com o professor Lacaz. 

 

2. Cartões Postais dos Alunos 

 

O professor Lacaz, pode-se dizer que, possui uma coleção de cartões postais de vários 

lugares do mundo que foram enviados pelos seus alunos. Alguns destes quando se formavam 

no ITA acabavam por estudar fora do país ou em outros lugares do Brasil, e da cidade em que 

se encontravam mandavam um cartão postal contando o que estavam fazendo e qual era sua 

situação. Vemos nos cartões postais o carinho e o respeito que tinham pelo professor. Desta 

forma, mostramos o que diz um de seus cartões postais vindo de Estocolmo: “Professor 

Lacaz, como vai o senhor? Tudo bem aí com o ITA? Aqui está tudo OK. O curso é muito 

interessante. Pouca teoria até agora, mas tudo é dado em função da prática. Nota-se um 

despreparo dos outros alunos (mais velhos que eu e Messei) em relação a nós. Agradeço 

muito pela oportunidade nos dada para freqüentar esse curso. Deu para provar que o nosso 

curso superior não fica atrás de outros países. Espero estar de volta no começo de abril. Do 

seu aluno e amigo (assinatura)”. Além de estudos, havia alunos que participavam de 

olimpíadas e mandavam notícias através desses cartões. O professor era muito querido entre 

os alunos e veremos mais adiante em algumas homenagens que ele recebeu dos mesmos.  

 

3. Caderno de Anotações e Notas de Aula 
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No meio de seu acervo vários cadernos de anotação foram encontrados e que possuem 

vários assuntos, alguns pessoais, mas a maioria sobre Matemática, História da Matemática e 

Filosofia. Destacamos, entre eles, um em que o professor comenta, sob sua ótica, a história do 

ITA. Nesse caderno o professor fala das características, do sistema de aconselhamento, do 

regime de aprovação, da disciplina consciente, da organização didática e, talvez quisesse 

continuar, mas parou em alguns nomes ilustres. Colocamos um trecho de seus comentários 

nesse caderno: “O ITA, este desconhecido, é uma das maiores escolas de Engenharia do país, 

não vou dizer que é a maior, porque não quero ser polêmico e não desejo me aprofundar em 

comparações, toda comparação é sempre odiosa...Mas afinal o que é o ITA? É uma escola de 

Engenharia pioneira, é a Escola de Engenharia que o Ministério da Aeronáutica mantém 

aqui em São José dos Campos...Quando fui convidado para trabalhar nesse Instituto, meu 

colega o professor doutor Paulus Aulus Pompeia, que me fez o convite, falou-me numa escola 

diferente de características próprias...”. Nessa parte observamos um pequeno relato sobre o 

ITA e quem o convidou para fazer parte do corpo docente desse instituto. Fora os cadernos de 

anotação, o professor Lacaz Netto fazia anotações de suas aulas e de seus livros, no acervo 

encontramos alguns manuscritos sobre Álgebra, Equações do Segundo Grau, Análise 

Combinatória, Determinantes, Função, Limites, Séries, Logaritmos e Função Analítica. 

Encontramos também um caderno da época em que cursava Matemática na Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras de São Paulo, datado de 1935, e registrava as aulas de Análise 

Matemática dadas pelo professor Luigi Fantappié. No início do caderno temos a seguinte 

introdução:  

“Teoria das funções analíticas 

O fim a que se propõe o estudo das funções analíticas consiste em estender ao campo 

complexo as teorias da Análise Infinitesimal. 

Esse ramo da matemática é devido principalmente aos trabalhos de Lagrange, 

Cauchy, Weierstrass, Riemann, etc. 

Já vimos na primeira parte do nosso curso como se transportam os conceitos de 

função de variável complexa, e a teoria de limites com as suas consequências, com excessão 

das que envolvem a noção de ordem, como o critério do confronto. 

Vamos ver agora em que condições é possível introduzir, para as funções de variável 

complexa, a noção de derivada, e portanto, o Cálculo Diferencial.”. 

