
EDITORIAL 

Já estava em adiantada fase de impressão o primeiro número da 
RMCT, quando ocorreram, em datas relativamente bem próximas, os fa- 
lecimentos dos professores HELMUTH THEODOR SCHRE YER e 
LUIZ OSWALDO TEIXEIRA DA SILVA, ambos antigos mestres do 
Instituto Militar de Engenharia. É de notar-se que o no I da nossa Re- 
vista trouxe a público o derradeiro artigo do professor Luiz Oswaldo, 
belo trabalho versando sobre assunto do emocionante capítulo da Mate- 
mática que é a Teoria dos Números. 

Tendo sido inestimável a colabora+ que os ilustres ausentes pres- 
taram d formação de várias gerações de Engenheiros diplomados pela 
tradicional Casa da Praia Vermelha, julgamos oportuno fazer, nesta 
edicão, registro da obra daqueles mestres. 

O Dr. Schreyer foi, em seu país natal (Alemanha), e mesmo no 
mundo, um dos primeiros cientistas a projetar um computador digital. 

Terminada a 2? Grande Guerra, transferiu-se quase a seguir para o 
Brasil, trazendo, juntamente com sua família, uma rica bagagem de cul- 
tura científica com a qual iria beneficiar milhares de alunos brasileiros e 
apoiar o desenvolvimento das telecomunica~ões em nosso País (o Dr. 
Schreyer foi, durante muitos anos, Chefe do Laboratório de Medidas da 
Empresa de Correios e Telégrafos, órgão ao qual cabia, então, o difícil e 
relevante servico de monitorar as transmissões de radiodifusão, entre 
outros encargos técnicos). 

Sua personalidade tipicamente germânica, amante da precisão e do 
detalhe bem feito, sempre se impôs ao respeito de seus discentes e de 
todos os engenheiros e tecnólogos que privaram com sua presença estuan- 
te e dinâniica e que puderam absorver, do incansável professor, o largo 
espectro de conhecimentos eletrônicos adquiridos no milenar solo eu- 
ropeu. 

De aparência física bem diversa do Dr. Schreyer, era o professor 
Luiz Oswaldo: - magro, de baixa altura, discreto, retraído beirando a 
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timidez; poderia passar despercebido e mesmo surpreender aos que des- 
conhecessem a genialidade daquele matemático residente ali na Praia de 
Bota fogo. . . 

Situando-se no que a filosofia clássica considera o segundo grau da 
abstração, a Matemática caracteriza-se pela rigorosa precisão no enun- 
ciado de seus conceitos, precisão essa que tem levado muitos a dividi- 
rem as ciências em dois grupos: o das "exatas"e o das "não-exatas". 

Ora, quem quer que ouvisse o professor Luiz Oswaldo resolvendo 
problemas, explicando os princípios e os teoremas matemáticos - fosse 
dentro das salas de aula, fosse em conversas informais -, com certeza 
perceberia aquele rigor t,í>ico da ciência de Euclides, Arquimedes, 
Euler, Gauss, Riemann e tantos gênios. Aliás, o nosso saudoso mestre 
era profundo conhecedor e sabia narrar, com elegância e minúcias, 
todos os fatos ligados ao desenvolvimento histórico da Matemática. 

Costuma-se dizer: "não há homens insubstituíveis". Enunciada iso- 
ladamente, tal frase carece de maior significado outro que não o de afir- 
mar a lei da necessária continuidade da marcha humana. 

É preciso, entretanto, numa reflexão mais ponderada e menos 
apressada, lembrar que há alguns homens de substituição extremamente 
diflcil. Entre eles, podemos incluir os respeitáveis e saudosos nomes do 
professor Schreyer e do professor Luiz Oswaldo. 
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