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RESUMO

FONSECA, Nadia Lobo da. Sobre livros, memória e identidade: uma leitura dos anos
iniciais da F•sica e os f•sicos da UERJ. 2009. 150 f. Disserta‚ƒo (Mestrado em Mem€ria
Social). Programa de P€s-Gradua‚ƒo em Mem€ria Social, Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
Aborda a constru‚ƒo de uma mem€ria poss•vel da F•sica e dos f•sicos da hoje
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, entre as d‰cadas de 1930 e 1950.
Com base te€rico-metodol€gica constitu•da a partir dos estudos efetuados no Šmbito do
mestrado, no Programa de P€s-Gradua‚ƒo em Mem€ria Social, da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, a pesquisa fez emergir a mem€ria do curso de
F•sica, mais antigo que a pr€pria universidade. O elemento inspirador dessa pesquisa
foram os exemplares de uma cole‚ƒo de mem€ria da biblioteca de F•sica e Astronomia,
que ostentam marcas de seus antigos propriet‹rios. Esses vest•gios de mem€ria
conjugados a depoimentos, fontes documentais e bibliogr‹ficas permitiram delinear a
trajet€ria de alguns desses personagens. Figuras proeminentes no surgimento da
Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto La-Fayette, origem do curso de
F•sica, tamb‰m atuaram na sua posterior reuniƒo com outras tr…s faculdades isoladas
existentes na cidade do Rio de Janeiro, sob a ‰gide da Universidade do Distrito Federal,
a atual UERJ. O quadro em que se inserem esses acontecimentos ‰ o das injun‚‡es
pol•ticas que determinaram o desenvolvimento cient•fico e a conforma‚ƒo das
institui‚‡es de ensino superior brasileiras, no per•odo em foco. Nesse movimento de ir e
vir, do geral para o particular, e deste para aquele, sƒo tecidas algumas especula‚‡es em
torno da questƒo inicial - a invisibilidade dos f•sicos, na literatura cient•fica da ‹rea –
dentre elas, a constru‚ƒo de uma identidade coletiva focada na forma‚ƒo de quadros
dirigentes e de professores, e nƒo de pesquisadores.

Palavras-chave: Instituto de F•sica da UERJ. Mem€ria da F•sica e dos F•sicos. Hist€ria
da F•sica. Mem€ria e identidade.
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ABSTRACT

It approaches the construction of a possible memory of the Physics and the physicists of
the currently Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, between the decades of
1930s and 1950s. The research, based in theories and methods got in the master’s degree
course in the Programa de Pós-Graduação em Memória Social at Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, revealed the memory of the physics course, older that
the university itself. The motivational elements of this research were copies of a collection of
memory from the library of Physics and Astronomy, bearing marks of their former owners.
These memory traces of the combined testimonies, documentary and bibliographic sources
outline the trajectory of some of these characters. Prominent figures in the emergence of the
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Instituto La-Fayette, origin of the course of
Physics, had also worked in his later meeting with three other separate colleges in the city of
Rio de Janeiro, under the aegis of the Universidade do Distrito Federal, the current UERJ.
The framework of these events is the political injunctions that led scientific development and
shaping of higher education institutions in Brazil, in the period in focus. In this movement of
coming and going from general to particular, and vice-versa, the research brings some
speculations about the initial question – why the physicists were invisible in the scientific
literature of the area – among them the construction of a collective identity focused in
training managers and teachers, not researchers.

Keywords: Institute of Physics of UERJ. Memory of Physics and physicists. History of
Physics. Memory and identity.
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INTRODU€•O

De todas as experiências que nós vivemos no aqui e no agora,
selecionamos como impressões e lembranças, aquelas que nos afetam
em um campo de relações. Todavia o que nos afeta é o que rompe
com a mesmidade em que vivemos; a mesmidade não nos impressiona
ou nos marca. O que nos afeta é antes um encontro, uma palavra
nova, uma experiência singular (GONDAR, 2005, p.25).

Ao se dirigir aos graduandos, Santos exprime com muita propriedade o que ‰
estar na universidade - “ampliar os horizontes intelectuais, exercitar a reflexƒo, treinar a
nossa capacidade de pensar e fazer tudo que ‰ espec•fico dentro de um contexto muito
mais amplo” (2005, p.13). Essas oportunidades tamb‰m se estendem aos que trabalham
nesses espa‚os, onde, em geral, a mesmidade citada na ep•grafe nƒo impera. Ao
contr‹rio. As universidades se distinguem pela dinŠmica do trabalho intelectual. Para
al‰m do ensino, h‹ a pesquisa em v‹rias ‹reas e n•veis, produ‚ƒo de monografias,
disserta‚‡es, teses, livros e artigos em revistas especializadas. Acontecem congressos,
semin‹rios e simp€sios, desenvolvem-se trabalhos cooperativos, envolvendo pessoas e
institui‚‡es. Respira-se esse ar e surge a vontade de ir um pouco mais adiante do que
nos exigem nossas atribui‚‡es espec•ficas. Problematizamos, a partir de leituras,
conversas e observa‚‡es, fatos que antes nos pareceriam corriqueiros, e nƒo nos
despertariam maior aten‚ƒo. Pelo menos foi o que sucedeu conosco.
A experi…ncia singular, que nos fez romper com a mesmidade, e acabou por
motivar esta investiga‚ƒo, foi a nossa chegada Ž Biblioteca D do Centro de Tecnologia e
Ci…ncias, a CTC/D - uma das 21 bibliotecas da Rede Sirius - Rede de Bibliotecas UERJ,
em 2003. Ali nos defrontamos com um acervo centrado na F•sica, Astronomia, e
ci…ncias afins, ci…ncias “duras”, um “ambiente estranho” Ž nossa forma‚ƒo e interesses
voltados para as ci…ncias humanas e sociais. Por‰m, como bibliotec‹ria, organizadora e
preservadora da mem€ria do conhecimento para compartilh‹-la, procuramos meios de
interagir mais efetivamente e nos familiarizarmos com o campo para melhor atendermos
Ž comunidade do Instituto de F•sica Armando Dias Tavares da UERJ.
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A F•sica e os f•sicos como objeto de mem€ria

A ciência é uma atividade humana, e a melhor maneira de
compreendê-la é compreender os seres humanos individuais que a
praticam (DYSON apud BRENNAN, 2003, p.5).

Buscamos, entƒo, compreender a F•sica, por meio dos f•sicos, de leituras ao
estilo “f•sica para nƒo f•sicos” ou “f•sica para leigos”, e viv•amos entre as estantes. Foi
ali que os f•sicos nos encontraram, entabulamos as primeiras conversas, e detectamos
uma demanda reprimida, que partia de um f•sico e bibli€filo, o professor Francisco
Caruso, do Departamento de F•sica Nuclear de Altas Energias. Tratava-se de dispensar
tratamento diferenciado a determinados livros, cujo tra‚o distintivo era o seu conteˆdo:
saber relevante para o desenvolvimento e a consolida‚ƒo da F•sica Moderna, o que os
caracteriza como obras cl‹ssicas, na visƒo do especialista.

A esse valor hist€rico-cient•fico inerente Ž ‹rea do conhecimento que ‰, por
sinal, um dos crit‰rios para a qualifica‚ƒo do material bibliogr‹fico como raro ou
valioso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2001), logo se somaria outro.
Com a colabora‚ƒo do professor, come‚amos a identificar essas obras, estabelecemos
procedimentos para sua an‹lise, representa‚ƒo e preserva‚ƒo, e reuni-las em local mais
resguardado. Ocorre que, ao manuse‹-las, nos deparamos com indicativos dos seus
autores/propriet‹rios/doadores - aut€grafos, anota‚‡es de pr€prio punho, carimbos,
marcas d’‹gua. Quase sem o perceber, j‹ envered‹vamos pelas trilhas da mem€ria, pois
mais do que agregar valor ao objeto-livro, tais marcas nos reportavam Žs pessoas –
alguns deles autores de renome, ou precursores do Instituto de F•sica – que, como
presen‚as de outro tempo, de alguma forma remetiam ao nosso pr€prio espa‚o-tempo. E
nos inspiravam retomar fatos de uma ‰poca j‹ passada, mas ainda muito presente, em
seus desdobramentos, no cotidiano daquela comunidade.

A for‚a dessa presen‚a, no imagin‹rio dos f•sicos, se evidenciaria para n€s, em
2005, Ano Internacional da F•sica. Nessa ocasiƒo, a biblioteca, atenta ao seu papel de
suporte informacional Žs atividades acad…micas, e de promotora e disseminadora de
atividades cient•ficas e culturais, se inseriu nas comemora‚‡es do centen‹rio do Ano
Mirabilis de Einstein, que ocorreram na UERJ, bem como em inˆmeras outras
institui‚‡es ao redor do mundo. Aproveitamos a oportunidade para apresentar aos
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f•sicos alguns exemplares da cole‚ƒo que organiz‹vamos e denominamos Memória do
Instituto de Física. De forma surpreendente, a pequena exposi‚ƒo provocou rea‚‡es
entusiasmadas, misto de orgulho e admira‚ƒo. Muitos declararam desconhecer a
exist…ncia ou o valor desse patrim•nio. Alguns se mostraram agradecidos, nos
estimularam a prosseguir. Houve ainda os que partilharam conosco, ali mesmo, suas
lembran‚as sobre os precursores daquele Instituto.

Essas manifesta‚‡es dos f•sicos, essa vontade de lembrar, de certa forma
refletiam os objetivos da Assembl‰ia das Na‚‡es Unidas ao instituir o World Year of
Physics, com a participa‚ƒo das sociedades de F•sica ao redor do mundo. A prop€sito de
promover o centen‹rio da publica‚ƒo dos trabalhos de Einstein sobre o f€ton, a
relatividade especial, a rela‚ƒo massa-energia e o movimento browniano, por meio de
publica‚‡es, eventos, projetos, pretendia-se tentar seduzir e atrair mais jovens para a
‹rea (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA, 2004). Tanto ‰ que, no decorrer das
festividades, procurou-se sempre ressaltar o aspecto luminoso da F•sica seu potencial
para mudar a visƒo de mundo, e alavancar o progresso material, conforme reconhece
Guimarƒes Filho (2007).

A abrang…ncia da F•sica ‰ indubit‹vel, como ci…ncia que trata “da mat‰ria, da
energia, do movimento e da for‚a – tudo desde a imensidƒo do cosmo at‰ a menor
part•cula indivis•vel da natureza” – e como atividade intelectual dedicada Ž busca das
leis fundamentais da natureza, Žs quais nenhum fen•meno no universo ‰ alheio
(BRENNAN, 2003, p.9). Apesar disso, os f•sicos consideram que o n•vel de
reconhecimento dessa ci…ncia, na atualidade, nƒo ‰ proporcional Ž sua importŠncia. E,
no mundo todo, se preocupam, por exemplo, com o quantitativo dos ingressantes nos
cursos de gradua‚ƒo da ‹rea, sempre aqu‰m da oferta de vagas.

Elencar as causas para a baixa procura e a evasƒo foge ao escopo deste trabalho.
No entanto, as bibliotecas universit‹rias sƒo as provedoras dos recursos informacionais
Žs atividades de ensino, pesquisa e extensƒo. Isto pressup‡e organizar e disseminar as
informa‚‡es registradas nos mais diferentes tipos de suporte, cuidar para que o
patrim•nio institucional, sob sua guarda, seja adequadamente preservado e divulgado, e
associar-se a todas as iniciativas promotoras da ci…ncia e cultura, no Šmbito acad…mico.
Reconsideramos, entƒo a nossa ideia inicial – trabalhar na identifica‚ƒo, organiza‚ƒo e
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aloca‚ƒo da Cole‚ƒo de Mem€ria em um espa‚o adequado, seguro e protegido de
ataques Ž sua integridade, de acordo com diretrizes institucionais (AMAZONAS;
SILVA; MACHADO, 2003). Era preciso ir al‰m.

Encaminhamos entƒo uma proposta de parceria biblioteca/Instituto de F•sica, em
setembro de 2007, em que mencion‹vamos a inten‚ƒo de trabalhar outros elementos de
mem€ria (FONSECA, 2006). Apresentada pelo professor Francisco Caruso ao Conselho
Departamental, a proposta obteve a chancela do Instituto de F•sica (UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2007), e foi submetida Ž Funda‚ƒo para o
Amparo Ž Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Os recursos nela pleiteados
para a aquisi‚ƒo de equipamentos e contrata‚ƒo de servi‚os foram liberados, em 2008.
Apesar do ineditismo desse feito, pois na hist€ria da biblioteca a capta‚ƒo de recursos
externos era subsidi‹ria dos projetos de pesquisa de docentes, isso ainda nos parecia
insuficiente.
Ainda mais, porque, nesse meio tempo, a viv…ncia e conviv…ncia com os f•sicos
nos levaram a questionar a razƒo de a literatura dedicada Ž hist€ria das ci…ncias e da
F•sica no Brasil, pelo menos at‰ onde pudemos consultar, nƒo mencionar o curso de
F•sica da UERJ. O que determinaria esse fato, que denominamos invisibilidade do
curso, se j‹ em 1942, ele funcionava, sendo mais antigo at‰ que a universidade, Ž qual
veio a pertencer posteriormente?
Em conversas com os f•sicos, eles aventaram algumas possibilidades. Uma delas
seria a preocupa‚ƒo dos fundadores com o ensino de qualidade, em detrimento do
incentivo Ž produ‚ƒo de conhecimento novo, que entendiam caber a Universidade do
Brasil, depois Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e Ž sua Faculdade
Nacional de Filosofia. Outra poss•vel causa seria o fato de o curso e o Instituto de F•sica
terem se desenvolvido sem a contribui‚ƒo de pesquisadores “importados” de outros
pa•ses, como ocorreu na Nacional, e em diversas institui‚‡es de n•vel superior, em
especial nas d‰cadas de 1930-1940. Houve at‰ quem alegasse que a Faculdade era
invis•vel por ser suburbana. Qual desses motivos explicaria o “esquecimento” dos pares
em rela‚ƒo Ž F•sica, e aos f•sicos na Universidade do Distrito Federal? Haveria
implica‚‡es desse fato nos anos posteriores?
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Para tentar dirimir tais dˆvidas, estabelecemos, como nosso objetivo, construir
uma mem€ria poss•vel do Instituto de F•sica, a partir das marcas de mem€ria do
desenvolvimento da F•sica no Brasil, em especial na UERJ, encontradas nos livros,
documentos de arquivo, nas conversas com os f•sicos e na constitui‚ƒo do acervo
bibliogr‹fico. Pretend•amos atingir esse ponto central, descrevendo e analisando as
circunstŠncias do surgimento e da consolida‚ƒo do curso de F•sica. Entend•amos que as
rela‚‡es e os afetos, os jogos de for‚a que deflagram o processo de constru‚ƒo das
mem€rias surgiriam dessa narra‚ƒo e nos permitiriam identificar os elementos
constitutivos da identidade dos f•sicos da UERJ.
Ocorre que isto implicaria cobrir um amplo per•odo, entre as d‰cadas de 1930 e
1990, e abarcar inˆmeras conjunturas pol•ticas, econ•micas, sociais. Optamos por
restringir a nossa constru‚ƒo Žs d‰cadas de 1930 a 1950 - de pouco antes do in•cio do
curso de F•sica, ainda na Faculdade de Filosofia Ci…ncias e Letras do Instituto LaFayette, at‰ os seus quase vinte anos de exist…ncia, em 1959. A escolha deste ˆltimo
marco nƒo foi aleat€ria. Acontece que, bem pr€ximo desse anivers‹rio, em 1958, Jos‰
Leite Lopes (1918-2006), em uma confer…ncia no Semin‹rio de Energia At•mica
promovido pelo Instituto de Pesquisas Radioativas, em Belo Horizonte, atestou essa
invisibilidade do curso de F•sica. Ele indica como centros de forma‚ƒo de f•sicos apenas
os Departamentos de F•sica das Faculdades de Filosofia da Universidade de Sƒo Paulo
e, da Nacional de Filosofia, no Rio de Janeiro, este em conjuga‚ƒo com o Centro
Brasileiro de Pesquisas F•sicas (1997, p.2).
Em que pese a vincula‚ƒo de Leite Lopes aos quadros das duas ˆltimas
institui‚‡es, a consulta Žs fontes mostrou que, de fato, embora se fizesse alguma
pesquisa nas universidades, essa nƒo era a regra. Ora, se nƒo era um centro formador de
f•sicos, o que era o curso da Faculdade de Filosofia da entƒo Universidade do Rio de
Janeiro, a URJ, hoje UERJ? Qual a sua identidade? O que o diferenciava, e aproximava
dos demais existentes Ž ‰poca? Instigada por tais indaga‚‡es, chegamos a uma
identidade fortemente estabelecida em torno da profissionaliza‚ƒo para o magist‰rio,
que se contrapunha a identidades emergentes - de resist…ncia e de projeto – que
buscavam afirmar-se frente Ž comunidade e ao mercado.
Tamb‰m se evidenciou o quanto os f•sicos foram influentes, para o bem e para o
mal, na constitui‚ƒo da pr€pria universidade, na d‰cada de 1950, e sua trajet€ria
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posterior. Portanto, ao enfocar esse grupo, nesses prim€rdios, enfrentamos o desafio de
ter que desembara‚ar as suas ra•zes das rela‚‡es estabelecidas com outros grupos na
institui‚ƒo. Por vezes, nƒo poucas, a Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette se
sobressai mais nitidamente na discursividade das lembran‚as dos f•sicos, do que o
curso, ou a unidade acad…mica, o Instituto de F•sica, e at‰ a pr€pria universidade.
Assim, a princ•pio, pens‹vamos em satisfazer uma vontade de mem€ria
manifestada pelos f•sicos da UERJ, e em paralelo, favorecer a interlocu‚ƒo e parceria
biblioteca/Instituto de F•sica. Mas nesse movimento, nos deparamos com a
possibilidade de, como outros antes de n€s, nos debru‚armos sobre os pergaminhos, e
lan‚ar-lhes mais um foco de luz, de modo a destacar o patrim•nio institucional. O
patrim•nio tang•vel – o acervo sob a guarda da biblioteca, em especial, a Cole‚ƒo
Mem€ria do Instituto de F•sica - e o patrim•nio intang•vel - as realiza‚‡es das pessoas
que, ao longo dos anos, atuaram na universidade, mais especificamente no curso de
F•sica.

Caminhos para a constru‚ƒo da mem€ria

O patrimônio histórico-cultural de uma nação não abrange
apenas edificações e monumentos, ou sua tradição sociocultural, mas
também seus bens culturais, tangíveis e intangíveis, como o
conhecimento que produz, a documentação que registra esse
conhecimento e suas formas de divulgação (GARC‘A CANCLINI,
1997).

Em tempos antigos, nas estradas de certa forma mais prec‹rias e perigosas do
que as de hoje, eram comuns as milestone, grandes blocos de pedra demarcat€rios das
distŠncias percorridas e a percorrer. De forma an‹loga, os livros da mem€ria da
biblioteca de F•sica da UERJ pontuam esta empreitada, se entrela‚am no nosso
caminho, vez por outra. Cada uma das subcole‚‡es em que os agrupamos traz ao
presente ‰pocas, lugares, pessoas, acontecimentos. Al‰m disso, esse patrim•nio foi
reunido, no espa‚o da biblioteca, pela vontade dos f•sicos. Coube a n€s, que os
sucedemos, organiz‹-lo na Cole‚ƒo de Mem€ria.

Assim, esta cole‚ƒo se constitui em lugar de mem€ria, termo cunhado por Pierre
Nora para designar “toda unidade significativa, de ordem material ou ideal, da qual a
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vontade dos homens ou o trabalho do tempo fez um elemento simb€lico do patrim•nio
da mem€ria de uma comunidade qualquer", tal como consta na apresenta‚ƒo de Les
France citada por Armelle Enders (1993, p.129). Da mesma forma, consideramos lugar
de mem€ria os cl‹ssicos da F•sica moderna editados, em sua maioria, nas tr…s primeiras
d‰cadas do s‰culo XX, que evocam o per•odo descrito por Capra como dos mais
“emocionantes da ci…ncia moderna” (1983), quando de coadjuvante, papel que
desempenhou ao longo do s‰culo XIX, a ci…ncia passou a atriz principal, como avalia o
fil€sofo Videira (2006, p.6).

Em parte, esse estrelato se deve aos desdobramentos das teorias desenvolvidas
por Einstein, no escrit€rio de patentes em Berna, na Su•‚a, onde trabalhava como
t‰cnico, quando publicou os cinco artigos j‹ mencionados, em 1905. Dois deles deram
origem Žs teorias da relatividade - a teoria geral e a especial - os primeiros assuntos
cient•ficos que a m•dia de massa, em seu in•cio, na d‰cada de 1930, tentou popularizar.
Os outros tr…s artigos alteraram de forma significativa a face da F•sica. A tal ponto que
passou a ser conhecida como cl‹ssica, a F•sica desenvolvida at‰ a virada do s‰culo XX,
capaz de explicar os movimentos dos objetos que se movem lentamente, com rela‚ƒo Ž
velocidade da luz, al‰m de fen•menos como o calor, o som, a eletricidade, o
magnetismo e a luz. A compreensƒo desses fen•menos foi modificada pela relatividade
e a teoria dos quanta, aplic‹veis tanto a velocidades mais altas, ao infinitamente grande,
quanto ao infinitamente pequeno, como el‰trons, pr€tons e n…utrons (BRENNAN, 2003,
p.11).