  

4. Documentos referentes ao ITA 
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Em seu acervo, Lacaz Netto também guardava muitas coisas relacionadas ao ITA. 

Iremos destacar alguns documentos que consideramos mais interessantes. Um deles é o livro 

Histórias para contar, amigos para encontrar, temos duas edições, a de 1986, considerada a 

primeira, e outra de 1988. Esse livro é publicado bienalmente pela Associação dos 

Engenheiros do ITA, com o objetivo de resgatar informações sobre os formandos do ITA. A 

primeira edição tem aproximadamente 3000 nomes, com endereços de ex-alunos e 

depoimentos entre os dados de cada turma e o professor Lacaz prefaciou essa primeira edição 

e separamos algumas palavras: “A publicação, em verdade, é um catálogo, com a lista de ex-

alunos do Instituto, desde a primeira turma, a de 1950, até a de 1985, com informações sobre 

endereços, cursos de formação, cargos exercidos, enfim o curriculum vitae, homeopático, de 

cada um...A obra, cuja primeira edição ora prefacio, atualizada periodicamente, atenderá a 

esses reclamos, sanará lacunas de edições anteriores e permitirá, ainda, o intercâmbio de ex-

alunos, tão desejado e necessário entre os homens de boa vontade; como seria proveitoso 

para o progresso e estabilidade sociais, o cultivo das amizades que se fazem nos bancos 

escolares e a troca de ideias entre colegas, depois de formados.”. Fora esses livros temos, 

também, alguns jornais que noticiam o cotidiano e os principais acontecimentos do ITA. Um 

deles é o ITA Notícias e o outro é O ITEANO (jornal publicado pelo Centro Acadêmico 

Santos Dumont - CASD). Do ITEANO temos duas edições a de 1959 em que consta uma 

caricatura do professor Lacaz e que abaixo dela está escrito “Prof. Lacaz, magnífica 

combinação linear de amigo e professor (matemática), treinador de nossa equipe de futebol e 

titular absoluto do 1º time dos melhores amigos dos iteanos”; e a de 1960 tem um artigo 

escrito pelo professor Lacaz sobre a comemoração dos 10 anos do Departamento de Esportes 

do CASD. 

Ainda com relação ao ITA, temos duas notas jornalísticas que envolvem o nome de 

Lacaz Netto, agora editadas em jornais de grande circulação, o ESTADO DE SÃO PAULO, de 

25 de junho de 1966, que noticia a posse do novo reitor, que no caso seria o professor Lacaz; 

e o da FOLHA DE SÃO PAULO, de 06 de novembro de 1966, no qual Lacaz comenta sobre o 

fim da crise e a situação do ITA. Assim, percebemos que Lacaz Netto além de professor era 

também envolvido com a administração e assuntos que estavam relacionados ao ITA. 

 

5. Diplomas 

 

Em meio a tantos documentos nos deparamos com muitos diplomas e certificados que 

se referem a homenagens e formação, dentre eles listamos: 
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� Certificado do Centro Acadêmico Santos Dumont: foi considerado o mais querido 

pela turma 4 do 1º ano fundamental no 1º semestre do ano de 1989. 

� Certificado da turma de 1955: o título de cavaleiro da Ordem do Espírito Iteano; 

� Diploma do curso de Farmácia: pela Escola de Pharmacia e de Odontologia de 

Itapetininga; 

� Diploma do Ministério da Aeronáutica: concedeu a medalha “Mérito Santos 

Dumont”, por destacados serviços prestados à Aeronáutica Brasileira (1971); 

� Diploma da Sociedade Geográfica Brasileira: concedeu a medalha “Brigadeiro José 

Vieira Couto de Magalhães”, em consideração a seus méritos pessoais e dedicado 

culto à história pátria brasileira (1967); e a medalha “Marechal Candico Mariano da 

Silva Rondon”; 