Estavam lan‚adas as bases para a descoberta, na d‰cada de 1920, das leis da
F•sica At•mica, por um grupo internacional de f•sicos: Niels Bohr (Dinamarca), Louis
de Broglie (Fran‚a), Erwin Schr’dinger e Wolfgang Pauli (“ustria), Paul Dirac
(Inglaterra) e Werner Heisenberg (Alemanha). Desses, apenas o ˆltimo nƒo est‹
representado na Cole‚ƒo de Mem€ria. Isto faz supor que seria poss•vel acompanhar o
desenvolvimento te€rico da MecŠnica QuŠntica, pelo menos em alguns de seus
aspectos, por meio desses livros da mem€ria. Neles predominam os idiomas ingl…s e
franc…s, contudo, h‹ um exemplar de A evolução da Física, de Albert Einstein, em
tradu‚ƒo de Monteiro Lobato.
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Vale lembrar que Santos, em 1987, portanto, quase 90 anos depois do seu in•cio,
predisse longa vida para a essa revolu‚ƒo cient•fica determinada pelas descobertas de
Einstein e a mecŠnica quŠntica (p.38), do que deduzimos o seu impacto na sociedade
europ‰ia. Esta, desde a virada do s‰culo efervescia, se transformava, sob a ‰gide das
pot…ncias pol•ticas e econ•micas - Inglaterra, Fran‚a e Alemanha. Milhares de pessoas,
j‹ se dedicavam Ž pesquisa pura e aplicada. A produ‚ƒo em massa e a crescente
concentra‚ƒo urbana, devidas Ž industrializa‚ƒo, geravam problemas e necessidades
inusitados, renovados desafios para a ci…ncia da ‰poca. Talvez por isso ‰ que, s€ com a
aproxima‚ƒo do fim do s‰culo XX, tenham come‚ado a surgir, e a se avolumar, cr•ticas
e questionamentos sobre o papel da ci…ncia.

Menezes destaca que tamb‰m a literatura, a filosofia e o pensamento social
refletiam as mudan‚as ideol€gicas, e as novas contradi‚‡es (1988, p.13), que emergiram
no bojo da revolu‚ƒo cient•fica. Esta ‰ definida por Khun como o complemento
desintegrador da tradi‚ƒo, Ž qual a atividade da ci…ncia normal est‹ ligada, e representa
a culminŠncia de um processo de desorienta‚ƒo seguida da ci…ncia, que acontece
quando

os membros de uma profissƒo nƒo podem mais esquivar-se das
anomalias que subvertem a tradi‚ƒo existente da pr‹tica cient•fica –
entƒo come‚am as investiga‚‡es extraordin‹rias que finalmente
conduzem a profissƒo a um novo conjunto de compromissos, a uma
nova base para a pr‹tica da ci…ncia (KHUN, 1990, p.25).

Nos laborat€rios de F•sica desintegraram-se, assim, v‹rios componentes da
tradi‚ƒo cient•fica entƒo em voga. Os f•sicos se viram na injun‚ƒo de admitir a
exist…ncia de entidades extremamente abstratas que, “dependendo da forma pela qual as
abordam aparecem Žs vezes como part•culas, Žs vezes como ondas”; e cuja “natureza
dual ‰ igualmente exibida pela luz, que pode assumir a forma de ondas eletromagn‰ticas
ou de part•culas” (CAPRA, c1983, p.57). Se o observador tanto influencia o objeto
observado, quanto ‰ afetado por ele, tamb‰m as condi‚‡es em que se d‹ o experimento
afetam a experi…ncia. As consequ…ncias de tais fatos excederam em muito o campo da
f•sica e, em particular, afetaram a nossa maneira geral de considerar o mundo em que
vivemos, a filosofia, as formas de conhecer (JEANS, 1944, p.12).
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Os te€ricos passaram a se questionar sobre tradicionais oposi‚‡es: objeto/sujeito,
razƒo/emo‚ƒo, sociedade/indiv•duo. Encontramos pontos em comum entre dois deles –
Maurice Halbwachs (1877-1945) e Mikhail Bakhtin (1895-1975). Ambos se dedicaram,
nas primeiras d‰cadas do s‰culo XX, a fertilizar seus campos de estudo, ao refletir sobre
a sociedade do seu tempo, e suas contradi‚‡es, com base na revolu‚ƒo einsteineana.
Essa aproxima‚ƒo com o nosso objeto de estudo, nos levou a cogitar de nos apoiarmos
nesses autores para um enquadramento te€rico-metodol€gico adequado aos objetivos da
nossa pesquisa-disserta‚ƒo.

A come‚ar por Halbwachs, na Fran‚a. Soci€logo, estat•stico, forma‚ƒo e
interesses profissionais diversificados. Um homem da sua ‰poca, mas, sobretudo, “um
observador fiel da vida social concreta e cotidiana” (ALEXANDRE, 2006, p.22). Sob a
influ…ncia de Durkheim e Bergson, Halbwachs realiza estudos sobre os quadros sociais
da mem€ria como condi‚ƒo para o recordar (1994), e inaugura uma disciplina - a
mem€ria como constru‚ƒo social (GONDAR, 2005, p.8). Com Halbwachs a sociologia
francesa inicia o trabalho de extrair as consequ…ncias das descobertas de Einstein, de tal
forma que, “ao retirar do tempo (e da mem€ria) seu privil‰gio de ‘dado imediato’ da
consci…ncia despojando-o da sua ‘ess…ncia’ plat•nica, a sociologia pode se empenhar na
an‹lise de fatos humanos at‰ entƒo deixados para a literatura” (DUVIGNAUD, 2006,
p.12).

Pois foi justamente a partir da cr•tica liter‹ria que Bakhtin, tamb‰m um homem
de seu tempo, na Rˆssia, em um cen‹rio pol•tico revolucion‹rio, entre 1918 e 1924,
estabelece as bases do seu pensamento tƒo multifacetado, que os cr•ticos t…m
dificuldade de enquadr‹-lo em um campo disciplinar. Lingu•stica, cr•tica liter‹ria,
psican‹lise, filosofia sƒo temas que atravessam seus escritos. Apesar do isolamento que
lhe foi imposto, e das adversidades conjunturais, suas ideias provocam leituras e
releituras as mais diversas, desde 1975, quando foram divulgadas na Europa. Bakhtin,
ao se referir ao problema do texto na ling••stica, na filologia e em outras ci…ncias
humanas, comenta que sua “pesquisa transcorre em campos lim•trofes, isto ‰, nas
fronteiras de todas as referidas disciplinas, em seus cruzamentos e jun‚ƒo” (2003,
p.307). Portanto, Bakhtin ‰ um fil€sofo da cultura, ou nas palavras de Stam,
“simplesmente um dos maiores pensadores do s‰culo XX” (2000, p.11).
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Acercar-nos de Bakhtin, no entanto, ‰ um desafio. Desafio a ser enfrentado em
di‹logo com outros – os seus comentadores (e nƒo sƒo poucos) - j‹ que nƒo dominamos
a l•ngua em que se expressava. Acresce que suas reflex‡es centradas nas rela‚‡es de
alteridade mediadas pela linguagem, e pelo dialogismo - poliglossia, heteroglossia,
polifonia, e g…neros discursivos, para citar alguns - como varia‚‡es sobre um mesmo
tema, permeiam v‹rias obras, algumas assinadas por outros integrantes do chamado
Círculo de Bakhtin, mas a ele atribu•das. Tamb‰m geram controv‰rsias as apropria‚‡es
em diferentes ‹reas do conhecimento de tais conceitos, as tradu‚‡es (ou trai‚‡es?) do
ingl…s, ou do franc…s, em menor nˆmero do russo. E se nƒo bastasse, Bakhtin
desenvolveu suas ideias em consonŠncia com outras concep‚‡es da ci…ncia, em
particular com o conceito da relatividade de Einstein. Preocupou-se com o efeito do
locus na observa‚ƒo cient•fica dos fen•menos, ou seja, o que vemos ‰ determinado pelo
lugar de onde vemos, e tamb‰m com o efeito desta observa‚ƒo sobre os fen•menos em
causa, conforme o princ•pio da indetermina‚ƒo, de Heisenberg (STAM, 2000, p.17).

Do exposto resulta que o dialogismo, por exemplo, Žs vezes seja tratado como
sin•nimo de di‹logo, quando este ao contr‹rio daquele, nem sempre pressup‡e a
indispens‹vel atitude responsiva do interlocutor. Disto decorre uma necess‹ria e
produtiva complementaridade de vis‡es, compreens‡es e sensibilidades, o cerne da
no‚ƒo bakhtiniana de di‹logo. Este processo de autocompreensƒo, atrav‰s da alteridade,
dos valores do outro, come‚a cedo, quando as crian‚as v…em-se a si pr€prias atrav‰s dos
olhos da mƒe e prossegue durante toda a vida , complementa Stam, no trecho citado
acima.

De forma an‹loga, Halbwachs afirma serem os nossos sentimentos e
pensamentos mais pessoais oriundos de meios e circunstŠncias sociais definidos (2006,
p.41). Entƒo, a crian‚a “pensa em comum com outras pessoas”, isto ‰, seu pensar ocorre
a partir de suas pr€prias impress‡es, mas inclui as ideias que partilham os que com ela
convivem (p.81). De tal forma, que algu‰m isolado nƒo conseguiria construir uma
identidade pessoal, j‹ que nƒo poderia lembrar (p.110).

Ousamos, portanto, essa aproxima‚ƒo entre Halbwachs e Bakhtin, por consider‹los plurais e diversificados em sua abordagem da vida em sociedade, como
determinante, respectivamente do lembrar e do enunciar. Assumimos, assim, o
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pressuposto bakhtiniano de que, no Šmbito das ci…ncias humanas, nƒo ‰ poss•vel
compreender o homem, sua vida, seu trabalho, suas lutas, senƒo por meio das suas
rela‚‡es com aquilo que j‹ criou ou que criar‹. E o de que ningu‰m pode se lembrar
realmente a nƒo ser em sociedade, pela presen‚a, ou pela evoca‚ƒo, portanto recorrendo
aos outros, ou a suas obras, de acordo com Halbwachs (2006).

Na tessitura em torno do nosso objeto - a F•sica e os f•sicos da UERJ – tempo e
espa‚o se confundem, de certa modo, ao percorrermos esses caminhos da mem€ria.
Haja vista o ponto de onde estendemos o olhar Žs d‰cadas de 1930 a 1950 – uma
cole‚ƒo reunida em uma biblioteca, que s€ veio a se constituir na d‰cada de 1990. Pois
foi desse nosso lugar - bibliotec‹ria/pesquisadora - para usar um termo bakhtiniano,
exot€pico, marcado pela “diferen‚a de lugar e no tempo que ‰ a condi‚ƒo para a pr€pria
compreensƒo”, que nos dispusemos Ž tarefa de tentar perceber como os f•sicos se v…em,
para em seguida, nos distanciarmos, voltarmos ao nosso lugar, e dali lan‚armos nosso
olhar sobre essa identidade por eles assumida. Desse lugar exterior ‰ poss•vel que
possamos ver algo desses sujeitos que eles desconhecem, de acordo com Bakhtin
(AMORIM, 2007, p.14)

Tamb‰m entendemos que nosso sujeito – os f•sicos – enquanto grupo, estƒo
organizados para atingir um objetivo, sendo pertinente pensarmos na consolida‚ƒo da
F•sica na universidade em termos de projeto, campo de possibilidades e metamorfose de
Alfred Schultz (1979), tal como desenvolvidas por Gilberto Velho (2003, p.97-105), em
seus estudos sobre as sociedades complexas. Nestas coexistem diversos mundos,
diferentes discursos, que embora relacionados, conservam suas peculiaridades.

Por sua vez, o projeto ‰ relacionado Ž mem€ria, porque se esta favorece um
olhar retrospectivo, mais ou menos organizado, de uma trajet€ria e biografia, aquele,
enquanto “conduta organizada para atingir finalidades espec•ficas”, antecipa essa
trajet€ria e biografia, na medida em que busca, atrav‰s do estabelecimento de objetivos
e fins, a organiza‚ƒo dos meios atrav‰s dos quais esses poderƒo ser atingidos. Enseja,
portanto, uma visƒo de futuro. A consist…ncia do projeto depende da mem€ria que
fornece os indicadores b‹sicos de um passado que produziu as circunstŠncias do
presente, sem a consci…ncia das quais seria imposs•vel ter ou elaborar projetos. Por sua
vez, a an‹lise das mudan‚as individuais dentro e a partir de um quadro s€cio-cultural
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(metamorfose) poder‹ contribuir para que se delineiem as fronteiras do curso de F•sica
e, posteriormente do Instituto, como um campo de possibilidades (de mudan‚as, de
adequa‚ƒo ao ambiente mais pr€ximo, de respeito ao passado e de visƒo de futuro).

Tudo isso nos parece muito coerente com o pensamento de Halbwachs e
Bakhtin, sempre preocupados em superar dicotomias e dimensionar a individualidade
em sua rela‚ƒo com o social, e o quadro te€rico adequado para uma aproxima‚ƒo mais
produtiva do nosso problema – a falta de visibilidade do curso de F•sica detectada na
literatura sobre a hist€ria da ci…ncia e da F•sica no Brasil.

Procedimentos te€rico-metodol€gicos

Na impossibilidade de cobrir toda a trajet€ria dos f•sicos e da F•sica na
universidade, a partir de um enfoque s€cio-hist€rico, optamos por buscar uma visƒo de
conjunto das injun‚‡es pol•ticas e pedag€gicas a que estiveram submetidos os f•sicos,
entre 1930 e at‰ o fim da d‰cada de 1950. Nossa inten‚ƒo era compreender os fatos
observados, na sua historicidade, portanto, como instŠncias do coletivo (AMORIM,
2007).

Incursionarmos, entƒo, ainda que de forma breve, pela hist€ria de nosso pa•s, e
at‰ pela europ‰ia, do per•odo em foco, em que, no plano pol•tico nacional, por exemplo,
ocorreram a ascensƒo e queda de oito presidentes, quatro deles eleitos indiretamente
(Getˆlio Vargas, entre 1930-1945, Jos‰ Linhares, Carlos Luz, Nereu Ramos). Tamb‰m
na d‰cada de 1930, marco inicial da pesquisa, surgiu, e foi dissolvida, a Universidade
do Distrito Federal, a UDF, no governo autorit‹rio de Vargas, com implica‚‡es no
cen‹rio cient•fico da entƒo capital federal, e do Brasil Ž ‰poca, e posteriormente. J‹ no
final dessa d‰cada, foi criada a Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto
La-Fayette onde, em 1942, come‚ou a funcionar o curso de F•sica. O Instituto de F•sica,
por sua vez, surgiu em 1951, como unidade acad…mica da UDF, mas s€ foi oficializado
em 1954, quando a universidade ainda nƒo contava com uma diretriz comum para a
Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette e as outras tr…s faculdades isoladas que,
em 1950, lhe deram origem. As mudan‚as de denomina‚ƒo por que passou a
universidade estƒo no Quadro 7.
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Muitos dos que aqui nomeamos precursores da F•sica – alunos e docentes desses
anos iniciais, at‰ a d‰cada de 1950 – participaram da cria‚ƒo dessa Faculdade de
Filosofia, do movimento em favor da UDF, e dos rumos que ela tomaria bem al‰m do
per•odo aqui enfocado. Sua influ…ncia balizou o desenvolvimento da universidade, em
consonŠncia com os ditames governamentais, atrelada a injun‚‡es pol•ticas, dependente
de verbas oficiais escassas, inconstantes. Eles atuaram, nesses epis€dios, Ž semelhan‚a
dos her€is bakhtinianos, como os que conduzem o enredo (BAKHTIN, 2003), para o
bem ou para o mal. Ficarƒo fora do nosso relato, portanto, a moderniza‚ƒo da
universidade, do curso, e do Instituto de F•sica, que se intensificou na d‰cada de 1990,
em seguida Ž promo‚ƒo da unidade organizacional, processo lentamente maturado, e as
circunstŠncias em que foi criada a biblioteca de F•sica e Astronomia, no bojo do projeto
da p€s-gradua‚ƒo, o mestrado em F•sica, no Instituto de F•sica.

Recorremos, para tra‚ar os caminhos da F•sica e dos f•sicos, a fontes pessoais e
documentais (arquiv•sticas e bibliogr‹ficas). Entre as fontes bibliogr‹ficas monografias, artigos de peri€dicos - buscamos as que versassem sobre os nossos temas
principais, com enfoque na hist€ria e na mem€ria: F•sica e f•sicos no Brasil; a cria‚ƒo e
desenvolvimento da UERJ; a forma‚ƒo da comunidade cient•fica no Brasil. Agrupamos
o material a que tivemos acesso, em quatro p€los principais de descri‚ƒo de cen‹rios. A
come‚ar pelo cen‹rio pol•tico e educacional brasileiro (CUNHA, 2007, 2007a;
SANT’ANNA, 1978); o das ci…ncias f•sicas no Brasil (GROSS, 2001; HAMBURGER,
2006; SCHWARTZMAN, 1979, [2001]); o da universidade que enfocamos
(MANCEBO, 1996, 1998); o referente ao curso, ao Instituto de F•sica (CUNHA, 1988;
MIGUEL [1990], 2003; GOMES FILHO, 1994). Quanto Ž infraestrutura informacional
dispon•vel na universidade, na d‰cada de 1950, muito nos ajudaram os trabalhos das
bibliotec‹rias Nysia Oliveira de S‹ (1996) e Neusa Cardim da Silva (2000).

Encontramos muitas das fontes bibliogr‹ficas na pr€pria biblioteca de F•sica e
Astronomia, inclusive a literatura cinzenta - folhetos, relat€rios, projetos, etc. – que nƒo
consta do cat‹logo automatizado da Rede Sirius – Rede de Bibliotecas da UERJ. Nas
fontes arquiv•sticas - documenta‚ƒo oficial: relat€rios, resolu‚‡es, memorandos,
delibera‚‡es, atas – em parte dispon•vel no Nˆcleo Mem€ria, Informa‚ƒo e
Documenta‚ƒo da Rede Sirius, MID, investigamos a inser‚ƒo do curso e do Instituto de
F•sica na UDF. Ali h‹ imagens de ex-diretores do Instituto de F•sica, bem como na sala
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do fot€grafo oficial da UERJ, Jos‰ Vitalino, e na Associa‚ƒo dos Diplomados da
Faculdade de Educa‚ƒo da UERJ, onde caixas e caixas com fotos dos primeiros tempos
da Faculdade de Filosofia, ganham o colorido das lembran‚as dos associados, muitas
delas tamb‰m publicadas na revista Delfos editada por essa Associa‚ƒo.

Em paralelo, fomos encontro do nosso outro – os f•sicos – o que nos exigiu um
esfor‚o por inser‚ƒo no campo de pesquisa, e com isso exercitamos o duplo movimento
antropol€gico de transformar o ex€tico em familiar (a ‹rea e a comunidade da F•sica) e
transformar o familiar – os livros do nosso cotidiano - em ex€tico (DAMATTA, 1981,
p.157). O “estranhamento” aplicado aos livros da mem€ria nos permitiu perceb…-los em
seu conjunto - como elementos da mem€ria coletiva - e em suas rela‚‡es e fun‚‡es,
como enredos, hist€rias a serem contadas.

J‹ a familiaridade com os f•sicos aconteceu aos poucos. E, em 2008, ano do
nosso ingresso no Programa de P€s-gradua‚ƒo em Mem€ria Social, os f•sicos e a ‹rea,
j‹ nƒo nos eram tƒo ex€ticos assim, devido ao nosso trabalho, j‹ mencionado, na
biblioteca de F•sica e Astronomia. Ali, a pr‹tica da negocia‚ƒo, inerente ao servi‚o de
refer…ncia, tamb‰m favoreceu a observa‚ƒo participante (FOOTE-WHYTE, 1990, p.7786). No nosso fazer bibliotecon•mico, ‰ t•pico estarmos ante esse “ser expressivo e
falante”, como Bakhtin caracterizava o objeto de estudo das ci…ncias humanas (2003,
p.395). Precisamos entƒo agir, de forma afirmativa, tal como no desenrolar de uma
pesquisa – falar com o outro, estabelecer com ele um di‹logo, passar de uma intera‚ƒo
sujeito-objeto, a uma rela‚ƒo entre sujeitos. Ou, em outras palavras, de uma orienta‚ƒo
monol€gica, a uma perspectiva dial€gica, em que investigador (o bibliotec‹rio) e
investigado (o usu‹rio que demanda uma informa‚ƒo) sƒo dois sujeitos em intera‚ƒo.

A esse exerc•cio de observar os eventos aplicamos o ponto de vista bakhtiniano,
no intento de perceber e ir ao encontro das muitas vozes, que se manifestam nos
diferentes discursos verbais, gestuais e expressivos (FREITAS, 2002). Nossa narrativa
foi composta, portanto, com os sentidos que conseguimos captar dessas mˆltiplas vozes,
que ecoavam atrav‰s dos diversos textos a que tivemos acesso, a partir do nosso lugar
exot€pico, como bibliotec‹ria, nƒo-f•sica. Com base nessa concep‚ƒo bakhtiniana,
buscamos a riqueza polif•nica que ocorre tanto nas falas de sujeitos distintos, como
docentes, t‰cnicos etc., mas, sobretudo, enxertada na fala de cada um desses sujeitos, o
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que nos remete a outros textos, expondo os matizes da expressividade do conjunto
polif•nico.

Tais discursos, que “refletem e refratam a realidade da qual fazem parte,
construindo uma verdadeira tessitura da vida social” (FREITAS, 2002), se sucederam
nesse movimento de aproxima‚ƒo e afastamento, a princ•pio de forma casual e
desordenada, Ž medida que nossa rede de rela‚‡es no Instituto de F•sica se ampliava.
Assim, das conversas informais, passamos Žs entrevistas, ao longo de toda a pesquisa,
com os detentores da mem€ria coletiva eleitos pelos pr€prios f•sicos - docentes, t‰cnicos
(bibliotec‹rios), e administrativos.

Pessoas sƒo patrim•nio, por suas realiza‚‡es, erros e acertos. Entƒo avaliamos
que, ouvir tantos detentores da mem€ria quanto foi poss•vel (Tabela), nos trouxe mais
b•nus que •nus. Primeiro, porque consideramos que essa atitude participativa dos
f•sicos denota uma vontade de mem€ria, e os posiciona como sujeitos - possuidores de
uma voz reveladora da capacidade de construir um conhecimento sobre a sua realidade.
Assim, de objeto, eles passaram a co-participantes do nosso processo de pesquisa. Outro
ganho foi obtermos uma visƒo de conjunto das percep‚‡es desse grupo sobre o seu
trabalho, e a universidade, desde os idos de 1950. Isto favoreceu constatar que muitos
dos detentores da mem€ria - ex-diretores, ex-alunos, hoje docentes, bibliotec‹rios e
administrativos do Instituto de F•sica - nele atuaram a partir da d‰cada de 1960.
Deduzimos da• que as novas gera‚‡es pouco conhecem - ou nƒo foram capazes de
lembrar – dos precursores e acontecimentos que narraremos aqui.

Tabela - Entrevistados por categoria: mar. 2008-set. 2009
ALUNOS

DOCENTES

14

5

T„CNICOADMINISTRATIVOS
4

TOTAL
23

Legenda: Alunos – diplomados pela UDF/URJ/UEG/UERJ; Docentes – formados
por outras institui‚‡es; T…cnico – administrativos - bibliotec‹rias e administrativos.

Talvez isso possa ser explicado, pelo menos em parte, pelo tempo transcorrido quase setenta anos - desde que o curso iniciou suas atividades. O nˆmero dos
precursores da F•sica ainda em atividade, ou em condi‚‡es f•sicas e psicol€gicas, de
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lembrar, ‰ pequeno. Al‰m disso, os registros dispon•veis sobre muitos deles sƒo
escassos, ou estƒo dispersos. Entƒo, para favorecer futuras pesquisas, relacionamos os
precursores que conseguimos identificar - catedr‹ticos, colaboradores, alunos das
primeiras turmas - no Ap…ndice H. Com o mesmo prop€sito – ajudar a lembrar –
relacionamos, em fontes pessoais, todos os que partilharam conosco suas lembran‚as,
at‰ os nƒo mencionados no texto, pois entendemos que eles tamb‰m contribu•ram para
que f•ssemos, aos poucos, numa esp‰cie de viagem ao passado, trazendo ao presente os
fatos que aqui relatamos.

Empregamos, nesses di‹logos, a entrevista-narrativa (JOCVCHELOVICH;
BAUER, 2003, p.90-113). Para estimular a narra‚ƒo, perguntamos apenas: Quem é ...
(nome completo do entrevistado)? Visamos com essa t‰cnica, uma auto-identifica‚ƒo, e
a flu…ncia das lembran‚as. Para controle e registro das entrevistas, adaptamos
formul‹rios indicados por Meihy (2002), Caldas (1999) e Moraes (1994): um roteiro de
apoio (Ap…ndice A), e outro, de acompanhamento (Ap…ndice B). Na fase preparat€ria,
consultamos o curr•culo Lattes, e p‹ginas na internet, quando poss•vel, o que favoreceu
o conhecimento pr‰vio do perfil acad…mico da maioria, conforme consta em fontes
pessoais.

Tamb‰m mantivemos um caderno de campo, no qual registramos observa‚‡es
pessoais das entrevistas, que aconteceram, Ž escolha dos entrevistados, nas salas de
trabalho, de reuni‡es, nos laborat€rios, na biblioteca, e at‰ nas resid…ncias. Algumas
puderam ser filmadas com recursos cedidos pelo professor Joƒo Baptista Canalle, do
Instituto de F•sica - uma estagi‹ria, graduanda de F•sica, e equipamento. No entanto,
como problemas operacionais impediram a continuidade desse procedimento, optamos
por analisar apenas as grava‚‡es em ‹udio, e transcrever s€ as mencionadas no texto.
Cabe registrar ainda que no Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, CTE, h‹ v•deos com depoimentos de f•sicos precursores que
exerceram pap‰is de destaque na Administra‚ƒo Central. (MANCEBO, 1996, p.229).

A diversidade das fontes consultadas nos levou a analisar as informa‚‡es
coletadas por meio da “triangula‚ƒo” (CASTELLS, 2007, p.60), ou seja, as conclus‡es a
que chegamos foram baseadas nas tend…ncias convergentes observadas. Tamb‰m
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buscamos, em um exerc•cio aproximativo, marcas denotadoras de polifonia em alguns
depoimentos. (KOCH, 2008, 2008a).

Organizamos o material que resultou desses procedimentos em cap•tulos, que se
sucederƒo, nesta narrativa, de modo a abranger os elementos da mem€ria coletiva, a
saber: o espa‚o – o Instituto La- Fayette; os acontecimentos a ele relacionados – o in•cio
do curso de F•sica em uma faculdade particular, e do Instituto de F•sica, a cria‚ƒo
pol…mica da UDF; e as pessoas - os nossos outros, os f•sicos. A come‚ar por esta parte,
introdut€ria, em que apresentamos o problema da pesquisa, os objetivos e
procedimentos te€rico-metodol€gicos. A seguir, no cap•tulo 1, sumarizamos a
conjuntura pol•tico-cient•fica nos trinta primeiros anos do s‰culo XX relacionada, direta
ou indiretamente, com a cria‚ƒo da Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette, e do
curso de F•sica, entre as d‰cadas de 1930 a 1940.

Embora se entrelace, em determinados pontos, com o seguinte, dada a natureza
dos assuntos nele tratados, optamos por deixamos para o cap•tulo 2, os fatos da d‰cada
de 1950, como a vincula‚ƒo da Faculdade de Filosofia, junto com outras tr…s faculdades
isoladas, Ž UDF. Destacamos a presen‚a pol•tica dos f•sicos nesse per•odo, ainda que na
luta em causa pr€pria – pela UDF, e sua posterior encampa‚ƒo. Outro dos sonhos
acalentados nesse per•odo - o Instituto de F•sica - aconteceu em 1954, mas revelou-se
uma quimera, pois se mantiveram as mesmas condi‚‡es prec‹rias de funcionamento do
curso.

Abrimos um pouco mais a lente, para, no cap•tulo 3, mostrar como ocorreu a
gradativa organiza‚ƒo pol•tica de intelectuais e f•sicos em prol da ci…ncia e cultura, a
princ•pio em torno de associa‚‡es e sociedades cient•ficas e, mais tarde, dos institutos
de pesquisa e das ag…ncias de fomento. Analisamos como foram capitalizadas as
circunstŠncias favor‹veis - a ascensƒo da energia nuclear como ‹rea de pesquisa, o
discurso oficial desenvolvimentista e o prest•gio obtido, no exterior, principalmente por
Cesar Lattes e “lvaro Alberto da Mota e Silva - para mobilizar a sociedade e pressionar
o governo a apoiar essas iniciativas. Por fim, enfocamos o impacto desses
acontecimentos, em especial, na F•sica praticada na Faculdade de Filosofia do LaFayette.
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Alguns dos tra‚os das identidades emergentes, que abordaremos no cap•tulo 4,
foram forjados nas lutas travadas no decorrer do processo de institucionaliza‚ƒo da
pesquisa, em uma sociedade ainda provinciana, nos prim€rdios da industrializa‚ƒo. E
desse processo sƒo causa e consequ…ncia, bem como os embates inevit‹veis no interior
de comunidades em forma‚ƒo – a institucional (a universidade fragmentada), e a
cient•fica, em que prevalecia o autodidatismo. Essas disputas decorrem do contraponto
entre a tend…ncia em ascensƒo e a identidade legitimadora – professores, e nessa
afirma‚ƒo de identidades - f•sicos/professores - encontramos a chave da invisibilidade
do curso, e por extensƒo do Instituto, cujo projeto nƒo inclu•a a prepara‚ƒo de quadros
para a produ‚ƒo de conhecimento novo.

Conclu•mos com interroga‚‡es. O material consultado, a percep‚ƒo da disputa
identit‹ria intra e extra UDF, sentimentos contradit€rios captados aqui e ali, nas
entrevistas, nos despertam a curiosidade: o que teria acontecido depois? Que outros
caminhos teriam sido percorridos por essa comunidade, at‰ os dias atuais? Essas sƒo
algumas das perguntas que nos desafiam. Ainda mais que, numa narrativa, a pergunta –
e o que aconteceu depois? - ‰ plenamente justificada (BENJAMIN, 1987, p.213).

31
1 PRIMEIROS ESTUDOS EM FÍSICA E INÍCIO DO CURSO

Nem sempre encontramos as lembranças que procuramos, porque
temos de esperar que as circunstâncias, sobre as quais nossa vontade
não tem muita influência, as despertem e as representem para nós
(HALBWACHS, 2006, p.53).

Enfocamos a trajet€ria da F•sica e dos f•sicos na universidade como um texto,
que adquire sentido em sua rela‚ƒo dial€gica com outros textos. Assim sendo, iniciamos
esta parte com a descri‚ƒo do cen‹rio pol•tico-cient•fico brasileiro, em que surgiram os
estudos relacionados Ž F•sica, do in•cio at‰ meados do s‰culo XX, Ž semelhan‚a do que
fizemos, em rela‚ƒo ao cen‹rio internacional, na Introdu‚ƒo deste trabalho.

1.1 A Física no contexto brasileiro: os primeiros cursos

A princ•pio, lembramos que no decorrer das comemora‚‡es mundiais evocativas
do Ano Mirabilis de Einstein foram promovidos v‹rios eventos, lan‚ados inˆmeros
projetos e livros. Todos se ocupavam da mem€ria da F•sica e ‹reas afins, seguindo uma
tend…ncia recorrente em outros campos do saber, que Nora denominou de tirania da
mem€ria (2008). Um desses lan‚amentos, que tem o m‰rito de preservar a
espontaneidade dos depoimentos, reˆne confer…ncias sobre a mem€ria da F•sica e ‹reas
correlatas realizadas do Museu de Astronomia e Ci…ncias Afins. Desses depoimentos
destacamos o de Moreira, por mais pr€ximo aos objetivos deste estudo (2005, p.7-24),
pois relata, em sentido mais amplo, a evolu‚ƒo da F•sica, desde o s‰culo XVI.

Moreira ressalta que, nesses primeiros tempos, e at‰ o s‰culo XIX, havia um
interesse bem gen‰rico por conhecimentos astron•micos e f•sicos (p.13). A presen‚a de
observadores, pessoal t‰cnico de fora, ocorre em excurs‡es espec•ficas, em geral muito
controladas, pois era proibida, pelo governo portugu…s, a entrada de miss‡es cient•ficas
estrangeiras. Por essa ‰poca, os primeiros cursos de F•sica, “com aula, livro-texto,
alguns experimentos elementares de laborat€rio”, ocorreram no Semin‹rio de Olinda,
em 1800, por iniciativa do bispo Azeredo Coutinho, formado em Portugal, e que trouxe
a id‰ia do Col‰gio Real dos Nobres. Em seu pequeno laborat€rio, o bispo “tinha
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algumas m‹quinas eletrost‹ticas que eram consideradas muito interessantes na ‰poca”.
Contudo, s€ em pleno s‰culo XIX, com a vinda da Fam•lia Real Portuguesa, ‰ que no
Rio de Janeiro come‚aram a ser criadas institui‚‡es que pretendiam al‚ar a col•nia ao
status de metr€pole. Em 1810, surge a Real Academia Militar, depois Escola
Polit‰cnica, origem da Faculdade de Engenharia da UFRJ.

A essa altura, cont‹vamos j‹ 350 anos de hist€ria, mas ainda nƒo t•nhamos
propriamente um curso de forma‚ƒo em ci…ncia, e enquanto as universidades europ‰ias
contavam mais de seis s‰culos, a do Brasil s€ seria criada, a duras penas, em 1920
(MOREIRA, 2005, p.16). Houve tentativas de legisladores, visando a criar uma
universidade no Rio de Janeiro, todas mal sucedidas, pois prevalecia, entre n€s, a
tradi‚ƒo de a elite intelectual ser formada no estrangeiro.

Algumas

reformas

estruturais,

contudo,

ocorreram

entre

1930-1945,

correspondente ao primeiro governo Vargas, e perduraram por muitas d‰cadas. Essas
mudan‚as foram determinadas por press‡es da popula‚ƒo brasileira, que face Ž
crescente industrializa‚ƒo, aumentou seu n•vel de aspira‚ƒo, em especial nas ‹reas
urbanizadas. Os interesses pol•ticos sobrepujavam os da sociedade como um todo, e a
educa‚ƒo ficou identificada com Gustavo Capanema, Ministro da Educa‚ƒo de 1934 a
1945. Mas j‹ em 1930, estabelecido o Minist‰rio da Educa‚ƒo e Saˆde, se constr€i um
sistema nacional pˆblico de ensino, atrav‰s de reformas que atingiram todos os n•veis
escolares (BOMENY, 2009). Foi criado e padronizado o sistema universit‹rio pˆblico
federal, e pela necessidade de expandir o sistema escolar, surgiram a Universidade do
Brasil, o Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio de Janeiro, em 1934, Faculdades de
Filosofia, Ci…ncias e Letras, e o Servi‚o Nacional da Indˆstria, o Senai, em 1942.

No Rio de Janeiro, prevalecia a inger…ncia do Estado centralizador, que agia e
manipulava recursos conforme os interesses dos que detinham as posi‚‡es de mando,
em detrimento das camadas populares, que ficavam a reboque de tais favorecimentos
(CUNHA, 2007). Assim, a nossa primeira universidade com esse nome, a Universidade
do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, sofreu os efeitos dessa
pol•tica, e foi criada, logo no in•cio dos anos 30, nos moldes da ‰poca - pela agrega‚ƒo
de escolas/cursos j‹ existentes.
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Em Sƒo Paulo, no entanto, houve a “rea‚ƒo do antigo grupo hegem•nico, a
burguesia agr‹ria paulista empenhada em fortalecer a sociedade civil para resistir Ž
amplia‚ƒo da presen‚a do Estado, nos diversos n•veis de atividades sociais”
(SANT’ANNA, 1978, p.77), que fez surgir a primeira universidade com um projeto de
grande dimensƒo, a Universidade de Sƒo Paulo, a USP.

Esta ‰ considerada, portanto, uma resposta da oligarquia paulista ao governo
Vargas, uma estrat‰gia para manter o controle dos neg€cios do Estado e das empresas,
pela forma‚ƒo dos seus quadros intelectuais dirigentes. Apesar dessa origem elitista, no
in•cio, a USP expressou um esp•rito institucional e pˆblico, que impregnava
ideologicamente esse setor da sociedade influenciado pelos ideais liberais e iluministas.
Dessa forma, L‰lio Gama, o organizador da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras da
USP foi, em 1934, Ž Europa, e convidou v‹rios pesquisadores estrangeiros para criar
esses cursos (MOREIRA, 2005).

O Departamento de F•sica da USP ficou sob a responsabilidade de Gleb
Wataghin, indicado por Enrico Fermi, um dos l•deres da f•sica italiana, que junto com
Giuseppe Occhialini e outros, ali deram in•cio aos estudos da F•sica Nuclear e raios
c€smicos, ainda em prec‹rias instala‚‡es, com aparelhos criados no pr€prio laborat€rio,
onde trabalhavam juntos os professores, seus assistentes e t‰cnicos. Contudo,
Wathaghin, russo, naturalizado italiano, contava com todo apoio das autoridades
universit‹rias. Logo recebeu verbas que lhe propiciaram aparelhar os laborat€rios,
contratar em tempo integral os professores estrangeiros, ou seja, todas as condi‚‡es para
prosseguir em suas pesquisas em torno de quest‡es te€ricas fundamentais, e determinar
as caracter•sticas do ensino da f•sica, inclusive nos cursos para engenheiros da Escola
Polit‰cnica.

Ampliou-se, dessa forma, a influ…ncia estrangeira na nossa sociedade,
intensificada desde os anos 1920-1930, quando o cen‹rio pol•tico europeu conturbado
favoreceu a emigra‚ƒo para o Brasil de cientistas de v‹rias nacionalidades
(HAMBURGER, 2006). Antes disso, j‹ absorv•amos ideias de fora, por meio dos
livros-texto adotados nas escolas. Na nossa Polit‰cnica, por exemplo, eram utilizados os
livros de c‹lculo de Euler, de Laquaye, o de €tica de Auric, os mesmos da Polit‰cnica
de Paris criada com a Revolu‚ƒo Francesa (MOREIRA, 2005).
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Wataghin, e outros imigrantes, no entanto, trouxeram novas pr‹ticas e
possibilidades de conhecimento da F•sica, que foram incorporados tamb‰m pelos alunos
da engenharia el‰trica da USP.Entre eles, alguns tiveram o seu interesse em raios
c€smicos despertado, pelo contato com Wataghin, e entusiasmados, decidiram se
dedicar Ž F•sica. Marcelo Damy de Souza Santos e Paulus Aulus Pomp‰ia, se
destacavam pela habilidade experimental, enquanto Mario Schenberg, sobressa•a como
matem‹tico (UNIVERSIDADE DE S–O PAULO, 2004). Damy e Pomp‰ia, experientes
em eletr•nica, produziram um circuito capaz de aumentar a velocidade com que os
contadores el‰tricos registravam a passagem das part•culas. Estes seriam usados em
experi…ncias em grandes altitudes, a bordo de avi‡es e em montanhas, e debaixo da
terra, no interior de minas de ouro (HAMBURGER, 2006).

Mas o trabalho de M‹rio Schenberg (1914-1990) tamb‰m frutificou. Ele
desenvolveu, em 1941, com George Gamov, f•sico e cosm€logo de origem russa, o
mecanismo de explosƒo das estrelas supernovas, conhecido como processo Urca, em
homenagem ao famoso cassino que havia no Rio de Janeiro. O processo Urca – Ultra
rapide catastrophe - consiste na perda de energia atrav‰s da emissƒo de neutrinos,
durante a explosƒo das supernovas. O ponto em comum entre o efeito e o cassino residia
no fato de, eventualmente, fichas “sumirem” das mesas de aposta, sem a menor
explica‚ƒo para o fato. Schenberg trabalhou tamb‰m, nos Estados Unidos, com o
astrof•sico indiano, Pr…mio Nobel, S. Chandrasekhar, no que ‰ conhecido hoje como o
limite de Schenberg-Chandrasekhar – que determina a partir de que ponto, na vida de
uma estrela, ela se torna inst‹vel, ou seja, quando a estrela converteu aproximadamente
10% de seu hidrog…nio em h‰lio (SCHWARTZMAN, 2007, p.280).

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, no mesmo ano de cria‚ƒo da USP, 1932,
empenhados na luta em defesa do princ•pio de que a educa‚ƒo ‰ para todos, e dever do
Estado, jovens intelectuais, como Fernando de Azevedo e Louren‚o Filho, lan‚am o
Manifesto dos Pioneiros da Educa‚ƒo Nova. O l•der desse grupo era An•sio Sp•nola
Teixeira (1900-1971), que foi Diretor Geral do Departamento de Educa‚ƒo do Distrito
Federal (1931-1935), na gestƒo de Pedro Ernesto. O projeto de escola de An•sio inclu•a
todos os graus de ensino, da pr‰-escola ao curso superior, e dele fazia parte a
Universidade do Distrito Federal, a UDF, idealizada e criada, em 1935, e da qual ele foi
o primeiro reitor.
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Essa primeira UDF era municipal, pautada por uma proposta verdadeiramente
revolucion‹ria de ensino. E, na contramƒo da cultura bacharelesca hegem•nica, seu
mentor pretendia que nela se promovesse uma ampla integra‚ƒo, nƒo s€ entre as suas
escolas componentes, mas tamb‰m entre o ato de ensinar e o de pesquisar (NUNES,
2002, p.71). Al‰m disso, um dos eixos do pensamento desse educador era que a
universidade deveria contribuir para a forma‚ƒo de uma cultura nacional (LOPES;
BREGLIA, 2006, p.1970), o que o ensino superior vigente nƒo favorecia por ser

voltado para o passado, o que levava ao desd‰m pelo presente, e a
transmissƒo de uma cultura exclusivamente europ‰ia. Foi um Brasil
pensado “de fora para dentro”, em que se impunha a cultura
estrangeira, a base em que se estruturaram as escolas profissionais, e
que impediu que se formasse uma cultura nacional, formadora de uma
consci…ncia nacional (LOPES; BREGLIA, 2006, p.1970).

Tal consci…ncia nacional decorreria do empenho da universidade, como An•sio
Teixeira a idealizava, de forma a contribuir para a constru‚ƒo “da cultura expressiva das
sociedades contemporŠneas, com base cient•fica e tecnol€gica, respons‹vel pela
forma‚ƒo de um novo intelectual, a quem caberia exercer a dire‚ƒo da sociedade”. Essa
declara‚ƒo de princ•pios do papel da universidade embute a id‰ia de uma elite Ž qual
caberia a incumb…ncia de reconstruir o pa•s, o que se daria pela via da mentalidade
cient•fica, ou seja, “a aplica‚ƒo do m‰todo cient•fico a todos os setores da vida nacional
e da generaliza‚ƒo do estilo de vida democr‹tico: ci…ncia e democracia seriam, portanto,
os pilares desse processo” (LOPES; BREGLIA, 2006, p.1970).

Em uma sociedade onde preponderavam as trocas de favores, as alian‚as pela
manuten‚ƒo de privil‰gios, ‰ evidente que essas id‰ias soavam subversivas aos
detentores do poder na ‹rea educacional, uma amea‚a, um desafio Ž disciplina imposta Ž
educa‚ƒo. Logo, a persegui‚ƒo promovida pelo governo autorit‹rio de Vargas aos
intelectuais considerados “de esquerda”, ou amea‚adores Ž estabilidade pol•tica,
recrudesceu. E a UDF foi extinta. O argumento de Capanema para o ato arbitr‹rio foi,
segundo Rowe, o de que “nenhuma universidade municipal deve ser superior a uma
organiza‚ƒo nacional” (citado por SANTA’ANNA, 1978, p.78).

Acontece que, no mesmo Decreto-lei n—. 1190/1939 se organizou a Faculdade
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, para abrigar, al‰m do pr€prio An•sio
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Teixeira, outros 54 professores da extinta UDF. Heitor Villa-Lobos, Candido Portinari,
Lˆcio Costa, Cec•lia Meirelles, Gilberto Freire, Arthur Ramos, Hermes Lima e L‰lio
Gama, estavam entre eles (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO,
2007). Na verdade, com esse expediente, o governo tentava manter o controle da
educa‚ƒo.