� Diploma da Ordem do Mérito Aeronáutico: admissão no corpo de graduados 

especiais no Grau de Comendador 

� Diploma da Escola Normal de Guaratinguetá: habilitação para o magistério público 

(1928); 

� Certificado da Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras: aprovação nas matérias do 3º ano, tendo assim o direito ao título de licenciado 

(1936); 

� Diploma da Academia Militar das Agulhas Negras: em reconhecimento aos 

assinalados serviços prestados à Academia Militar, como Presidente da Comissão 

Julgadora do Concurso Público de Títulos e Provas para Professor Permanente do 

Ensino Superior do Magistério do Exército (1973); 

� Diploma da Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras: conferido o grau de bacharel em Matemática (1962). 

 

6. Prêmio Moinho Santista 

 

No ano de 1976, o Prêmio Moinho Santista foi para as áreas de Economia e 

Matemática, e o vencedor foi Jacob Palis Junior, professor emérito do Instituto de Matemática 

Pura e Aplicada (IMPA). Para esse ano, o professor F. A. Lacaz Netto foi designado a 

representar o ITA como integrante da Comissão Especial de Matemática. Constatamos isso 

pelo fato de encontrarmos no seu acervo documentos referente a esse prêmio bem como os 

seus regulamentos, alguns currículos vitaes de nomes de matemáticos indicados ao prêmio, a 

programação das comissões especiais e reportagens da Folha de São Paulo e Estado de São 
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Paulo sobre o prêmio. A comissão especial de Matemática era composta pelos professores 

doutores: Fernando A. F. Cardoso (Universidade Federal de Pernambuco); Lolita C. de 

Campos Dantas (Universidade Federal da Bahia); Pedro Mendes (Universidade Federal de 

Minas Gerais); Chafi Haddad (Universidade Federal do Rio de Janeiro); João Bosco 

Pitombeira (PUC do Rio de Janeiro); Élon Lages Lima (Academia Brasileira de Ciências); 

Waldyr Muniz Oliva (Universidade de São Paulo); Oswaldo Sangiorgi (Universidade 

Mackenzie); Arnaldo A. Nora Antunes (PUC de São Paulo); Ubiratant D’Ambrosio 

(Universidade Estadual de Campinas); Roberto Haidar (Fundação Escolar de Sociologia e 

Política de São Paulo); Francisco Antonio Lacaz Netto (Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica); José Bittencourt de Paula (Universidade Federal do Paraná); Ary Nunes 

Tietböhl (Universidade Federal do Rio Grande do Sul); Oclide José Dotto (PUC do Rio 

Grande do Sul). Vemos que o professor participou de um grande evento e acontecimento na 

história da matemática brasileira, participando como membro da Comissão Especial de 

Matemática do Prêmio Moinho Santista, que é um dos prêmios mais reconhecidos do Brasil. 

 

7. Itália 

 

Em 1958, o professor Francisco Antonio Lacaz Netto foi a Itália estudar sob a 

orientação do professor Martinelli, no Instituto Matemático Dell’Universita de Roma, com 

bolsa do CNPq. E com relação a isso encontramos cartas trocadas entre os professores Lacaz 

e Martinelli, cartas do CNPq e do professor Achille Bassi que mantinha contato entre ele e o 

professor Martinelli, até a passagem de navio para Itália. 

 

8. Trabalhos e Livros Publicados  

 

Entre os materiais do acervo alguns trabalhos e livros publicados pelo professor Lacaz 

Netto foram localizados. Percebemos que o professor apreciava História da Matemática, pois 

na maioria de seus trabalhos, em sua introdução, procurava escrever notas históricas sobre o 

assunto e muitas dessas obras se destinavam ao aprendizado de matemática, tanto para as 

escolas de ensino fundamental e médio como para as de ensino superior. Dentre os trabalhos, 

citamos: 