E

submeter

mais

facilmente alunos

e

professores Žs

injun‚‡es

governamentais estabelecidas no Estatuto das Universidades Brasileiras, promulgado
pelo Decreto n—. 19.851 de 11 de abril de 1931, que instituiu o chamado “padrƒo
federal”, ao qual todas as institui‚‡es de ensino superior tiveram que se adaptar
(CUNHA, 2007, p.262).

Ocorre que tamb‰m na UDF as atividades de pesquisa foram impulsionadas pela
experi…ncia de um estrangeiro - o alemƒo Bernhard Gross (1905-2002). Esse engenheiro
por forma‚ƒo foi professor respons‹vel, de 1935 a 1937, pelo curso de F•sica da rec‰mcriada universidade, a convite de Roberto Marinho de Azevedo, diretor da Faculdade de
Ci…ncias. E quando a universidade foi extinta, j‹ fora atingido pelas medidas autorit‹rias
de Vargas, e nƒo mais pertencia aos quadros da UDF, pois quando o Estado Novo
proibiu a acumula‚ƒo de empregos, Gross optou pelo Instituto de Tecnologia, atual
Instituto Nacional de Tecnologia, que lhe propiciava melhores condi‚‡es de pesquisa
(GROSS, 2001, p.10).

O pouco tempo de Gross, na UDF, foi suficiente para que influenciasse toda uma
gera‚ƒo de jovens cientistas. Entre eles, Joaquim da Costa Ribeiro, que ministrava as
aulas experimentais, e Pl•nio Sussekind da Rocha, que dava as aulas de exerc•cio.
Ambos transferidos para a nova Faculdade de Filosofia, onde deram continuidade Žs
pesquisas que realizavam com Gross. E ali fizeram seguidores, apesar das dificuldades
decorrentes da “hostilidade dos setores universit‹rios tradicionais”, que refrearam o
desenvolvimento de equipes de pesquisa, pois nƒo havia recursos para aparelhar, de
forma adequada, os laborat€rios, e a burocracia estatal impossibilitava a contrata‚ƒo em
tempo integral de professores e pesquisadores (SANT’ANNA, 1978, p.78). Assim,
enquanto no Rio, a Nacional de Filosofia ainda se debatia em dificuldades e entraves
burocr‹ticos, a USP, em 1940, j‹ formava seus primeiros doutores (UNIVERSIDADE
DE S–O PAULO, 2004).
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De qualquer forma, aconteceram mudan‚as significativas, no panorama
cientifico brasileiro, advindas dessa contribui‚ƒo estrangeira. Entre elas, as atividades
de pesquisa em n•vel profissional, e a forma‚ƒo de futuros pesquisadores, conforme
narraremos nos cap•tulos 3 e 4.

Posteriormente, surgem as Faculdades Cat€licas, no Rio de Janeiro, hoje
Pontif•cia Universidade Cat€lica, PUC, cujo funcionamento foi autorizado em outubro
de 1940. Mesmo com o decidido apoio do governo Vargas, o reconhecimento da PUC
como universidade s€ ocorreu em 1946, e o do curso de F•sica, em 1956 (CUNHA,
2007a, p.282). No entanto, logo em 1957, ali foi fundado o Instituto Costa Ribeiro de
F•sica e Matem‹tica (PONTIF‘CIA UNIVERSIDADE CAT˜LICA, 2009).

Outra universidade nos moldes da USP e da UDF, contudo, s€ viria a surgir bem
mais tarde, em 1962 - a Universidade de Bras•lia, a UnB, sonho de Darcy Ribeiro. Ali,
de acordo com o projeto para o Instituto de F•sica Pura e Aplicada descrito por Leite
Lopes (1997), os estudantes s€ seriam aceitos depois de instalados os laborat€rios de
pesquisa b‹sica. J‹ a Universidade de Campinas, a UNICAMP, em 1963, foi idealizada
por Zeferino Vaz, de tal forma, que conseguiu seduzir C‰sar Lattes – a proposta era que
uma universidade se desenvolvesse em torno de um Instituto de F•sica.

Com esse breve relato, pretendemos demonstrar como se estabeleceu o ensino de
F•sica em nosso pa•s, e como sƒo jovens as nossas universidades, o que sumarizamos,
no Ap…ndice C, em um quadro com as datas de in•cio, reconhecimento da gradua‚ƒo e
da p€s-gradua‚ƒo, e os graus conferidos nos cursos de F•sica das principais institui‚‡es
brasileiras, entre 1931 e 2003. ™ poss•vel ainda, visualizar, o quƒo tardia ‰ a emerg…ncia
da p€s-gradua‚ƒo, em F•sica, em nosso pa•s, por falta de vontade pol•tica dos
governantes, cujos discursos sobre o investimento em ci…ncia e educa‚ƒo como
fundamental para o desenvolvimento humano, nƒo redundam em medidas de ordem
pr‹tica (CORREIA, 2009). Por fim, temos agora algumas pe‚as-chave que determinam
e configuram o cen‹rio em que surgiu o curso de F•sica, da Faculdade de Filosofia,
Ci…ncias e Letras do Instituto La-Fayette, em 1939, que de ora em diante
mencionaremos como Faculdade La-Fayette, ou Faculdade de Filosofia, para evitar
confusƒo com a Nacional de Filosofia. Afinal, teriam as duas alguma coisa em comum?
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1.2 ..Uma Faculdade chamada La-Fayette e seus fundadores

A mem€ria ‰ um componente essencial do sentimento de identidade do
indiv•duo, tanto quanto de uma coletividade, porque lhes assegura o sentido de
continuidade no tempo, e de coer…ncia, de que trata Pollak (1992). Por sua vez, os
narradores sƒo deposit‹rios e porta-vozes das lembran‚as coletivas, e a fonte a que todos
eles recorrem ‰ a experi…ncia que passa de pessoa a pessoa (BENJAMIN, 1987, p.198).
Assim, para acompanhar a trajet€ria do curso de F•sica, na Faculdade La-Fayette,
deixaremos que os fatos falem por si, ou melhor, por seus narradores – os fundadores e
alguns dos que ali atuaram nesses primeiros tempos.

Antes de lhes dar a palavra, esclarecemos que, embora nƒo pretend…ssemos
realizar um trabalho comparativo entre institui‚‡es, nƒo pudemos fugir de todo dessa
circunstŠncia. Entre outras raz‡es, pelo enfoque s€cio-hist€rico que adotamos, e
tamb‰m pelas rela‚‡es estabelecidas entre os docentes da Faculdade Nacional e a LaFayette, seja pela acumula‚ƒo de empregos, ou pelo fato de a Faculdade Nacional se
constituir no padrƒo federal para o ensino superior. Dessa forma, se estabelecem, entre
ambas, semelhan‚as e diferen‚as que destacaremos com mais detalhes no cap•tulo 4.

A voz do nosso primeiro narrador ecoa em um dos documentos a nosso ver dos
mais interessantes da Cole‚ƒo de Mem€ria da Biblioteca de F•sica, que estava
armazenado entre os folhetos (embora tecnicamente nƒo o seja, pelas suas 67 p‹ginas).
Seu autor, Francisco AlcŠntara Gomes Filho ap€ia sua hist€ria da Faculdade de
Educa‚ƒo da UERJ, em suas lembran‚as, e documentos hist€ricos, que tomam uma boa
parte da obra (1994). Nƒo temos not•cia, infelizmente, do destino desses documentos,
mas Gomes Filho declara que lhe foram cedidos por La-Fayette Cortes Filho, que al‰m
de secret‹rio do Instituto La-Fayette, de 1942 at‰ a sua extin‚ƒo em 1980, era filho do
professor La-Fayette Cortes de Lacerda (1887-1945), mentor do col‰gio que levava seu
nome. Portanto, conforme suas pr€prias palavras a Mancebo, Cortes Filho foi
testemunha privilegiada de todos os acontecimentos desse per•odo (1996, p.227).

Ocorre que omitir, esquecer, apagar, sƒo circunstŠncias do recordar. Assim, o
olhar de Gomes Filho nƒo ‰ isento. Ele foi, em momentos cruciais, nƒo apenas
testemunha dos acontecimentos, mas o mentor e o condutor do sucedido. Pode,
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entretanto, ter sido tra•do pela mem€ria, tanto quanto o outro narrador a cujas
lembran‚as recorreremos aqui, Joƒo Salim Miguel ([1991], 2003).

Salim Miguel foi descrito por Paulo AlcŠntara Gomes, em entrevista para a
nossa pesquisa como “um homem grande, de voz poderosa”, “um m‹gico”, no sentido
estrito do termo, ou “o melhor de todos eles”, em temos de did‹tica. Por outro lado, de
forma recorrente, outros entrevistados lembram que ele foi o “ˆnico f•sico que chegou a
reitor da UERJ”, ainda que por uma situa‚ƒo fortuita, na d‰cada de 1980, quando era o
vice de Ney Cidade Palmeiro, reitor que faleceu no exerc•cio do cargo. Salim Miguel,
tamb‰m faleceu, em 2007, depois de uma longa doen‚a, sem que pud‰ssemos
entrevist‹-lo para a nossa pesquisa. Por‰m, tivemos acesso a dois depoimentos seus: um
deles, datilografado, encontramos na biblioteca, no arquivo administrativo (MIGUEL,
[1990]), e o outro ‰ a entrevista que concedeu em sua resid…ncia, a Francisco Caruso,
em 2000. (2003).

A par dos detalhes sobre os primeiros tempos da UERJ, Salim analisa, nesses
depoimentos, a evolu‚ƒo acad…mica dessa sua “segunda casa”, onde come‚ou como
instrutor, na cadeira de F•sica Geral Experimental, depois teve a carteira assinada, em
1—. de mar‚o de 1950, e permaneceu at‰ ser aposentado, em 1995, portanto, durante
cerca de 45 anos. O seu e o de Gomes Filho sƒo, portanto, relatos de her€is, no sentido
bakhtiniano – o de condutores dos acontecimentos. E polif•nicos, tendo em vista que,
atrav‰s deles podemos identificar outras “vozes”, que expressam perspectivas, ou
pontos de vista diferentes, com os quais eles, os locutores, se identificam ou nƒo
(KOCH, 2008, p.63).

Entƒo, nos exigiram, tanto quanto poss•vel, ler suas entrelinhas, complementar
seus esquecimentos, garimpar, aqui e ali, em outras fontes, a F•sica e os f•sicos que eles
nƒo nos mostravam. Numa primeira aprecia‚ƒo, percebemos que Gomes Filho, o
catedr‹tico de funda‚ƒo, se at‰m aos aspectos mais burocr‹ticos da cria‚ƒo da
Faculdade de Filosofia, enquanto Salim Miguel, que percorreu todos os est‹gios de uma
carreira docente universit‹ria, recorda mais os aspectos acad…mico-pedag€gicos dos
primeiros tempos do curso e do Instituto de F•sica.
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O primeiro ponto que ressaltamos ‰ que se a Faculdade Nacional de Filosofia
resultou de um ato arbitr‹rio, a La-Fayette foi referendada por outro, bem aos moldes da
‰poca, conforme veremos. Tudo come‚ou com planos para criar uma faculdade
particular, entre catedr‹ticos do Col‰gio Pedro II - Gomes Filho, m‰dico, que ali dava
aulas de F•sica, Ant•nio Jacinto Guedes, de Latim, Arnaldo Black Sant’Anna, de
Hist€ria Natural, e Vitor Silva, de Matem‹tica. Depois passariam a integrar o grupo,
mais docentes desse col‰gio, e de diversas outras institui‚‡es, que se organizaram em
uma congrega‚ƒo composta por 46 nomes (Anexo D), dos quais alguns se destacariam,
posteriormente, na ‹rea acad…mica, gestƒo da universidade, e no Instituto de F•sica
(Quadro 1).

DOCENTES

CÁTEDRAS

DESTAQUE
Diretor do IF (1955 – 59)
Diretor do IF (1959 – 62)
Reitor (1960 e 1967)
Reitor (1967 - 72)

Fernando Rodrigues da Silveira

F•sica Geral e Experimental
F•sica Te€rica e Superior
An‹lise Matem‹tica
Economia Pol•tica
Hist€ria Moderna e
ContemporŠnea
Estat•stica Educacional

Ney Cidade Palmeiro

Sociologia

Francisco A. Gomes Filho
George Summer
Haroldo Lisboa da Cunha
Joƒo Lyra Filho
Oscar Acioly Ten€rio

Reitor (1972 - 76)
Nomeia o Col‰gio de Aplica‚ƒo/ UERJ
Diretor da Fac. de Filosofia (1950 – 62) e
Reitor (1958 - 60)

Quadro 1- Congrega‚ƒo mentora da Faculdade de Filosofia: destaques

Apesar do empenho e prest•gio dessa Congrega‚ƒo, que inclu•a ainda Manuel
Bandeira (Literatura Brasileira), as tentativas de conseguir depend…ncias para instalar a
Faculdade de Filosofia fracassaram. Por iniciativa de um dos professores do Pedro II,
Ari Rodrigues da Mata, que tamb‰m lecionava Hist€ria no La-Fayette, se deu o
encontro de Gomes Filho e o diretor desse Instituto, interessado tamb‰m em criar uma
faculdade particular. Tanto que j‹ encaminhara, sem sucesso, em 1936, o plano dessa
faculdade ao Minist‰rio da Educa‚ƒo, aos cuidados do Chefe de Gabinete – Carlos
Drummond de Andrade (1994, p.31). Supomos que nƒo deve ter sido dif•cil o
entendimento entre os dois. Ambos representavam tradicionais institui‚‡es de ensino
secund‹rio, hoje ensino m‰dio, e s€ teriam a lucrar. Os do Pedro II resolveriam o
impasse, de certa forma prosaico, em que se encontravam: a falta de um local para
instalar a Faculdade pretendida, pois o Instituto La-Fayette dispunha de excelentes
instala‚‡es para a ‰poca (Anexo F). Por sua vez, La-Fayette Cortez concretizaria o
acalentado projeto de expansƒo do seu col‰gio.
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Acordaram entƒo de elaborar um novo plano para a Faculdade de Filosofia,
Ci…ncias e Letras do Instituto La-Fayette, que teve um car‹ter eminentemente
burocr‹tico, a julgar pelo relato de Gomes Filho. Nƒo ‰ mencionada, se ‰ que houve, a
discussƒo conjunta de diretrizes pedag€gicas, ou de uma filosofia de ensino. O
prop€sito era o hegem•nico: ensino profissionalizante. Formar formadores, quadros
para o magist‰rio. No caso de La-Fayette, professores para as turmas do prim‹rio e
secund‹rio do seu col‰gio. Entƒo, preocuparam-se, sim, em aproveitar o maior nˆmero
de docentes de ambas as Congrega‚‡es, que listamos para compar‹-las (Anexo D).

Verificamos que, mesmo com a desist…ncia de alguns nomes, a Faculdade de
Filosofia ficou constitu•da por 70 catedr‹ticos (GOMES FILHO, 1994, p.7), e
percebemos como se deu a concilia‚ƒo. V‹rias cadeiras foram desdobradas. Para a de
Geografia h‹ quatro titulares - dois para a Geografia F•sica e mais dois para Geografia
Humana. J‹ o ensino de Ingl…s se subdivide em L•ngua Inglesa e Fon‰tica Inglesa.
MecŠnica Racional e Celeste, s€ para citar mais um exemplo, passou a constituir duas
cadeiras. Houve ainda professores que trocaram de disciplinas. Entre as 71 c‹tedras, a
de Pr‰-Mobiliza‚ƒo, caberia a algu‰m designado pelo Ministro da Guerra. Esta era uma
“cadeira extra-curricular (sic) de todos os cursos ordin‹rios”, conforme consta no
Primeiro Estatuto da Faculdade de Filosofia (GOMES FILHO, 1994, p.57). Ao que tudo
indica, essa cadeira faria parte do esfor‚o preparat€rio para a guerra empreendido pelo
governo Vargas, em diversas frentes de atua‚ƒo, antes mesmo da entrada do Brasil
nesse epis€dio.

De qualquer maneira, com tantos catedr‹ticos na folha de pagamento, nos
indagamos se haveria expectativa de lucro, por parte desses fundadores. A expectativa,
no entanto, devia ser auspiciosa, a come‚ar pela localiza‚ƒo, no subˆrbio da Tijuca, de
f‹cil acesso, por contar com linhas de bonde Ž porta. As aulas noturnas permitiriam
aproveitar espa‚o ocioso do pr‰dio, e principalmente, as taxas m€dicas, por certo
atrairiam trabalhadores, e filhos de uma burguesia emergente ansiosa por obter os
diplomas que lhe garantiriam a aspirada ascensƒo social. Ainda assim, com
praticamente o dobro do nˆmero de professores inicialmente previsto, nƒo deixava de se
tratar de empreendimento de grande risco, mas ‰ poss•vel que alguns deles aspirassem
tƒo somente ao galardƒo de professores de faculdade. Nƒo temos como saber se essas
quest‡es lhes perturbaram o sono. O fato ‰ que, resolvido o quadro de professores,
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passaram a outras quest‡es burocr‹ticas - providenciaram a elabora‚ƒo do Regimento da
Faculdade, juntaram os documentos legais, anexaram os comprovantes que
asseguravam a qualifica‚ƒo do corpo docente proposto, e a exist…ncia de instala‚‡es
compat•veis com as exig…ncias da ‰poca.

Apesar de todos esses cuidados, e de terem obtido parecer favor‹vel de Joaquim
da Costa Ribeiro, da Faculdade Nacional de Filosofia, designado pelo Minist‰rio da
Educa‚ƒo para proceder Ž inspe‚ƒo da nova Faculdade de Filosofia “encontrou grande
resist…ncia”, e poderosa, quando submetida ao Governo. O Diretor do Ensino Superior,
baseado na legisla‚ƒo vigente, a vetou, alegando que haveria acumula‚ƒo de cargos. De
nada valeu o apoio do Conselho Nacional de Educa‚ƒo, depois Conselho Federal de
Educa‚ƒo, na pessoa de Louren‚o Filho e Josu‰ D’Affonseca. Este, inclusive, integrava
a congrega‚ƒo da nova Faculdade, da mesma forma que v‹rios militares – coron‰is,
almirantes, e um general, Attila Magno da Silva, chefe de gabinete do Ministro da
Guerra, e futuro titular de F•sica Te€rica na nova faculdade (Quadro 4).

Imaginamos, portanto, que a negativa tenha surpreendido a todos, em que pese a
crescente centraliza‚ƒo do governo Vargas. De qualquer forma, se fundamento legal
havia para a negativa (Gross, nƒo foi obrigado a optar por um dos seus empregos?), a lei
s€ foi cumprida at‰ que se lan‚asse mƒo de recurso muito em voga na ‰poca, ou seja, o
tr‹fico de influ…ncia. La-Fayette Cortes usou “seu incontest‹vel prest•gio” e, com o
apoio do citado general Attila Magno,
durante um jantar no Autom€vel Clube com a presen‚a do general
Eurico Gaspar Dutra, entƒo Ministro da Guerra, e do Ministro da
Educa‚ƒo, Gustavo Capanema, conseguiu que fosse reconhecida a
oportunidade da iniciativa de se criar a primeira faculdade particular
da Capital da Repˆblica e obteve o apoio de tais autoridades para que
a proposta de cria‚ƒo da Faculdade de Filosofia do Instituto LaFayette fosse aprovada e o seu funcionamento autorizado (GOMES
FILHO, 1994, p.9).

Apesar desse apoio, os trŠmites levaram cerca de dois anos, desde 11 de agosto
de 1939, quando foi reunida e instalada a Congrega‚ƒo da Faculdade. Empossados, os
professores, nessa mesma reuniƒo, elegeram La-Fayette Cortes seu primeiro Diretor, e
um Conselho T‰cnico-Administrativo assessor, subdividido em Se‚‡es (Quadro 2). A
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esperada aprova‚ƒo e autoriza‚ƒo para o funcionamento, s€ ocorreu, em 1941, pelo
Decreto 7173, de 13 maio desse ano (ANEXO A).
SEÇÕES
Filosofia
Matem‹tica e F•sica
Qu•mica e Biologia
Letras
Geografia e Hist€ria
Pedagogia e Ci…ncias Sociais

RESPONSÁVEIS
Ney Cidade Palmeiro
Francisco AlcŠntara Gomes Filho
Fernando Nogueira Pinto
Ant•nio Bardi
Rui de Lima e Silva
Andr‰ Bernardino Chaves

Quadro 2 – Conselho T‰cnico-Administrativo da Faculdade do Instituto La- Fayette

As dificuldades relatadas mostram o peso da burocracia autorit‹ria, visando a
manter o controle estatal da educa‚ƒo. Ainda mais que os trŠmites da nova Faculdade se
iniciaram no mesmo ano em que foi extinta a UDF de An•sio Teixeira. Por outro lado,
especulamos se as autoridades teriam revisto seu veto, tamb‰m porque a julgaram
inofensiva. Ou at‰ mesmo ˆtil ao regime, dado os compromissos de alguns de seus
fundadores com o governo, e suas diretrizes educacionais. Afinal, contrastando com a
declara‚ƒo de princ•pios de Anysio Teixeira, mentor da UDF, o desejo expl•cito de LaFayette Cortes era ter uma faculdade de forma‚ƒo de professores, expandir a estrutura
pedag€gica do seu instituto, conforme declarou seu filho a Mancebo (1996, p.29). H‹,
inclusive, uma foto, sem descri‚ƒo, na Associa‚ƒo do Diplomados, que bem simboliza a
alian‚a entre a essa institui‚ƒo e o governo. Nela aparecem o Presidente Vargas e seu
ministro Capanema, na sala de Geografia do La-Fayette, entre professores nƒo
identificados.
De qualquer forma, vencidos os percal‚os burocr‹ticos, La-Fayette Cortes
determinou que Gomes Filho, com suporte administrativo da secretaria do Instituto LaFayette, promovesse o primeiro vestibular, e organizasse as turmas. Nƒo encontramos
registro do nˆmero de concorrentes Žs vagas, ou mesmo dos candidatos ao curso de
F•sica, que no exame vestibular, se submeteram como os demais, Žs provas de
Portugu…s, Matem‹tica, F•sica, Qu•mica, L€gica e Desenho (GOMES FILHO, 1994). ™
poss•vel que pelo menos uma parte desses novos universit‹rios fosse oriunda do pr€prio
Instituto La-Fayette, atra•da pelos cursos ali oferecidos - Filosofia, Matem‹tica, F•sica,
Qu•mica, Hist€ria Natural, Geografia e Hist€ria, Ci…ncias Sociais, Letras Cl‹ssicas,
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Letras Neo-latinas, Letras Anglo-germŠnicas, Pedagogia ou Did‹tica. Para Hist€ria
Natural, Ci…ncias Sociais e Pedagogia nƒo houve procura, nesse in•cio.
Imaginamos, portanto, ao passar em frente ao pr‰dio do Instituto La-Fayette, na
rua Haddock Lobo, 253 (Foto 1) o fr…mito e a expectativa desses 128 jovens, em 1942,
ao atravessarem, como universit‹rios, o portal majestoso desse pr‰dio, tƒo tradicional no
bairro, e que foi residencial at‰ 1898, depois sede de outra escola particular, e a partir de
1916, do departamento masculino do La-Fayette da Tijuca. No anexo B inclu•mos um
texto que comprova o quanto esse col‰gio se insere nas lembran‚as de uma boa parcela
de tijucanos (BOEMIA, 2008). Tanto ‰ que, quando o Instituto La-Fayette encerrou
suas atividades, em 1980, correram boatos de que o pr‰dio seria demolido. Foram feitos
entƒo abaixo-assinados liderados inclusive por ex-alunos, solicitando ao governador
Chagas Freitas que o tombasse. Posteriormente, a Funda‚ƒo Bradesco adquiriu o pr‰dio
e ali instalou o col‰gio que funciona at‰ hoje (NISKIER, 2002, p.41).

Foto 1 - Instituto La-Fayette da Haddock Lobo – 1942
(Associa‚ƒo dos Diplomados da Faculdade de Educa‚ƒo da UERJ).

As fotos que ilustram este trabalho nos foram cedidas pelo presidente da
Associa‚ƒo dos Diplomados, o matem‹tico Sylvio Gomes. No verso da primeira, consta
apenas, Ž caneta: pr‰dio do Instituto La-Fayette, sem data, mas pelos relatos, ele ainda
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mant‰m suas caracter•sticas quase inalteradas, inclusive, logo na entrada, o jardim, que
existia quando ali come‚ou a funcionar a Faculdade. No entanto, embora esse pr‰dio
fosse dotado de biblioteca, laborat€rios, salas de Ci…ncias, de Geografia e de Hist€ria,
que existiam antes da Faculdade, ele nƒo se ampliou ou adaptou para o ensino superior.
S€ algumas poucas salas deste eram cedidas Ž Faculdade de Filosofia, e apenas para as
aulas. Assim, as de F•sica eram no porƒo do pr‰dio que aparece na foto 2, ao centro,
sendo que, ao fundo, de lado, vemos a lateral do Pavilhƒo Ney Cidade Palmeiro, que
mencionaremos mais adiante.

1.3 ..No porãozinho da Física: memórias dos alunos

No “porƒozinho” da F•sica. Assim ex-alunos se referiram Žs instala‚‡es do
curso, que inclu•am a sala de aula, uma outra, para pequenas experi…ncias conduzidas
por Salim Miguel – o laborat€rio – e ainda a sala de reprografia, ou dos mime€grafos.
Acima dessas, ficava o Diret€rio Acad…mico, a sala dos professores, e a biblioteca da
Faculdade de Filosofia, que atendia a todos os seus cursos. Esta era administrada com
mƒo forte, por uma senhora chamada Maria Ely, que os “ajudava no melhor uso desse
material” (GOMES FILHO, 1994, p.26). E embora o ambiente nƒo oferecesse
condi‚‡es, Paulo Pimenta, ge€grafo, aluno no final de d‰cada de 1950, e outros
entrevistados para a nossa pesquisa dizem que D. Maria Ely se esfor‚ava por manter a
biblioteca funcionando permanentemente. Isto contraria declara‚ƒo da bibliotec‹ria e
diretora das bibliotecas da UERJ, entre 1976 e 1988, Wanda Coelho e Silva, que em
1959, realizou um levantamento com o objetivo de identificar as bibliotecas
universit‹rias do Rio de Janeiro. Segundo ela, na UERJ, nƒo havia bibliotecas, e sim
salas fechadas com acervos, caso das Faculdades de Direito, e de Filosofia, Ci…ncias e
Letras (SILVA, 2000, p.26).
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Foto 2- Expansƒo da Faculdade de Filosofia na Haddock Lobo: d‰cada de 1950.
(Associa‚ƒo dos Diplomados da Faculdade de Educa‚ƒo da UERJ).

Mas o que se estudava ali, como eram as aulas? O curso de F•sica tinha a
dura‚ƒo de 3 anos, e o regime era o seriado. De acordo com o Estatuto da Faculdade, os
que desejassem o grau de licenciados, para se habilitarem ao exerc•cio do magist‰rio,
deveriam cursar mais um ano, e obter aprova‚ƒo nas disciplinas do curso de Did‹tica:
Did‹tica Geral, Did‹ticas Especiais, Psicologia Escolar, Fundamentos Biol€gicos da
Educa‚ƒo e Fundamentos Sociol€gicos da Educa‚ƒo. Quanto ao conteˆdo das
disciplinas, existe um registro, com letra caprichosa, das aulas de Gomes Filho, em
1944, provavelmente na 1š., ou na 2š. s‰rie do curso de Matem‹tica - o caderno da aluna
Dora Waga, depois Genes, pelo casamento, que faz parte da Cole‚ƒo de Mem€ria.
Apesar das p‹ginas amarelecidas pelo tempo, esse caderno, doado Ž biblioteca pela
pr€pria autora das anota‚‡es, est‹ muito bem conservado. Nele se percebe o car‹ter
expositivo das aulas, caracter•stico da ‰poca. Dora foi assistente da cadeira de An‹lise
Matem‹tica na Faculdade de Filosofia, em 1955, mas nƒo conseguimos entrevist‹-la.

Tamb‰m reunimos a grade curricular de F•sica, os catedr‹ticos e seus
substitutos, no Quadro 3, de acordo com informa‚‡es obtidas em Gomes Filho (1994,
p. 15-22, 39). No entanto, nos deparamos com algumas contradi‚‡es, omiss‡es esquecimentos, trai‚‡es da mem€ria ou apagamentos – ‰ dif•cil qualificar, dada a
distŠncia no tempo e a falta de outros dados, mas que, de qualquer forma, ensejam
alguns apontamentos.
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Séries/Disciplinas/Docentes
2ª.

1ª.

3ª.

Análise matemática

Análise superior

Haroldo Lisboa da Cunha
Substitutos:
Beatriz Helena AlcŠntara Gomes e Hilda Adƒo.

Othon Nogueira
Substitutos:
nƒo mencionados.

Geometria
descritiva e complementos de
Geometria
Josu‰ Cardoso d’Affonseca
Felippe dos Santos Reis
Substitutos:
Substitutos:
nƒo mencionados.
Saulo Diniz Swerts e Arcy
Ten€rio de Albuquerque.
Física geral e experimental1

Física superior

analítica e projetiva

Francisco AlcŠntara Gomes Filho
Substitutos:
Joƒo Salim Miguel e Jader Bennuzzi Martins.

Pré-mobilização

Mecânica racional

Figueira Machado

Luis Caetano de Oliveira
Substitutos:
Carlos Campos de Oliveira
(depois assumiu a c‹tedra) e
Bayard Demaria Boiteaux.

Substitutos:
nƒo mencionados.

Adalberto Menezes de Oliveira
Substitutos:
nƒo mencionados. Ap€s a aposentadoria,
Werther A. Vervloet
Física-matemática
Luis de Barros Freire
(nƒo chegou a assumir a c‹tedra)
Substitutos:
Armando Dias Tavares e Paulo AlcŠntara
Gomes.
Física teórica
Attila Magno da Silva
Substitutos: nƒo mencionados.
Colaboradores:
Werther A. Vervloet e
Carlos Campos de Oliveira.

Quadro 3 – A F•sica na Faculdade de Filosofia: disciplinas e docentes
Notas: 1 – Para os cursos da ‹rea Biom‰dica, lecionaram: Jamil Rachid (depois titular da UNIRIO), Raul de Paiva
Bello (livre-docente da Faculdade de Ci…ncias M‰dicas) e Roberto AlcŠntara Gomes (depois titular da Faculdade de
Ci…ncias M‰dicas, e vice-reitor da UERJ). A partir de 1955, com a cria‚ƒo do Instituto de F•sica, foi ministrada por
professores da universidade e de fora, como Joƒo Cristovƒo Cardoso (Faculdade Nacional de Filosofia), Adel da
Silveira, (do Col‰gio Pedro II), S‰rvulo Tavares de Guerreiro (Col‰gio Militar) e Alvercio Moreira Gomes
(Faculdade Nacional de Filosofia).

O fato ‰ que, como j‹ mencionamos, Gomes Filho recorreu Ž mem€ria e a alguns
documentos para trazer ao presente fatos dos quais participou. Contudo, a mem€ria ‰
seletiva, e lembrar nƒo ‰ um processo natural, mas sim uma constru‚ƒo social, e como
tal, submetida a flutua‚‡es, transforma‚‡es, mudan‚as constantes (HALBWACHS,
2006). Isso explicaria a omissƒo admitida, e lastimada pelo pr€prio autor, de alguns
nomes, “com os mesmos ou at‰ maiores m‰ritos” dos lembrados. Ele se justifica,
alegando que isso ocorreu, “provavelmente porque atuassem em outros setores ou
porque modestamente nƒo desejassem ser identificados” (1994, p.13). Uma dessas
omiss‡es ‰ a de professores substitutos, pois se considerarmos a poss•vel exist…ncia de
pelo menos um por cadeira, e a julgar pela nossa compila‚ƒo, foram pelo menos dez os
nƒo citados. Seja porque motivo for, nƒo deixa de ser lament‹vel essa lacuna. Assim
sendo, embora tamb‰m sem pretens‡es de completude, inclu•mos alguns outros nomes,
no Anexo N, para registro.
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Ainda estranhamos os nomes de Armando Dias Tavares e Paulo AlcŠntara
Gomes como substitutos de Luiz de Barros Freire, que sequer chegou a assumir a
c‹tedra. Quem seria o titular entƒo? A pergunta procede, pois, segundo o pr€prio
Gomes Filho, a responsabilidade dessa disciplina era de Armando (1994, p.21), que em
1955-56, era professor contratado (ANU“RIO, 1957, p.77). Por outro lado, nesse
elenco da Faculdade, Armando ‰ o ˆnico professor associado a essa disciplina.

Acontece que Armando nunca teria dado aula na Haddock Lobo. Seu ingresso
no curso de F•sica teria sido na d‰cada de 1960, j‹ no Campus Maracanƒ, segundo Paulo
Pimenta, em entrevista para a nossa pesquisa, ou, segundo outros, ap€s sua sa•da da
Nacional de Filosofia, e a aposentadoria de Gomes Filho, da entƒo UEG, o que ocorreu
em 1969. Al‰m disso, em certo trecho de sua narrativa, Gomes Filho (1994) recorda que
Armando se transferiu para a Faculdade de Engenharia da UERJ, como respons‹vel
pelo ensino da F•sica, mas nƒo menciona datas. † ‰poca da funda‚ƒo da Faculdade LaFayette, Armando estava vinculado Ž Nacional de Filosofia, como assistente de Costa
Ribeiro. Por sua vez, tamb‰m citado como substituto de Freire, Paulo AlcŠntara, s€ se
licenciou em 1966. Assim, nƒo conseguimos saber, de fato, quem teria ministrado as
aulas dessa cadeira nesses primeiros tempos. ™ poss•vel que algum assistente do pr€prio
Gomes Filho, ou um dos “colaboradores” da Faculdade.

A prop€sito, vale registrar outro que pode ter sido “esquecido” por Gomes Filho
e demais cronistas da Faculdade - Jos‰ Leite Lopes (1918-2006). Em uma de suas
reminisc…ncias, ele declara que obteve um lugar de professor no curso secund‹rio do
Instituto La-Fayette, em 1940, por indica‚ƒo de Adalberto Menezes de Oliveira (titular
de F•sica Superior), e ali ficou at‰ 1943 (LOPES, 1998, p.2). Esse fato ‰ intrigante.
Sendo pr€ximo a Menezes de Oliveira, cujo substituto nƒo ‰ mencionado, nƒo teria
Leite Lopes colaborado tamb‰m na Faculdade? A nƒo ser que Werther Vervloet, que
assumiu depois o lugar, tenha sido “colaborador” tamb‰m nessa cadeira. Essas quest‡es
sem resposta nos levaram a deixar o Quadro sem data, at‰ porque foram mencionados
por Gomes Filho, como substitutos e titulares, alunos das primeiras turmas, caso de
Jader Benuzzi, e at‰ de d‰cadas posteriores, como o pr€prio Paulo, que ali estudou na
d‰cada de 1960.
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Deduzimos que Gomes Filho incluiu, entre os docentes da Faculdade, alguns que
apenas compareciam aos semin‹rios, ou ministravam cursos avulsos, como “lvaro
Alberto da Mota e Silva, que citaremos no cap•tulo 3, e Luiz de Barros Freire. Este era
renomado professor da Escola de Engenharia do Recife, e apontado como um professor
estimulante, como se dizia daqueles que nƒo se envolviam diretamente com a pesquisa,
na d‰cada de 1940, e seguintes, mas encaminharam diversos f•sicos e matem‹ticos que
se destacariam nesses campos. Foram seus disc•pulos, entre outros, M‹rio Schenberg,
Samuel MacDowell, Fernando de Souza Barros e Jos‰ Leite Lopes. S€ que Freire voltou
ao Recife, logo ap€s o malogro de sua vinda para dirigir a Universidade do Distrito
Federal (UDF), e ali contribuiu, na d‰cada de 1950, para a cria‚ƒo do Instituto de F•sica
e Matem‹tica da atual Universidade Federal de Pernambuco (VIEIRA; VIDEIRA,
2007). Tanto Freire quanto “lvaro eram grandes nomes. Sua inclusƒo no quadro da
Faculdade de Filosofia visava a respaldar os dirigentes em suas negocia‚‡es com as
autoridades, pois conforme Paulo Pimenta, em entrevista para a nossa pesquisa, “os
fundadores, esses tinham que ser os figur‡es, nomes de sustenta‚ƒo, de peso, porque
quando eles apresentavam alguma coisa, eram ouvidos pelas autoridades”. Esp•rito da
‰poca, ou desejo de identifica‚ƒo?

Nos anos que investigamos, entrava uma turma a cada ano, no curso de F•sica,
que come‚ava com 60 alunos. Do primeiro para o segundo ano, havia uma redu‚ƒo de
20%, e ao final, “na metade do ano sa•a quase todo mundo pela dificuldade” (MIGUEL,
2003). Essa evasƒo tƒo acentuada, bem como o baixo nˆmero de concluintes era (e ‰)
atribu•da ao despreparo dos ingressantes, face Žs exig…ncias das disciplinas do curso
(Quadro 3). O fato de os alunos ficarem instalados no tal porƒozinho, onde o curso de
F•sica funcionava, nƒo ‰ mencionado como um problema. Pelo menos nƒo para os 6 ou
8 alunos, que conseguiam integralizar a grade curricular. Por outro lado, poucos
criticaram os m‰todos de ensino e de avalia‚ƒo do aprendizado. Ali‹s, neste ˆltimo
aspecto, Salim Miguel nƒo v… grande diferen‚a em rela‚ƒo Ž atual. Diz ele que “os
alunos com m‰dia entre 3 e 5 faziam exame final completo, isto ‰, prova escrita e prova
oral. E a m‰dia inferior a 3 reprovava o aluno, com direito a segunda ‰poca” (2003).
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Salim diz ainda que nƒo aceita o t•tulo de reprovador, “nƒo s€ para mim como
para os Professores de F•sica ao longo desse tempo”. E atribui a reprova‚ƒo ao fato de
nƒo haver, naquele tempo, a voca‚ƒo para a pesquisa e nem interesse pela carreira de
magist‰rio (MIGUEL, 2003). Assim, embora os dirigentes “sempre dessem um jeito de
oferecer cursos extra-curriculares”, a precariedade dos m‰todos e condi‚‡es de ensino
nem sequer sƒo cogitadas nesses dois relatos a que nos referimos. E mudan‚as na grade
s€ vieram a ocorrer bem mais tarde, a partir da d‰cada de 1960.

A realidade ‰ que, em seus detalhes, o sistema de avalia‚ƒo pode at‰ ter mudado,
com valores diferenciados, formas variadas de atribui‚ƒo, a crit‰rio do professor, mas o
problema da evasƒo permanece, e ‰, com frequ…ncia, atribu•do a defici…ncias dos alunos.
Tanto que, trocando o tempo verbal, o seguinte trecho poderia ser atribu•do a boa parte
dos docentes em atividade, que entrevistamos para esta pesquisa – “O aluno achava a
F•sica interessante, mas nƒo tinha condi‚‡es, nƒo tinha base matem‹tica para
acompanhar um curso de F•sica” (MIGUEL, 2003). Por isso nos surpreendemos com os
altos •ndices de aprova‚ƒo alcan‚ados na UDF de An•sio Teixeira – em torno de 70%,
pois da primeira turma, dos 17 aprovados no vestibular, 12 se formaram (GROSS, 2001,
p.10).

Cabe frisar que evasƒo, repet…ncia, precariedade, nƒo eram privil‰gio da
Faculdade La-Fayette que, como j‹ mencionamos, seguia um padrƒo - o da Faculdade
Nacional de Filosofia – do ensino superior brasileiro, em geral. Entƒo havia muitas
semelhan‚as entre ambas, como vez ou outra, destacamos aqui. At‰ porque estavam
sujeitas Žs mesmas injun‚‡es governamentais, e mudan‚as na legisla‚ƒo do ensino,
como a exig…ncia do 2—. Ciclo para ingresso no curso superior, logo nos dois anos
seguintes ao in•cio do funcionamento da La-Fayette, em 1943 e 1944. Com isso,
somente os que tinham conclu•do a 5š. s‰rie no regime anterior, ou o chamado artigo
100 podiam se inscrever. Houve queda nas inscri‚‡es, mas mesmo assim os cursos
funcionaram, e at‰ foram reconhecidos pelo Decreto presidencial 17259/44 (BRASIL,
1944), antes, portanto, que se formasse a primeira turma. Ali‹s, o Instituto de F•sica, na
sua p‹gina da internet, cita essa data do reconhecimento como sendo a da cria‚ƒo do
curso (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2009).
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O ano de 1945 foi duplamente importante, com o fim da segunda guerra, e a
queda da ditadura Vargas. No plano nacional imperava um clima de maior abertura. E, a
Faculdade La-Fayette “seguia tranq•ila”, segundo Gomes Filho, apesar de tudo que
relatamos. At‰ que explode, logo no ano seguinte, uma crise estudantil, “que gerou
grande decep‚ƒo em seu fundador”. Apesar de reconhecer a seriedade desse fato, de tal
ordem que levou a administra‚ƒo a pensar no fechamento da Faculdade, nosso narrador
minimiza. Registra apenas que logo a superaram, gra‚as ao entusiasmo da Congrega‚ƒo,
e a providencial interfer…ncia de v‹rios professores - ele pr€prio, Ney Cidade Palmeiro,
Haroldo Lisboa da Cunha, Levasseur Fran‚a, e Felippe dos Santos Reis, este substituto
interino do diretor, pois La-Fayette Cortes j‹ estava doente (1994, p.10). Nada mais
acrescenta.

Contudo, o que os estudantes pleiteavam era o barateamento das taxas, que
existiam at‰ mesmo na Faculdade Nacional de Filosofia, a oficial, e eram variadas. Na
La-Fayette, particular, havia taxas de inscri‚ƒo em exame vestibular (80$000), de
matr•cula inicial em cada s‰rie (80$000), e a contribui‚ƒo de frequ…ncia anual em cada
s‰rie (1.300$000) de acordo com Gomes Filho (1994, p.60). Nƒo houve acordo com LaFayette Cortes, debilitado pela doen‚a, mas ainda no comando, por isso os professores
precisaram intervir. Note-se que, at‰ entƒo, nem todos os cursos tinham sido
implementados, por falta de procura, e que passaram por dificuldades, em 1943-44, com
a diminui‚ƒo do nˆmero de alunos. Portanto, a partir da morte de La-Fayette Cortes, os
acontecimentos se precipitariam. Assumiu a dire‚ƒo Jos‰ Farias de G€es Sobrinho,
bi€logo, catedr‹tico tamb‰m da Nacional de Filosofia, que no curto per•odo de dois
anos, providenciou o in•cio da autonomia da Faculdade, e a apresenta‚ƒo do primeiro
projeto para a reestrutura‚ƒo da UDF, atrav‰s da CŠmara Federal (GOMES FILHO,
1994, p.16). Come‚aram, portanto, j‹ em 1948, 49, as gest‡es para a federaliza‚ƒo
(MIGUEL, 2003). Professores e alunos se uniriam, da• por diante, por um mesmo
objetivo: o retorno da UDF, conforme veremos a seguir.
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2

A FÍSICA NOS ANOS 1950

Ap€s a morte de La-Fayette, os problemas internos eram muitos. E irrompe uma
nova crise, em 1950, desta vez entre os administradores, a cˆpula do Instituto LaFayette e a Congrega‚ƒo da Faculdade. Atribu•da aos longos atrasos de sal‹rios, essa
crise teria concorrido para o desinteresse da dire‚ƒo do Instituto La-Fayette em manter a
Faculdade (MANCEBO; RIECHE, 1998, p.30), e provocado a altera‚ƒo da figura
jur•dica da Faculdade, que passou a ser uma associa‚ƒo civil. No entanto, nos
perguntamos se poderiam existir outras raz‡es para essa altera‚ƒo, e se o alegado
desinteresse pela Faculdade nƒo seria decorrente das dificuldades que por certo
afloraram com a aus…ncia daquele que a dirigiu desde a funda‚ƒo.