� Números Reais: editado pela Livraria Nobel, 2ª edição, de 1958, que parte de seu 

prefácio diz: “Em 1942, este trabalho, sem os capítulos I, IX, X, XI, XII e XIII, foi 

publicado sob forma de apostila; com ligeiras modificações, ele é reprodução das 
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aulas que, nos anos de 1947, 48 e 49, demos nos colégios Bandeirantes e Dante 

Aleghieri”; 

� Vetores – Exercícios Resolvidos: editado pela Equilab, sem data, e do prefácio 

temos: “Fazendo um pouco de história, lembro que os exercícios deste livro foram 

resolvidos num Curso Preparatório, para a Escola Politécnica de São Paulo, dado no 

antigo colégio Pan-Americano, e somente para alunos dele, que desejam aulas de 

Matemática, mas só de exercícios”; 

� Série Matemática – Curso Ginasial, volumes 1, 2, 3 e 4 (junto com Willie A. 

Maurer): editado pela Livraria Francisco Alves, 1ª edição de 1958. 

� Considerações Sobre Uma Equação Diofantina: Boletim da Sociedade de 

Matemática de São Paulo, volume 1, fascículo 1, junho de 1946. 

� Pequenas Histórias de Grandes Matemáticos: não tem data, mas pelo que consta 

em seu prefácio foi editado pela Equilab e diz que: “Com o presente volume e outros 

que sejam editados sobre o mesmo assunto, desejo chamar a atenção dos jovens para 

matéria pouco estudada no Brasil; com este trabalho, espero que os leitores 

encontrem o incentivo para seus estudos, tendo em vista as dificuldades que muitos 

matemáticos encontraram na vida (e conseguiram vencê-las)...”; 

� Séries de Fourier: publicado pelo Departamento de Matemática do ITA, em 1972, 

que trata sobre Vetor-Função: Aritmética, Vetor-Função: Produto Escalar, Vetor-

Função: Norma e Módulo, Análise Harmônica, Limites em Média, Teoremas de 

Riemann, Teorema de Dirichlet. 

� Análise Combinatória: editado pela Editora Equilab, sem data, mas no prefácio 

consta a data de 1974, e em uma de suas partes nos diz: “Cremos que a presente obra 

será, como foi até agora, de alguma utilidade para os alunos do Curso Colegial – 

hoje, Segundo Grau, e mesmo de Escolas Superiores, porque, com numerosos 

exercícios, ordenado de acordo com suas dificuldades, os primeiros sempre 

resolvidos, os outros em grande número a resolver, e todos estes com respostas, 

segundo muitos colegas, a matéria é exposta, ainda com simplicidade e clareza.”. 

� O Ensino de Geometria e os Elementos de Euclides: Esta obra, sem data, mas que 

deve ser da década de 1960, se refere a uma conferência proferida pelo professor 

Lacaz, em Belém (sem local de universidade ou instituição), sobre o Ensino de 

Geometria e os Elementos de Euclides, onde teria a possibilidade de expor suas ideias 

sobre o Ensino de Matemática e apresentar alguns resultados sobre a obra do 

matemático de Alexandria. 
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� O Último Teorema de Fermat: Este trabalho é muito interessante, pois nele o 

professor faz uma demonstração do Teorema de Fermat, publicando-o em 1985. 

Contém 10 páginas, nas quais procura demonstrar o teorema por meio da Teoria dos 

Números, uma demonstração diofantina. Também foi publicado uma segunda 

demonstração, em 1990 (um ano antes de seu falecimento), e o caminho foi através do 

campo racional. Para ilustrar este trabalho, segue o prefácio da primeira demonstração: 

“Há mais de vinte e cinco anos trabalho neste problema proposto por Fermat 

no século XVII, o famoso último teorema de Fermat. 

Na sua resolução, muitas vezes, mais para descansar o espírito, segui outros 

caminhos fora da Teoria dos Números, mas logo tornava à via régia, à daquele ramo 

antigo das Ciências Matemáticas, da minha sempre enamorada Aritmética. 

Foram anos e anos de estudo, juntamente com as obrigações do magistério e 

de família, de administração escolar, de participação na vida pública, pela qual me 

interesso a meu modo; estudo sem auxílio de órgãos governamentais ou particulares e 

por um motivo muito simples, que não vou deixar registrado, porque minha opinião 

provocaria escândalo maior do que os da 4ª República, em que vivemos. 

Apesar de estar trabalhando, há mais de vinte e cinco anos no Último Teorema 

de Fermat, em minhas folgas humanísticas, vou continuar a estudá-lo: em 

Matemática, toda fonte é inesgotável e suas águas podem levar a gente a lugares 

distantes e imprevisíveis. 

Este modelo de trabalho é dedicado à memória de meu pai, prof. Rogério da 

Silva Lacaz, desde a criação do estabelecimento até sua aposentadoria, catedrático 

de Matemática da antiga Escola Normal de Guaratinguetá, onde tive a honra de me 

diplomar, e aprendi solidamente os fundamentos da Matemática e a ter gosto especial 

pela Aritmética, que sempre atraiu a atenção de grandes matemáticos.” 

Percebemos nesta obra o quanto o professor Lacaz gostava de Aritmética e de 

trabalhar com a Teoria dos Números, já que parte de sua vida se dedicou a demonstrar esse 

teorema. Por enquanto, sabemos que sua demonstração não está correta, pois em apenas dez 

páginas o teorema não pode ser demonstrado e o caminho da verdadeira demonstração é 

outro, mas pelo fato do professor ter se dedicado a esse teorema nos mostra o quanto gostava 

e se destinava à Matemática. 

 

9. Objetos e Artefatos 
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O acervo do professor Lacaz não contém somente trabalhos, documentos 

administrativos, registros referentes ao ITA, livros e obras relacionados com a Matemática, 

mas também existe outra parte de sua vida. No meio de tanta coisa, nos deparamos com uma 

coleção de discos da década de 1950, com nomes de Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga, Osny 

da Silva, Roberto Inglez, entre outros; coleções de livros chamados Coleção das Senhorinhas 

e Biblioteca das Moças, da década de 1930 e considerados atualmente como raros; o seu 

envelhecido sapato preto italiano; um antigo ferro de passar roupas a carvão; arco e flecha, 

que foi presente de um de seus alunos; exemplares da Revista Militia (revista de assuntos 

técnicos, policiais, militares e culturais em geral); encartes das leis constitucionalistas de 

vários estados brasileiros; cartas de familiares e amigos; cartões postais de enumeras 

localidades como também documentos pessoais e até mesmo o seu passaporte. Além disso, 

fotos do Departamento de Matemática do ITA e da família. Assim, vemos o quanto esse 

acervo é rico, não só em informações, mas também em cultura e história. 

 

• Considerações Finais 

 

A análise e organização desse acervo estão em andamento e muito mais documentos 

estão sendo encontrados no intuito de que a pesquisa de doutorado fique a mais completa 

possível e que a biografia do professor Francisco Antonio Lacaz Netto seja fiel à sua trajetória 

de vida tanto pessoal quanto acadêmica. 

Para esse texto foi apresentado algumas das partes desse acervo, mostrando ao meio 

acadêmico o nosso material, de uma forma breve, mas que divulga a importância do professor 

Lacaz para a História da Matemática brasileira e, também, para o Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica.  

Constatamos, através da análise desse acervo, o quanto o professor Lacaz, além de 

professor e matemático, era uma pessoa culta, intelectualizada e organizada. Mesmo os papeis 

e documentos estarem meio danificados, estavam todos separados em pastas e as cartas em 

seus envelopes, o que está facilitando nossa catalogação. 

Assim, esse acervo abriu portas para um trabalho de doutorado e também possibilitou 

a apresentação do mesmo, para expor o quanto é importante conservarmos documentos e 

objetos que, futuramente, possam servir para construir ou reconstruir uma história e, esse 

acervo, com certeza, traz e faz muita história.   
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