Neste cap•tulo, veremos que esses questionamentos se justificam em virtude da
forma como se configurou a Associa‚ƒo Civil Faculdade de Filosofia do Instituto LaFayette, a partir de 15 de setembro de 1950, portanto, quando j‹ estavam em curso os
trŠmites para a cria‚ƒo da UDF. Tamb‰m descreveremos como surgiu o Instituto de
F•sica nessa universidade.

2.1 A associação civil: uma preparação para a universidade?

Assim nos pareceu, porque com a nova figura jur•dica, entre os que assumiram o
controle, os novos “donos” da Faculdade, estavam nƒo apenas os chamados catedr‹ticos
de funda‚ƒo, mas tamb‰m outros mais recentes, e membros da fam•lia La-Fayette. Por
exemplo, uma sobrinha de La-Fayette C•rtes, Virginia C•rtes de Lacerda, catedr‹tica de
Literatura Brasileira, que teve como colaboradora, uma filha desse educador, Dirce
C•rtes, mais tarde Riedel, livre-docente e, posteriormente, tamb‰m catedr‹tica. LaFayette Cortes Filho, j‹ comentamos, continuou secret‹rio geral, e foram indicados
como s€cios benem‰ritos nˆmeros dois, tr…s e quatro da associa‚ƒo, respectivamente,
Alzira Lopes C•rtes, La-Fayette C•rtes Filho e Milton La-Fayette C•rtes, familiares do
professor La-Fayette C•rtes. (GOMES FILHO, 1994, p.10).

Ora, ante esse quadro familiar, concordamos que a passagem do controle tenha
sido tranquila, pois se fazia muito presente e respeitada a lembran‚a de La- Fayette
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Cortes. Al‰m disso, o motivo expl•cito de seu nome continuar associado Ž faculdade –
mesmo tendo se completado a sua autonomia – seria o de lhe prestar uma homenagem.
Entretanto, esse nome - La-Fayette – tinha o valor de uma marca, pois evocava, como
mencionamos aqui, o educand‹rio tradicional no bairro da Tijuca, sonho de muitos
jovens (Anexo F). Assim sendo, especulamos que a decisƒo deve ter sido pautada
tamb‰m por raz‡es de ordem pr‹tica, qual seja o transtorno, e at‰ preju•zos financeiros,
que poderiam decorrer caso se alterasse a designa‚ƒo.

Por outro lado, a associa‚ƒo civil passou a alocar ao Instituto La-Fayette o
pr‰dio em que funcionava a Faculdade. Ora, os trŠmites para a federaliza‚ƒo estavam
em curso, desde o final dos anos 40, quando o diretor da Faculdade era Faria de G€es. A
classe pol•tica j‹ havia sido mobilizada, tanto que Frederico Trota prop•s na CŠmara
dos Vereadores a cria‚ƒo de uma Universidade para o Distrito Federal, que substituiria a
UDF, que existiu no tempo de Getˆlio Vargas, conforme palavras de Miguel (2003).
Isso nos faz supor haver um nexo entre uma coisa (associa‚ƒo civil) e outra
(cria‚ƒo da UDF). At‰ porque, o controle da Faculdade que passou aos catedr‹ticos com
a associa‚ƒo, com eles permaneceu mesmo ap€s a cria‚ƒo da UDF, assim como os bens
que administravam e at‰ ampliaram, como mencionaremos mais adiante. Na verdade, o
desejo por mudan‚a, ainda que apenas de mantenedor, se concretizou, tr…s meses
depois, na forma de um decreto - o que restabelecia a UDF.

Segundo Jader Benuzzi, a pressƒo dos estudantes, organizados nos Diret€rios
Acad…micos de F•sica e de Ci…ncias M‰dicas, al‰m da Faculdade de Direito, teria
contribu•do de forma decisiva para esse desfecho, ao despertar o interesse dos
vereadores Frederico Trotta, Ligia Lessa Bastos e Salomƒo Filho. No entanto, quando
analisamos as rela‚‡es entre as classes hegem•nicas – setores governamentais e as
congrega‚‡es – e o movimento estudantil, percebemos que, se lutavam em causa
pr€pria, os estudantes tamb‰m o faziam em favor dos interesses de outros. Haja vista
que, como todo regime de natureza autorit‹ria, uma das marcas do Estado Novo
consistiu em penetrar em todos os dom•nios da sociedade, a tudo envolvendo e
controlando. A educa‚ƒo era encarada como um fator capaz de contribuir para a
legitima‚ƒo do novo regime e como instrumento de difusƒo ideol€gica.
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A representa‚ƒo estudantil, institu•da na d‰cada de 1930, “no quadro” do sistema
universit‹rio imposto pelo Estatuto das Universidades Brasileiras, se constitu•a, dessa
forma, em uma das estrat‰gias do autoritarismo para conter o •mpeto juvenil, e
direcion‹-lo para onde mais convinha ao governo. Assim, embora os autores
consultados destaquem uma progressiva organiza‚ƒo dos estudantes, na luta pela
moderniza‚ƒo do ensino, de modo a subverter, de alguma forma, o que lhes havia sido
imposto, a exist…ncia de Diret€rios nas escolas de ensino superior, por si s€, nƒo
significava engajamento pol•tico dos estudantes. O fato de estarem submetidos aos
dirigentes, em cumprimento de uma determina‚ƒo legal, implicava em graus variados de
engajamento, conforme a institui‚ƒo, e at‰ o curso. Entƒo, as manifesta‚‡es que
marcaram o per•odo aqui enfocado, por inofensivas Ž estabilidade pol•tica, em geral
foram toleradas, e at‰, quando conveniente, incentivadas.

Na Faculdade de Filosofia nƒo era diferente. H‹ uma foto significativa, na
Associa‚ƒo dos Diplomados. Nela, o diretor La-Fayette Cortes ocupa o primeiro plano.
† sua volta, os integrantes das duas primeiras diretorias do Diret€rio Acad…mico LaFayette C•rtes, de forma que nos pareceu simb€lica da postura submissa e conciliat€ria,
de conviv…ncia estreita e quase familiar dos estudantes e a administra‚ƒo da faculdade,
que se depreende de relatos dos l•deres estudantis a que tivemos acesso. E das a‚‡es
desse Diret€rio, que come‚ou a funcionar, na mesma ‰poca que a Faculdade. A
iniciativa de organiz‹-lo foi do aluno do curso de F•sica, Joaquim Hon€rio de Oliveira posteriormente, professor da Faculdade de Ci…ncias M‰dicas - eleito seu primeiro
presidente (GOMES FILHO, 1994, p.10). A lista dos presidentes do Diret€rio
Acad…mico, entre os anos de 1942- 1967 pode ser consultada no Ap…ndice F.

Os estudantes recordam que eram convocados aos gabinetes de trabalho, ou
convidados Žs casas dos diretores, para tomar caf‰ da manhƒ, como aconteceu com o
entƒo aluno Niskier e Ney Cidade Palmeiro. Ali, tra‚aram planos para pleitear verbas
junto Ž Prefeitura, discutiram um novo Regimento da Faculdade, ou acordaram um
aumento das taxas (NISKIER, 2002, p.38). Portanto, havia reivindica‚ƒo, mas as causas
eram de car‹ter mais pragm‹tico do que pol•tico, a exemplo da crise j‹ citada aqui, em
1946, no enfrentamento da Dire‚ƒo, por taxas mais baixas, e outros epis€dios
posteriores. ™ prov‹vel at‰ que o movimento pela “federaliza‚ƒo” da Faculdade de
Filosofia tenha come‚ado a ser fomentado da mesma forma, com a adesƒo de
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professores, em especial, os novos catedr‹ticos, os substitutos, os que se desdobravam
em v‹rios empregos, os que trabalhavam, e nƒo recebiam. Mas nƒo s€ deles, como
veremos adiante.
2.2 A saga da Universidade do Distrito Federal

Esse epis€dio da “federaliza‚ƒo” ‰ digno de nota. Descrito em detalhes por
v‹rias das fontes que consultamos, com nuances que, via de regra, nos soaram como
tentativas de fazer reviver um •cone da educa‚ƒo no Brasil – a UDF de An•sio Teixeira
– que mencionamos no cap•tulo 1. Da fala dos dirigentes e alunos destacamos, a seguir,
algumas express‡es que acreditamos marcar aspectos polif•nicos desse epis€dio. Os
primeiros, que se fazem ouvir por meio de Gomes Filho, ressaltam ter sido do deputado
Jonas Correa Filho, professor do Col‰gio Militar, a iniciativa do primeiro projeto, que
restaurava a antiga UDF. Este nƒo foi adiante, porque se comprovou que o assunto
cabia Ž CŠmara dos Vereadores. Entƒo, logo a seguir outro projeto foi apresentado e
aprovado nessa instŠncia, o que recriou entƒo a UDF (1994, p.10).

A esses primeiros empecilhos de ordem burocr‹tica, de encaminhamento, Salim
Miguel acrescenta os complicados trŠmites pol•ticos - da aprova‚ƒo na CŠmara, ao veto
do Prefeito, por falta de recursos – at‰ a vit€ria final, pois no Senado, que derrubou o
veto do prefeito, em dezembro de 1950, e foi criada a Universidade do Distrito Federal,
a nossa UERJ (MIGUEL, 2003).

Esses exemplos, mostram que as lembran‚as se expressam, com pequenas
varia‚‡es, por meio dos termos recriar, criar, Žs vezes, substituir, denotativos da
confusƒo – proposital? - em torno desse acontecimento UDF. Ainda hoje h‹ uma p‹gina
na internet em que se alimenta essa discussƒo, e o argumento gira em torno do
significado da palavra restabelecer registrada no decreto de cria‚ƒo. Ora, tendo em vista
as circunstŠncias, de fato, nƒo se pode admitir que a nova UDF fosse uma retomada do
projeto de An•sio Teixeira. Configura-se assim uma estrat‰gia para agregar valor por
nomea‚ƒo. De forma an‹loga ao que aconteceu na Faculdade de Filosofia, que
continuou La-Fayette, mesmo depois de passar a sociedade civil, as quatro faculdades
reunidas, por decreto, como UDF, ao tomarem de empr‰stimo esse nome, essa
designa‚ƒo, e arrogarem-se a condi‚ƒo de sucessoras daquela de 1935, quem sabe,
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pleiteavam “herdar” a respeitabilidade e credibilidade de que ela gozava. Alimentavam
a quimera, embora de fato distantes da filosofia agregadora e dos m‰todos inovadores
de ensino pretendidos por An•sio Teixeira para a universidade que idealizou.

Mas os sonhos eram muitos. O entƒo aluno, Jader Benuzzi, em entrevista
concedida para esta pesquisa, lamenta que o prefeito, Mendes de Moraes tenha perdido
“uma grande chance”, a de ser o patrono de “um expressivo complexo arquitet•nico no
Rio de Janeiro: o Maracanƒ e a UERJ, com seu pr‰dio maravilhoso, o Haroldinho etc.”.
Nessa fala percebemos uma perspectiva de futuro, uma vontade de mudar, de
modernizar, pois, na verdade, o “expressivo complexo arquitet•nico”, o campus
Maracanƒ, s€ viria a ser constru•do bem mais tarde, na d‰cada de 1960. Na verdade, as
quatro Faculdades que foram reunidas sob a ‰gide da UDF, como entidade aut‹rquica
subordinada ao Governo Municipal, em 4 de dezembro de 1950, permaneceram onde e
como estavam, repetimos, em termos de estrutura e patrim•nio.

O fato ‰ que havia interesses convergentes, em torno da volta da UDF, ainda que
nƒo acad…micos. Por parte dos estudantes, a esperan‚a de que, sob a ‰gide do governo
federal, as taxas acad…micas baixassem de forma significativa. J‹ a adesƒo de
professores ‰ atribu•da ao anseio de obter a l‹urea universit‹ria, e claro, melhorias
salariais. As congrega‚‡es das faculdades ansiavam pela subven‚ƒo, que as livraria de
problemas financeiros. Dessa forma, os poucos docentes contr‹rios Ž UDF, o fizeram
porque tinham cotas na Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette, de acordo com
Jader Benuzzi. No entanto, tendo em vista as dificuldades financeiras que atravessavam,
com sal‹rios em atraso, e tudo o mais, talvez esse nƒo fosse o ˆnico motivo, ou o mais
forte. Ocorre que muitos docentes detinham cargos em institui‚‡es de ensino, €rgƒos
governamentais, e deviam se preocupar tamb‰m com a acumula‚ƒo de empregos: seria
poss•vel, ou permitido, permanecerem com mais um v•nculo em institui‚ƒo oficial?

A cria‚ƒo da UDF seguiu “o velho e prec‹rio modelo brasileiro, em que
simploriamente, fabricam-se universidades, com simples atos de acoplamento de
escolas de terceiro grau, por vezes de padr‡es e estruturas inteiramente diversos”, tal
como avalia Cunha. Tanto que as tr…s sociedades civis e a sociedade an•nima, a
Faculdade

de

Ci…ncias

M‰dicas,

mantiveram

seu

patrim•nio

e

“figurinos

dessemelhantes” (1988, p.10). Entretanto, havia pontos em comum. A come‚ar que
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todas surgiram na d‰cada de 1930, estavam Žs voltas com uma situa‚ƒo financeira
prec‹ria, e por fim, sua constitui‚ƒo acad…mica, era pouco expressiva, porque, haviam
realizado poucos concursos para catedr‹ticos. Predominavam os catedr‹ticos da sua
funda‚ƒo, ou seja, os que ajudaram a fund‹-las e tiveram a titularidade das disciplinas.
Apesar disso, o discurso de Salim Miguel ‰ elogioso, senƒo omisso. Assim, eleva
Rolando Monteiro, da Faculdade de Ci…ncias M‰dicas, que teria sido “praticamente
fundada, dirigida e administrada com recursos pessoais do grande mestre”, e a
Faculdade de Direito do Catete, como poderosa na constitui‚ƒo da Universidade, por ser
a mais antiga, organizada e consolidada. J‹ a Faculdade de Ci…ncias Econ•micas,
merece apenas uma nota sobre a sua localiza‚ƒo na Rua do Passeio, ao lado do antigo
cinema Metro, sem mais detalhes (2003).

Quanto Ž Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette, motivo maior do nosso
interesse, nem Miguel (2003), nem Gomes Filho (1994) admitem problemas
financeiros. Haroldo Lisboa da Cunha, no entanto, menciona que, numa dificuldade, a
Faculdade teria recorrido a um “vultoso empr‰stimo – sem •nus – ato de benemer…ncia
de um dos seus saudosos mestres, o professor Alarico de Freitas” (1988, p.18).

Mancebo, por sua vez, se refere a atrasos no pagamento dos professores, o que
seria determinante para que, j‹ em 1947, quando da elabora‚ƒo da Lei OrgŠnica do
Distrito Federal, houvesse a proposta do professor Jonas Correia, que j‹ citamos (1998).
Enquanto Gomes Filho prefere lembrar que os docentes consentiram em ter seus
sal‹rios suspensos, durante dois anos, para que se constru•sse um novo pr‰dio. A pessoa
dotada de tƒo grande capacidade de convencimento foi Ney Cidade Palmeiro, o
“pol•tico nato”, que administrando a sociedade civil La-Fayette, tƒo logo esta foi
instalada, adquiriu terrenos e construiu pr‰dios “em conjunto, com frentes para a rua
Haddock Lobo, 267 e 269, e rua do Bispo, 334 e 366” (CUNHA, 1988, p.18). Portanto,
quando j‹ se pensava em torn‹-la federal.

A UDF, por sua vez s€ tomaria posse desses bens da Faculdade La-Fayette, no
final da d‰cada de 1960, quando o governo adquiriu as a‚‡es das sociedades an•nimas.
At‰ l‹ todas mantiveram inalterados a posse do seu patrim•nio e os seus recursos,
im€veis, e sua situa‚ƒo jur•dica. Assim se concretizou a unifica‚ƒo e integra‚ƒo do
patrim•nio das faculdades isoladas, entretanto, a Faculdade de Ci…ncias M‰dicas S.A.
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s€ foi extinta, oficialmente, em 1975. (MANCEBO, 1996, p.23). E a primeira da quatro
a doar seus bens m€veis e im€veis Ž universidade foi a Faculdade de Filosofia, em
1962, quando o reitor era Haroldo Lisboa da Cunha, catedr‹tico de funda‚ƒo dessa
faculdade. Segundo Cunha, tais bens importavam em 40 milh‡es de cruzeiros. O
passivo, inferior a 10 milh‡es, era decorrente, principalmente, de financiamento para as
obras do Pavilhƒo Ney Cidade Palmeiro (1988, p.18), um empreendimento custoso para
a ‰poca. Mas esse nƒo foi bem um gesto magnŠnimo, pois, na verdade, os catedr‹ticos
se desobrigavam dos custos de manuten‚ƒo. Al‰m disso, ou por causa disso, a
Faculdade de Filosofia foi uma das primeiras a ocupar as instala‚‡es do campus
Maracanƒ, por determina‚ƒo da Reitoria, na d‰cada de 1970.

At‰ l‹, no entanto, foram muitas as atribula‚‡es. Nƒo se cogitava em uma
diretriz em comum, na nova UDF, entƒo a novidade ficou mesmo foi por conta do
regime jur•dico com que foi institu•da - funda‚ƒo – a primeira no Brasil, poucos dias
antes da Universidade de Bras•lia (CUNHA, 1988, p.10). Mas isto s€ seria formalizado
anos depois, em 1961, pela Lei no. 93, de 15 de dezembro desse ano e, na pr‹tica, nƒo
relevava a situa‚ƒo de penˆria.

A Universidade do Distrito Federal nem sede tinha, e a reitoria ocupou, como
locat‹ria, depend…ncias que pertenciam Ž Faculdade de Ci…ncias M‰dicas, no pr‰dio da
rua Fonseca Teles, 121, at‰ ser alocada na casa da Domitila de Castro, a conhecida
Marquesa de Santos, amante do Imperador, conforme Jader Benuzzi, em entrevista para
a nossa pesquisa. E os problemas de gestƒo se acumulavam, pois, extinto o mandato, em
1953, do primeiro reitor, Rolando Monteiro, seguiu-se um per•odo de grande
instabilidade, at‰ a d‰cada de 1960, com a alternŠncia de reitores e vices (MANCEBO;
RIECHE, 1998, p.155), com predominŠncia, at‰ a d‰cada de 1960, de catedr‹ticos das
Faculdades de Ci…ncias M‰dicas e Direito (Quadro 4), segundo Miguel (2003), as mais
organizadas. No Ap…ndice E relacionamos, para registro, reitores e vices at‰ os anos
2000.
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MANDATOS

REITORES

VICE-REITORES

1950-1953

Mandato extinto

Nov. 1953 – abr. 1955

Rolando Monteiro (FCM)
Odilon de Andrade (FD)
Roberto Lyra (FD) (vice-reitor)
“lvaro Cumplido de Sant’Anna
(FCM)
Odilon de Andrade (vice-reitor)

Dez. 1953- maio 1955

Roberto Lyra (FD)

Odilon de Andrade (vice-reitor)

Ago.1954 - maio
1955

Ant•nio dos Santos Jacintho
Guedes (FFCL) - licen‚a m‰dica

“lvaro Cumplido de Sant’Anna

Maio 1955- ago. 1957

“lvaro Cumplido de Sant’Anna
(vice-reitor “em exerc•cio”)

-

Set. 1957 - ago.1960

Thomaz da Rocha Lagoa
(FCM)

Out. 1953– nov. 1953
Nov. 1953 – ago. 54

Revezaram-se no cargo,
como titulares em exerc•cio

Ary Azevedo Franco
(set.1957 – set.1958)
Ney Cidade Palmeiro (FFCL)
(set. 1958 - jan.1960)

Quadro 4 – Reitores e vices: 1950-1960
Legenda: Faculdades: FCM- Ci…ncias M‰dicas; FD – Direito; FFCL- Filosofia.

Em meio Ž confusƒo desses tempos iniciais, o reitor era “lvaro Cumplido de
Sant’Anna, presidente da Academia Nacional de Medicina (em 1951, 1953, 1955),
quando os alunos foram Ž rua, agora na luta por recursos pˆblicos. Cabia Ž
mantenedora, a Prefeitura do Distrito Federal, arcar com os custos das anuidades do
corpo discente, impondo-lhes um teto, em n•vel baixo, mas foi preciso pressƒo - o
movimento "Acampar para Encampar" e tr…s leis de Encampa‚ƒo (MANCEBO, 1996),
para que isso de fato ocorresse.

Assim, apenas, em 1961, gra‚as Žs estreitas rela‚‡es entre a universidade e o
poder pol•tico, e aproveitando a Constituinte, ‰ que se conseguiu, de fato, uma dota‚ƒo
or‚ament‹ria obrigat€ria da ordem de 2,5% da arrecada‚ƒo tribut‹ria de todo o Estado
da Guanabara para a universidade. A primeira provid…ncia foi adquirir sede para a
Reitoria e o Conselho Universit‹rio, em Laranjeiras, na rua Euricles de Mattos, 17, onde
ambos ficariam at‰ 1968. A partir da•, o governo do Munic•pio passou a ser o gestor
financeiro, o respons‹vel pelas despesas da Universidade, que se tornou pˆblica e
gratuita, de acordo com Miguel (2003). Na realidade, a gratuidade s€ se efetivaria anos
depois, e nƒo por algum ato governamental, mas apenas porque as taxas nƒo foram
aumentadas, e acabaram tornando-se naturalmente defasadas ao longo do tempo.
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Analisamos as altera‚‡es na sistem‹tica da escolha dos dirigentes da
universidade - a qualifica‚ƒo, o tempo do mandato e a forma de escolha - at‰ a d‰cada
de 1970, e verificamos que foram de molde a favorecer a alternŠncia no poder dos
catedr‹ticos de funda‚ƒo, alguns deles j‹ com idade avan‚ada, o que contribuiu para a
persist…ncia, por longo prazo, de um modelo de universidade utilitarista e
profissionalizante (Quadro 5).

ATOS LEGAIS

DISPOSIÇÕES PARA A ESCOLHA DO REITOR

Lei n— 547 de 4 dez. 1950 e
Estatuto da UDF, de 18 ago. 1952

 Nomea‚ƒo direta pelo Prefeito do Distrito Federal; escolha limitada aos
professores catedr‹ticos da Universidade, com mandato de diretores de
Unidade; mandato de tr…s anos, podendo ser reconduzido.
Decreto Federal n— 32.886 de 28 maio 1953, e Decr. Municipal n— 12.121 de
 Ratificadas as normas
27 jun. 1953 (Estatuto da Universidade)
anteriores
Lei n— 783, de 13 out. 1953, ratificada pelo Decr. Federal n— 35.856 de 16 jul.
 CONSUNI elabora lista
1954; Decr. Municipal n— 12.761, de 26 jan. 1955
tr•plice
Decr. n— 78, de 18 out. 1963 (Estatuto UEG)
 In•cio dos mandatos em dois de janeiro
CESEP e CONSUNI elaboram lista tr•plice para a escolha do Reitor e do ViceResolu‚ƒo n— 384, de jul.1971
Reitor; mandato passa a ser de quatro anos.
Quadro 5 – Atos legais e disposi‚‡es para a escolha do reitor: 1950-1971
Legenda: CESEP- Conselho Superior de Ensino e Pesquisa; CONSUNI - Conselho Universit‹rio.

Da mesma forma, por meio do Ap…ndice G, ‰ poss•vel constatar que revezaramse como diretores e vices-diretores do Instituto de F•sica, at‰ 1970, os catedr‹ticos de
funda‚ƒo. Gomes Filho foi o mais constante, com dois mandatos – 1955-1959, e depois
de 1963-1969,quando se aposentou – mas, como mencionamos, deve ter ocupado o
cargo desde 1951, extra-oficialmente. Esses catedr‹ticos da Faculdade tamb‰m estƒo
entre os que atuaram por mais tempo no Conselho Universit‹rio, entre 1952 e 1979:
Gomes Filho, por 18 anos, Haroldo Lisboa, 15 anos, Joƒo Lyra Filho, 15 anos e Ney
Cidade Palmeiro, 14 anos (MANCEBO, 1996, p.111). Portanto, as expectativas dos que
se empenharam por mudan‚as acabaram frustradas, tendo em vista que estas que foram
apenas as inevit‹veis, em decorr…ncia, muitas vezes, de fatores externos Žs Faculdades
que compunham a jovem UDF.

2.3 A criação do Instituto de Física

Em meio a tantos problemas, na Faculdade de Filosofia, um “sonho h‹ muito
idealizado” da comunidade foco deste trabalho se concretizou, pelo menos no papel - a
cria‚ƒo do Instituto de F•sica. Em 1951 ou em 1954? Mais uma vez nos deparamos com
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informa‚‡es contradit€rias. Miguel ([1990]) registra que, no dia 25 de agosto de 1951,
foi instalado o Instituto de F•sica da Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette, e
apresenta a primeira diretoria eleita nessa assembl‰ia inaugural, que organizamos no
Quadro 6. Gomes Filho, a prop€sito, apenas se coloca como o criador do Instituto de
F•sica, e que a c‹tedra de F•sica Geral e Experimental passou a integrar essa unidade
(1994, p.21).

Seções
Laborat€rio
Ensino
Matem‹tica Aplicada
F•sica Experimental
F•sica Te€rica
F•sica Superior
F•sica Matem‹tica

Responsáveis
Jos‰ Miguel Pereira
Joƒo Salim Miguel
Rio Nogueira
Francisco ›lcantara Gomes
Attila Magno da Silva
Adalberto Menezes de Oliveira
Armando Dias Tavares
Diretor Geral
Francisco AlcŠntara Gomes Filho

Quadro 6 – Primeira diretoria do Instituto de F•sica da UDF: 1951

O fato ‰ que, embora tamb‰m comemorado na revista Escada do Diret€rio
Acad…mico La-Fayette C•rtes, em 1951, o Instituto de F•sica s€ seria oficializado em
1954, juntamente com o Instituto de Criminologia, na reuniƒo do Conselho
Universit‹rio, de 25 de mar‚o desse ano, tornando-se assim uma das unidades
acad…micas mais antigas da universidade. Assim, o ano de 1951, a que se referiram
Miguel ([1990]), e o Diret€rio Acad…mico, deve corresponder Ž tomada de decisƒo - j‹
que a diretoria foi eleita - a ser oficializada, posteriormente, o que aconteceu, de fato,
em 1954. Inferimos ainda que, como decorreram cerca de 3 anos entre a primeira
reuniƒo que criou o Instituto, e o ato oficial, Gomes Filho, eleito por seus pares, deve ter
atuado como diretor, nesse per•odo, ainda que sem designa‚ƒo oficial.

A prop€sito, reproduzimos trecho da mat‰ria republicada pela Delfos, da
Associa‚ƒo dos Diplomados da Faculdade de Educa‚ƒo da UERJ, em dezembro de
1989. Nela os dirigentes do Diret€rio Acad…mico declaram que
O Instituto de F•sica da Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette
‰ a resultante de um sistema de for‚as cujas componentes t…m
m€dulos proporcionais a professores e alunos. Sim, essa admir‹vel
obra, que acaba de se tornar realidade, constitui a concretiza‚ƒo de um
sonho h‹ muito idealizado gra‚as aos esfor‚os de alguns professores e
alunos os quais, visando unicamente a incentivar o estudo intensivo da
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F•sica, prejudicaram dias e mais dias destinados ao repouso merecido,
para se dedicarem a esse ideal, felizmente frutificado e admirado por
todos. Esses oper‹rios an•nimos que tudo fizeram para ver cada vez
mais elevado em n•vel cient•fico a nossa j‹ tƒo conceituada Faculdade
merecem de todos n€s, e principalmente dos alunos dos cursos de
F•sica e Matem‹tica, o apoio tanto moral quanto material a fim de que
cres‚am forte (sic).

Nessa declara‚ƒo, mais uma vez, percebemos as refer…ncias auto-elogiosas, mas
tamb‰m nela ecoa o entusiasmo e a expectativa de melhoria dos alunos. No entanto, da
mesma forma que houve um Instituto de Criminologia criado junto com o Instituto de
F•sica, e extinto alguns anos depois, o de F•sica, na verdade, nunca existiu, a nƒo ser no
papel, pelo menos at‰ a d‰cada de 1960, de acordo com os depoimentos que nos deram
os ex-alunos para esta pesquisa.

Assim, mesmo atrelado a essa figura Instituto de F•sica, o curso permaneceu
“instalado” no porƒozinho na Haddock Lobo. No mesmo local em que funcionava o
Departamento de F•sica, desde 1942, e ali ficou, ou nas suas proximidades, por quase 30
anos, o que haveria de repercutir no imagin‹rio dos que ali mantiveram estreita
conviv…ncia. Tanto que os depoimentos que destacamos atribuem essa vit€ria Ž luta de
professores e alunos dos cursos de Matem‹tica e F•sica. Observamos, ainda, que
mencionam o Instituto de F•sica da Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette. Este
‰ presen‚a frequente tamb‰m na fala dos diplomados que entrevistamos para esta
pesquisa, que, volta e meia, ainda se referiram Ž Faculdade, apenas como o La-Fayette,
ou a lá, na Haddock Lobo. Isto caracteriza uma forte identifica‚ƒo com aquele nome e
local, o que os caracteriza como lugar de mem€ria, de acordo com Pollak (1992, p.3).

Relataremos a seguir, algumas circunstŠncias que favorecem dimensionar a
diversidade de entraves ao funcionamento do Instituto de F•sica, de molde a cumprir a
finalidade para a qual foi criado, ou seja, incentivar e melhor qualificar o ensino e a
pesquisa da F•sica em todos os n•veis na nossa cidade. Em princ•pio a instabilidade
administrativa, que mencionamos aqui, observada ao longo da fase de estrutura‚ƒo da
universidade, ‰ que pode ser percebida nos registros, dados e assentamentos dessa ‰poca
(CUNHA, 1988, p.6). De fato, as v‹rias resolu‚‡es desse per•odo, com o objetivo de
oferecer ao Instituto condi‚‡es m•nimas de funcionamento, na nova estrutura, ostentam
assinaturas de diferentes reitores, em per•odos muito curtos, conforme se sucediam no
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cargo (QUADRO

4). H‹, por exemplo, duas resolu‚‡es de n—. 004, documentos

diferentes, por‰m com o mesmo nˆmero, como se constata no Anexo C. Uma ‰ de 1954,
assinada pelo reitor Odilon de Andrade, e abre cr‰dito especial para a instala‚ƒo do
Instituto de F•sica. A outra, do ano seguinte, vincula os professores catedr‹ticos Ž ‰poca
da cria‚ƒo da UDF, Ž reitoria, e ostenta a assinatura de “lvaro Cumplido de Sant’Anna
(UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL, 1954 e 1955).

S€ cerca de dois anos depois, portanto, dois anos depois da cria‚ƒo oficial, ‰ que
a Resolu‚ƒo n—. 032/56 (Anexo D) fixa o quadro do pessoal administrativo do Instituto,
e seus respectivos vencimentos ou gratifica‚‡es. Ali constam seis cargos de Assistentes
de Pesquisas, por‰m s€ foi aberto cr‰dito suplementar para fazer face Žs despesas com
tr…s desses cargos. E mesmo assim, os recursos adviriam de redu‚‡es da gratifica‚ƒo
percebida pelo vice-diretor, das bolsas de estudos, e da loca‚ƒo de im€vel, conforme a
Resolu‚ƒo no. 33/56 (Anexo D). Como nessa ‰poca as faculdades funcionavam de
forma isolada, qualquer ato referente a sal‹rios era antecipadamente submetido Žs
respectivas congrega‚‡es, portanto, por elas decidido. Assim ao que parece, criaram-se
as gratifica‚‡es, talvez por pressƒo, mas sem a devida previsƒo de verbas. Entƒo, ‰
prov‹vel que dos seis assistentes, apenas tr…s puderam ser admitidos, por‰m mais
prov‹vel ainda, ‰ que a situa‚ƒo tenha continuado como antes, isto ‰, as pessoas
trabalhando, sem remunera‚ƒo, ou quase, para “adquirir experi…ncia”.

Nesse per•odo marcado por situa‚‡es muito dif•ceis, de acordo com o ex-reitor
Haroldo Lisboa da Cunha, a palavra de ordem era o corte de despesas, que atingia
tamb‰m os aparelhos e instrumentos t‰cnicos e cient•ficos, e assinaturas e publica‚‡es.
Cabe notar que o valor destinado a esta ˆltima finalidade - Cr$ 56.375,20 - s€ nƒo ‰
menor do que o destinado a Diversos - Cr$ 50.000,00, e que a previsƒo de gastos com
artigos de asseio e limpeza era de Cr$ 200.000,00! (1988, p.10). Isso evidencia quais
eram as prioridades dos catedr‹ticos, e as dificuldades de D. Maria Ely para manter a
biblioteca. Na verdade, avan‚os em termos de uma infraestrutura informacional
unificada s€ ocorrerƒo, na universidade, a partir da d‰cada de 1960, quando a Biblioteca
Central manteve a sua autonomia t‰cnica, mas passou Ž subordina‚ƒo Ž Reitoria, o que
favoreceu a regulamenta‚ƒo das suas rela‚‡es e subordina‚‡es, por meio do Regimento
Interno da Biblioteca Central, conforme a Resolu‚ƒo 90/61.
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Apesar de tudo, na gestƒo Ney Cidade Palmeiro a Faculdade de Filosofia
conseguiu se expandir. Come‚aram a funcionar os cursos ainda suspensos - Hist€ria
Natural, Pedagogia e Ci…ncias Sociais. E foi constru•do o Pavilhƒo Ney Cidade
Palmeiro, entre 1955 e 1957. Segundo consta na Delfos, revista j‹ mencionada aqui,
com recursos da UDF (FACULDADE, 1989). Contudo, se Gomes Filho e Miguel
divergem na descri‚ƒo desse pr‰dio: para Miguel seriam 4 andares, e 19 salas de aula
[1990], enquanto Gomes Filho contabiliza 5 pavimentos, 20 salas de aula, um audit€rio,
‹rea para recrea‚ƒo e local para instala‚ƒo de um restaurante (1994), eles convergem:
quanto Ž origem dos recursos – o sal‹rio dos professores.

Por‰m, tendo em vista as circunstŠncias, as narrativas da mudan‚a para o pr‰dio
Ney Cidade Palmeiro, se assemelham a uma saga, atravessa os tempos. Os f•sicos
trocaram uma casa antiga, modesta, mas mobiliada, por uma mais nova, moderna,
por‰m sem o m•nimo necess‹rio para o “habite-se”, e recursos para adquiri-lo. A figura
do her€i ‰ encarnada por Gomes Filho, que ‰ lembrado trabalhando de sol a sol,
carregando m€veis, pregando t‹buas, levando instrumentos, a fim de viabilizar o
funcionamento do Instituto (NISKIER, 2002, p.43).

Paulo Pimenta, em entrevista para a nossa pesquisa, ressalta que o Instituto de
F•sica foi criado no papel, e instalado com a ajuda de profs. e alunos. At‰ mesmo os
filhos de Gomes Filho, o Paulo AlcŠntara, que era garotinho nessa ‰poca, Beatriz, e
Roberto auxiliaram. Segundo ele, “todo mundo se mexia, para criar o embriƒo do
Instituto de F•sica, que foi feito assim, com prego e martelo”. At‰ que chegou o
momento em que deixaram de ocupar as salas do La-Fayette. E de depender da boa
vontade de La-Fayette, filho, que criava dificuldades, exigia mil coisas para que
utilizassem o pr‰dio, que “era o prato da fam•lia”, no dizer desse ex-aluno.

A imagem de Gomes Filho, como homem de a‚ƒo, determinado, um diretor,
capaz de fabricar parte do mobili‹rio escolar, com as pr€prias mƒos, ficou tƒo marcada,
que aflorou no imagin‹rio de seus ex-alunos, e provocou celeuma, anos depois, quando
se resolveu dar o nome de Armando Dias Tavares ao Instituto de F•sica, em 2005!
Alguns, e nƒo s€ os que conviveram diretamente com ele, alegam que, se era para
homenagear algu‰m, entƒo que fosse Gomes Filho, que consideram como o fundador do
Instituto. Essa disputa ‰ um ponto que merece ser investigado, no futuro. Estaria a
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homenagem vinculada Ž constitui‚ƒo de uma identidade mais voltada para o ensino, ou
Ž pesquisa, conforme o “partido” que se abrace? Ou ao fato de Armando nƒo ser um
catedr‹tico de funda‚ƒo?

Na UDF, e na Faculdade de Filosofia, em particular, como vimos, professores e
alunos se alinhavam pelas mesmas causas. E em 1956, mais uma vez os alunos foram Žs
ruas, com a solidariedade de professores e funcion‹rios. Desta vez, eles promoveram
uma greve dos bondes - o meio de transporte mais popular Ž ‰poca, em protesto contra o
aumento das passagens pretendido pela concession‹ria Light. A a‚ƒo estudantil se
limitou a paralisar os bondes que iam da Tijuca para a cidade e, no sentido inverso,
sentando-se nas linhas, e jogando xadrez, “enquanto motorneiros e trocadores sentavam
no meio-fio, sem ter o que fazer”, em frente ao pr‰dio do Instituto La-Fayette. Em
v‹rios outros pontos da cidade tamb‰m ocorreram manifesta‚‡es semelhantes.
Desproporcional aos atos estudantis, a repressƒo foi violenta. Perto dali, a Pol•cia
Especial, a quem cabia restabelecer a ordem, matou um estudante, um secundarista.
Outro foi preso pr€ximo Ž Faculdade de Ci…ncias M‰dicas, na Fonseca Teles, e levado
para local desconhecido. Era Luis Paiva de Castro, vice-presidente da gestƒo Niskier, no
Diret€rio Acad…mico, que conta, em detalhes, os lances da mobiliza‚ƒo, de mais de mil
estudantes, “no bonito audit€rio do, La-Fayette”, at‰ a entrada triunfal do colega, de
forma inesperada.

Essa greve comprova o que aqui j‹ mencionamos sobre a atua‚ƒo organizada
estudantil. O pr€prio Niskier faz declara‚ƒo de princ•pios, quando afirma que os seus
objetivos concentravam-se na reivindica‚ƒo popular pela queda do aumento absurdo das
passagens. Acontece que com ela se solidarizaram dirigentes da Uniƒo Nacional dos
Estudantes, UNE, e da Uniƒo Metropolitana dos Estudantes, UME, e ele se sentiu na
obriga‚ƒo de comparecer Ž sede da Praia do Flamengo, ou seja, ali foi levado apenas
pelas circunstŠncias (2002, p.43). Tudo terminou com a revoga‚ƒo do aumento, pelo
presidente Juscelino Kubistchek, e Mancebo observa que se manteria t•mida a
participa‚ƒo dos alunos da La-Fayette, at‰ os anos 1960, fosse pela localiza‚ƒo dessa
Faculdade, na tradicional e conservadora Tijuca, ou por sua clientela, em sua maioria,
normalistas, ali nƒo se conseguia despertar uma vontade pol•tica em defesa de quest‡es
mais gerais, de modo que interesse se restringia aos problemas pertinentes Žs Escolas
(MANCEBO, 1998, p.87).
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Contudo, o agitado ano de 1956, ainda comportaria “um movimento
nacionalista”, em favor do petr€leo em solo/litoral brasileiro, e uso/explora‚ƒo das
reservas nacionais de minerais estrat‰gicos, liderado por Armando Dias Tavares. O
intuito era sensibilizar as autoridades para que suspendessem de imediato a exporta‚ƒo
indiscriminada de minerais, como o t€rio e as areias monaz•ticas, que sa•am do Brasil
em quantidades tƒo grandes, a ponto amea‚ar exaurir as nossas reservas em curto prazo
(ARMANDO, 2008). Essa preocupa‚ƒo de Armando nƒo era isolada, e procedia, pois
apesar das perspectivas abertas com o advento da energia at•mica, e o movimento em
prol da ci…ncia, que descreveremos no pr€ximo cap•tulo, o ambiente cient•fico nacional
era ainda acanhado, com pessoas formadas em sucessivos per•odos de autoritarismo,
francamente aliadas do poder, ou cautelosas em termos de emitir sua opiniƒo. O que nƒo
era o caso de Armando que, segundo Jader Benuzzi e outros, dizia o que tinha a dizer,
nƒo importa quem fosse o interlocutor.

Assim, enquanto a F•sica da Faculdade de Filosofia da UDF continuava como
desde sempre, a pr€pria conjuntura nacional e internacional, e o desenvolvimento da
‹rea, com …nfase na energia nuclear, exigia mudan‚as. Na Faculdade, entretanto, as que
ocorreram, no final dos anos 1950, nƒo impactavam a linha mestra – a
profissionaliza‚ƒo, bem ao contr‹rio, a julgar pelos temas dos cursos avulsos, e
semin‹rios aos s‹bados, promovidos no Instituto de F•sica. A luta ainda era, ao final dos
anos 1950, por equipamentos, pessoal especializado, o b‹sico. E as disputas internas, na
UDF, em nada favoreciam o desenvolvimento efetivo desse seu primeiro Instituto.
Citamos aqui, por ilustrativo inclusive do peso da burocracia, um acontecimento de
1958 (UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1959, p.17), por sinal, o ano em que
se alterou mais uma vez o nome da universidade, como se pode ver no Quadro 7.

PERÍODO

DENOMINAÇÃO

SIGLA

1950-57

Universidade do Distrito Federal

UDF

1958-61

Universidade do Rio de Janeiro

URJ

1961-75

Universidade do Estado da Guanabara

UEG

1975-

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

UERJ

Quadro 7- Denomina‚‡es da atual UERJ
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Nesse ano, em novembro, o diretor, Gomes Filho apresentou ao Conselho
Universit‹rio uma proposta de cria‚ƒo de um curso de Aperfei‚oamento em Eletr•nica,
que recebeu pareceres d•spares. O do relator Benjamin de Moraes da Comissƒo de
Legisla‚ƒo e Ensino do Conselho Universit‹rio a aprovou, em breves e elogiosas
palavras, por considerar que ela se enquadrava no plano regimental do Instituto. No
entanto, o Conselho de Curadores a embargou, e o parecer do conselheiro Adalberto
Cumplido de Sant’Anna soa contundente, e por vezes at‰ contradit€rio. Em suas
alega‚‡es ele critica a estrutura do curso, argumentando que pelo seu programa, o que
“se pretende ‰ criar uma Escola de Eletr•nica dentro do Instituto, desvirtuando a
finalidade do mesmo”.

Por outro lado, mostra que, por suas as falhas, o Instituto de F•sica, nƒo atua
como “uma organiza‚ƒo de ensino de alta indaga‚ƒo que, se bem que se denomine
pomposamente Instituto de F•sica”, e precisa aparelhar-se melhor materialmente e
“organizar-se com um perfeito e eficiente corpo de mestres, profundos conhecedores da
ci…ncia a ser pesquisada”. Prossegue, nessa linha, acrescentando que “um Instituto em
uma Universidade, nƒo deve ser uma escola em que se ensine, mas um centro de cultura
para desenvolver conhecimentos entre indiv•duos altamente credenciados”. ™
contradit€rio, quando alega que URJ nƒo pode dispor de quantias elevadas “para dar
atendimento Žs suas mais prementes necessidades” e muito menos para aparelhar
convenientemente seu corpo de pesquisadores. Ao mesmo tempo, considera
insignificantes as quantias propostas para pessoal e equipamento que a seu ver “nƒo
possibilitarƒo a forma‚ƒo de um nˆcleo de ensino, ou melhor de cultura que sua faustosa
taboleta (sic) pretende que se organise (sic), mas mais um grupo de esfor‚ados buscando
uma desilusƒo pr€xima”.

Ante o impasse, um dos conselheiros pede vistas do processo e opina pela
aprova‚ƒo, por nƒo contrariar a legisla‚ƒo vigente na URJ, que ainda era a mesma da
UDF, e o Regimento do Instituto de F•sica. Segundo suas palavras o curso visa
“aperfei‚oar

conhecimentos

de

eletr•nica

para

habilitar

profissionais

nessa

especialidade e exige a realiza‚ƒo de estudos superiores”. Segue, justificando os valores
em pauta, que nƒo implicariam em “majora‚ƒo nas suas dota‚‡es or‚ament‹rias e nem
abertura de cr‰ditos extraordin‹rios para atender ao que se prop‡e efetuar”.
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Enfim, consideramos que essa pendenga, entre v‹rios “contendores”, ‰
ilustrativa dos percal‚os decorrentes da falta de uma diretriz acad…mico-pedag€gica para
a universidade, entre eles, uma tomada de decisƒo sempre postergada, vagarosa. Haja
vista que, quando chegou o processo Ž mesa do reitor, s€ lhe coube determinar o seu
arquivamento, por nƒo haver tempo h‹bil para a realiza‚ƒo do curso no ano seguinte. De
certa forma, seu parecer tamb‰m foi contr‹rio, porque nƒo achou conveniente que se
discutisse a possibilidade de adiar o in•cio do curso por mais um ano. Assim, fica
patente que as cr•ticas ao Instituto nƒo redundavam em um apoio mais efetivo para a
consecu‚ƒo dos prop€sitos para os quais ele foi criado.

Entƒo Ž falta de uma pol•tica institucional de moderniza‚ƒo de seus cursos, ou de
planejamento institucional para a produ‚ƒo de novos conhecimentos e tecnologias
renovadoras, restava ao Instituto realiza‚‡es em que s€ precisasse contar com seus
pr€prios meios, ou de seus ex-alunos. E uma delas, tamb‰m ao final dessa d‰cada,
contou com a decisiva intermedia‚ƒo de Bernardino Pontes, aluno da turma de 1951,
junto Ž CNEN, onde ocupou altos cargos, inclusive representando o Brasil no exterior.
E ‰ o pr€prio Bernardino que, em depoimento para a revista dos diplomados, descreve
essa iniciativa.

Segundo ele a F•sica, em 1959, j‹ contava com alguns professores especializados
em Ci…ncias Nucleares, e mediante um conv…nio com a CNEN, passou a capacitar
alguns alunos, e a preparar candidatos aos cursos de p€s-gradua‚ƒo. Eram cursos de
Introdu‚ƒo, dois ao ano, para 20 alunos dos cursos de Engenharia, F•sica, Qu•mica e
Matem‹tica. A CNEN, por sua vez, oferecia recursos para a manuten‚ƒo do Laborat€rio
de F•sica Nuclear, simb€lico pagamento aos professores e dez bolsas aos melhores
classificados em exame de sele‚ƒo. Bernardino Pontes ressalta que o mais importante
foi a doa‚ƒo de um laborat€rio completo de F•sica Nuclear, no estado da arte, para fins
educativos e de treinamento (PONTES, 2002, p.38).

Ressaltamos a destina‚ƒo dos equipamentos, entre eles uma “fonte de n…utrons
com o cilindro de parafina vazado por sete canais, que permitia excelentes experi…ncias
de ativa‚ƒo” – fins educativos e de treinamento. Nƒo se menciona pesquisa. Al‰m disso,
toda essa sofistica‚ƒo foi instalada na sala do porƒozinho, que servia de Laborat€rio aos
f•sicos. Retomaremos esse assunto no cap•tulo 4, pois julgamos que se relaciona de

69
forma estreita com a questão da identidade legitimadora. Por ora, destacamos o
contraste entre o ágil desenvolvimento do Instituto de Física da USP, e o da URJ.
Acontece que, na USP, havia uma diretriz que rompia com os padrões então vigentes,
que davam ensino e pesquisa como inconciliáveis na mesma instituição, e respaldo
financeiro. Bem ao contrário do Instituto de Física vinculado a uma universidade em
organização, sem nenhuma diretriz, a não ser a tradicional. A ajuda precisava mesmo
era vir de fora, e os movimentos associativos, e outras iniciativas em prol da ciência e
da cultura, que começaram a surgir, em sua maior parte entre os anos 1940 e 1950,
alguns dos quais analisaremos a seguir, favoreceriam o lento e custoso, mas necessário
processo de mudança.
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3 OS FÍSICOS E O SURGIMENTO DA COMUNIDADE CIENTÍFICA

Abordaremos a seguir algumas das tentativas de organiza‚ƒo da comunidade
cient•fica e institucionaliza‚ƒo da pesquisa, em especial em F•sica, no Brasil, e as
circunstŠncias em que ocorreram, que antecipam, de alguma forma, determinados
aspectos das quest‡es que serƒo tratadas no pr€ximo cap•tulo.

A come‚ar pelo conceito de comunidade cient•fica que, com base em
Schwartzman, admitimos se caracterizar pela dedica‚ƒo de seus integrantes Ž ci…ncia, ou
ao fazer ci…ncia. Por sua vez, esta se assemelha a uma constru‚ƒo coletiva, em que
conhecimentos sobre as coisas se desenvolvem, acumulam, transformam e reestruturam
de acordo com uma l€gica pr€pria de organiza‚ƒo. Essa l€gica implica, em geral, em
regras expl•citas de incorpora‚ƒo de novas informa‚‡es e de crit‰rios de valida‚ƒo de
resultados, que sƒo ditados pelos pr€prios cientistas. Estes tamb‰m atestam, validam os
conhecimentos emergentes (p.14). Assim, uma comunidade cient•fica ‰ esse grupo autoreferenciado, cujo fator de coesƒo ‰ uma atitude “cient•fica”. Esta pressup‡e abertura ao
novo: dados e informa‚‡es sƒo incorporados sempre que se apresentam, desde que
satisfa‚am aos princ•pios vigentes naquele campo. A comunidade cient•fica funciona
entƒo como extensa rede de pessoas dotadas de atitudes cient•ficas e dom•nio
“satisfat€rio dos supostos, teorias e informa‚‡es mais gerais de sua ‹rea do
conhecimento” (1979, p.18).

Em termos empregados na Ci…ncia da Informa‚ƒo e Biblioteconomia, os
cientistas interagem em col‰gios invis•veis - nada mais do que grupos de pessoas, em
cada ramo do conhecimento, razoavelmente bem relacionadas entre si, encontrando-se
em confer…ncias, permutando publica‚‡es e colaborando em institui‚‡es de pesquisa. E
constituem um grupo de poder, em n•veis locais e nacionais, pois controlam institui‚‡es,
gozam de prest•gio pessoal, determinam o destino de novas id‰ias e a orienta‚ƒo para
abordagem de novas ‹reas. Esse col‰gio invis•vel ficou mais atuante no p€s-guerra,
quando as liga‚‡es com o mundo se tornaram mais f‹ceis. Da• adveio progresso para a
F•sica brasileira, de acordo com Gross, ele mesmo um dos que ativou seus contatos com
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o exterior, participou de congressos e comiss‡es internacionais, cient•ficas e de pol•tica
cient•fica (2001, p.11). Tamb‰m se tornaram mais frequentes, em nosso pa•s, os eventos
cient•ficos - reuni‡es, semin‹rios, congressos – que favoreceram a comunica‚ƒo aos
pares de resultados das pesquisas, tra‚o que caracteriza a comunidade cient•fica, no
mundo todo, e que por muito tempo quase que se limitou Ž troca de cartas.

Muitos desses eventos ocorreram gra‚as Ž atua‚ƒo das associa‚‡es cient•ficas, e
Sociedade para o Progresso da Ci…ncia, e foram financiados, por vezes, pelas ag…ncias
de fomento, que surgiram, em sua maior parte, no decorrer da d‰cada de 1950. Foi
intenso o envolvimento de f•sicos nesse debate cient•fico, e na institucionaliza‚ƒo da
pesquisa, que tanto resulta de uma lenta e gradativa constitui‚ƒo de uma comunidade
cient•fica, quanto contribui para fortalecer a atividade a qual seus integrantes de
dedicam, conforme abordaremos com mais detalhes no cap•tulo 4.

Essa constru‚ƒo reflete ainda o engajamento pol•tico dos cientistas brasileiros,
que pleiteavam se inserir e serem reconhecidos na sociedade, de modo mais efetivo, o
que se traduziria em apoio e recursos para a produ‚ƒo de conhecimento novo e
desenvolvimento de novas tecnologias. Assim sendo, optamos por uma exposi‚ƒo nƒo
estritamente cronol€gica, em que agrupamos algumas dessas inˆmeras iniciativas – das
associa‚‡es cient•ficas, para promo‚ƒo da ci…ncia, aos institutos de pesquisa e ag…ncias
de fomento - que se relacionam, de uma forma ou de outra, com o foco da nossa
pesquisa - a F•sica e os f•sicos.

3.1 Primeiras organizações de cientistas e intelectuais

Academia Brasileira de Ci…ncias - a ABC e Associa‚ƒo Brasileira de Educa‚ƒo – ABE

A reuniƒo de pares especialistas, eruditos de determinada ‹rea do conhecimento,
ou das ci…ncias em geral, em sociedades cient•ficas - sociedades doutas ou sociedades
eruditas - come‚ou a ocorrer entre n€s, j‹ no in•cio do s‰culo XX. Nesses locais
privilegiados de di‹logo, esses especialistas expunham e submetiam resultados de suas
pesquisas, e divulgavam seus trabalhos, por meio de publica‚‡es especializadas. Ainda
que de visibilidade restrita, por seu escopo, esses agrupamentos de cientistas e
intelectuais foram atuantes na luta por melhores condi‚‡es para a atividade cient•fica,
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apoiando de modo efetivo a cria‚ƒo de diversas outras institui‚‡es promotoras da
educa‚ƒo e da ci…ncia, em especial na ‹rea de F•sica, no per•odo que aqui enfocamos.

A primeira delas, a Sociedade Brasileira de Ci…ncias, surgiu em 1916, por
iniciativa de um grupo de professores da Escola Polit‰cnica, e a partir de 1922, passou a
ser conhecida como Academia Brasileira de Ci…ncias, a ABC. Um de seus fundadores,
Enrique Morize, que j‹ mencionamos aqui, ‰ considerado um dos pioneiros no campo
da F•sica Experimental, em nosso pa•s. Morize, embora competente na realiza‚ƒo de
experimentos, abdicou dessa atividade, como tantos outros, limitado pelas condi‚‡es
prec‹rias existentes no Brasil. Passou a entƒo a se empenhar em outras atividades
cient•ficas, entre as quais a Academia, da qual foi presidente do primeiro ano at‰ 1926
(MOREIRA, 2009). Tƒo logo fundada, a ABC promoveu a vinda de Albert Einstein ao
Brasil, evento que acirrou os debates em defesa da ci…ncia pura, e contribuiu para
enfraquecer a influ…ncia dos positivistas. Estes eram contr‹rios a todo tipo de pesquisa,
cujo objeto nƒo se prestasse ao m‰todo da observa‚ƒo e da experimenta‚ƒo, os quais
rotulavam de “metaf•sicos”, justamente o caminho pelo qual enveredou a F•sica
Moderna (ALMEIDA, 1992, p.14). Atualmente, al‰m das ci…ncias matem‹ticas, f•sicoqu•micas e biol€gicas, a ABC abrange hoje tamb‰m as ci…ncias da terra e da engenharia.

J‹ a Associa‚ƒo Brasileira de Educa‚ƒo, a ABE, ‰ de 1924, e foi importante
quartel na luta pela universidade em que se praticasse a ci…ncia. Seus integrantes
participaram da cria‚ƒo da UDF, de An•sio Teixeira, ele mesmo membro da ABE, e
professor da USP. Para uma visƒo mais acurada da forma de atua‚ƒo e afinidades entre
essas duas organiza‚‡es, sugerimos a consulta a Almeida que, por meio da leitura dos
Boletins da ABE, demonstra que as discuss‡es sobre as fun‚‡es da universidade e o
v•nculo entre ensino e pesquisa j‹ eram alvo de debates nessa Associa‚ƒo, em seus
primeiros tempos (1992, p.12-28).

Sociedade para o Progresso da Ci…ncia – SBPC
Aos esfor‚os da ABC e da ABE, viria se juntar, quase vinte anos depois, a
SBPC, que foi criada, em 1948, nos moldes de iniciativas cong…neres de outros pa•ses.
O grupo de cientistas e de amigos da ci…ncia paulistas que a idealizou pretendia que a
SBPC fosse independente do poder pˆblico. E tamb‰m que se destacasse das demais
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sociedades cient•ficas, por promover um estreito contato entre os cientistas de todas as
especialidades, e entre eles e o pˆblico em geral, por meio de publica‚‡es, confer…ncias,
cursos intensivos, representa‚‡es junto aos governos, mas, sobretudo por suas reuni‡es
anuais. Dessa forma, nada mais se exigiu dos 265 s€cios fundadores da SBPC, que o
interesse pelo progresso da ci…ncia. Tanto que encontramos o registro de um lavrador
entre profissionais liberais e pessoas jur•dicas.
Salvo engano, nƒo h‹ nessa lista, nenhum dos citados aqui como precursores do
Instituto de F•sica. Nem se participaram da primeira reuniƒo anual da SBPC. Nesta, na
Sessƒo de F•sica Geral e Biof•sica, Gleb Wataghin apresentou as novas instala‚‡es
(betatron e gerador de Van de Graff) do Departamento de F•sica da USP. O relato dessa
confer…ncia pode ser lido na Revista Ci…ncia e Cultura, porta-voz da SBPC, e demonstra
o n•vel das atividades de pesquisa nessa universidade (SOCIEDADE PARA O
PROGRESSO DA CIœNCIA, 2009). Tamb‰m em uma outra reuniƒo anual, desta vez
em Blumenau/SC, foi fundada a Sociedade Brasileira de F•sica, j‹ na d‰cada de 1960,
com a participa‚ƒo de pesquisadores, professores de segundo grau e estudantes de f•sica,
convocados atrav‰s de carta individual enviada a todos os s€cios do setor de f•sica da
SBPC.

3.2 Institutos de pesquisa e agências de fomento

Funda‚ƒo Getˆlio Vargas – FGV: uma expectativa malograda

Encontramos informa‚‡es sobre o impacto, na comunidade acad…mica, da
cria‚ƒo de um nˆcleo de pesquisa na FGV, ainda em 1945, em Almeida (1992, p. 6063). Sintetizamos aqui a vida curta desse nˆcleo, para demonstrar que a movimenta‚ƒo
dos f•sicos com maior visibilidade, como Lattes e Leite Lopes era crescente, o quanto
eles ansiavam por sacudir o marasmo em termos cient•ficos do pa•s. E tamb‰m a forma
atabalhoada como se passavam as coisas aqui.

Era 1946. Enquanto os f•sicos trocavam cartas alvissareiras, e acalentavam
planos de publicar uma revista de colabora‚ƒo internacional, a Suma de F•sica, que seria
a ˆnica no g…nero, no Brasil, a instabilidade pol•tica derrubaria, em apenas seis meses, o
nˆcleo de pesquisa da FGV que seria voltado para a F•sica, a Matem‹tica e a BotŠnica.
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Acontece que, quando Getúlio Vargas foi deposto, o Diretor da FGV, Luiz Simões
Lopes, foi para o Rio Grande do Sul. Então o Diretor executivo, Paulo Assis Ribeiro,
teve a iniciativa de criar esse núcleo de pesquisa, mas sem consultar ninguém. Assim,
quando o Diretor voltou, fechou tudo. No entanto, nesse pouco tempo ainda foi
organizado um Simpósio sobre a Bomba Atômica e saíram as Suma, revistas de
Matemática e de Botânica, conforme César Lattes, em depoimento a Almeida (1992,
p.63).

Ante esse malogro, Lattes e Leite Lopes ficaram decepcionados, mas não
derrotados. Suas relações pessoais se reforçaram, e logo em seguida, deu-se o retorno
glorioso de Lattes, em função das suas descobertas em laboratórios estrangeiros, e seus
pares da Faculdade Nacional - Leite Lopes, Jaime Tiomno e outros - uniram-se a ele e
passaram a empenhar-se pela criação de um instituto de pesquisa fora da Universidade
do Brasil. Seria o CBPF, no Rio de Janeiro, em 1949.

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF

Por que um centro de pesquisas fora da Universidade do Brasil? Essa indagação
deu origem a pelo menos um trabalho de pesquisa (ALMEIDA, 1992), e à época gerou
grande controvérsia. A declaração em seguida, de Elisa e Jayme, também é polifônica,
pois esses dois pesquisadores que padeciam as vicissitudes do ambiente universitário,
nela expõem as razões do grupo que defendia um instituto independente da
Universidade do Brasil. Segundo eles, as condições eram adversas na Faculdade
Nacional de Filosofia, tendo em vista que ali

não se podia contratar ninguém para pesquisa, não havia lugar,
simplesmente. Não se admitia, porque a universidade não tinha
entrado praticamente em pesquisa. A pesquisa era feita quando
chegava a hora de concurso de livre docência ou concurso de cátedra.
Então tinha que haver pesquisa, porque tinha que haver um trabalho
original, pelo menos não publicado, depois acabava, não havia
continuidade (1988).

Fica explícito que mesmo na universidade que se pretendia fosse modelo para as
demais, a pesquisa como atividade sistemática, estruturada, não tinha lugar. E houve
dissensão na Faculdade Nacional, subentendida nesse depoimento e explícita nas fontes
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a que tivemos acesso. At‰ os que estavam conscientes de que o Centro fracassaria, se
implantado na Universidade, nƒo o imaginavam fora dali. O pesquisador Pl•nio
Sussekind da Rocha foi um desses (TIOMNO; FROTA-PESSOA, 1988).

A disputa se deu por motivos v‹rios. Havia os que temiam ter suas prerrogativas
amea‚adas se a pesquisa ganhasse espa‚o no meio acad…mico. E os que simplesmente
nƒo aderiram. Como Armando Dias Tavares, entƒo assistente e colaborador de Joaquim
da Costa Ribeiro, nas pesquisas deste sobre o efeito termodiel‰trico. Senƒo pelas
mesmas raz‡es de seus pares, mas de qualquer forma, menosprezando a diferen‚a que
poderia representar o aporte de mais recursos na atividade cient•fica. De acordo com
Alfredo Marques, pesquisador do CBPF, que trabalhou com ele na Nacional, e nos
concedeu uma entrevista para esta pesquisa, Armando argumentava que para pesquisar
bastava gente com vontade de pesquisa. Os recursos seriam, portanto, consequ…ncia.

A resist…ncia dos acad…micos foi de tal ordem, que Eliza Frota Pessoa registrou
sua admira‚ƒo por Costa Ribeiro, um dos que, na universidade, foi capaz de sustentar a
necessidade de o Centro ser Ž parte desta. Costa Ribeiro lhe deu apoiou inclusive
quando ela, entƒo sua assistente, teve a iniciativa de levar os alunos para ter aulas e
conviver com o ambiente de pesquisa do CBPF (1988). Voltaremos a esse fato no
pr€ximo cap•tulo, porque o discurso de Elisa converge para o de uma identidade
emergente – a do f•sico/pesquisador - mas tamb‰m explicita as disputas que ocorriam
entre os pr€prios pesquisadores.

Apesar da pol…mica, os que desejavam o Centro livre das limita‚‡es t•picas das
institui‚‡es educacionais ou do servi‚o pˆblico (SCHWARTZMAN, [2001]) estavam
altamente capitalizados. Contavam tamb‰m com a simpatia e proje‚ƒo pol•tica de
“lvaro Alberto da Mota e Silva (1889-1976), matem‹tico e f•sico-qu•mico, almiranteprofessor da Escola Naval, representante do Brasil no Comit… de Energia At•mica das
Na‚‡es Unidas, por conta do m‰rito de seus estudos, de longa data, acerca do assunto
do momento – a energia nuclear. O perfil de “lvaro Alberto inclui tantas atividades,
inclusive como empres‹rio e cientista pol•tico (“LVARO, 2009), que ter ocupado uma
c‹tedra, Qu•mica Superior, na Congrega‚ƒo fundadora da Faculdade La-Fayette
(ANEXOS D e N), parece mero detalhe, que nem ‰ citado nas suas biografias a que
tivemos acesso. Ele inclusive renunciou a essa c‹tedra que nem chegou a assumir, em
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1955, conforme consta no relatório da Faculdade de Filosofia desse ano (ANUÁRIO,
1956).

É provável, no entanto, que, logo no seu início, em 1949, o CBPF fosse muito
mais uma promessa, porque surgiu como uma sociedade civil, sem fins lucrativos.
Dessa forma, dependia de verbas que provinham de várias fontes - doações de
particulares, de dotações orçamentárias concedidas pela Câmara de Federal de
Deputados, Câmara de Vereadores do Distrito Federal, então no Rio de Janeiro,
Confederação Nacional da Indústria e, também, mais tarde, por agências de
financiamento à pesquisa e ao ensino superior, que foram sendo constituídas, ao longo
dos anos. Assim, apesar das esperanças da comunidade acadêmica e o empenho dos
seus fundadores o CBPF não ficou imune às crises de vários teores. Marques (2005)
descreve essas crises, que aqui resumiremos.

Logo no início, o Centro ficou sem presidente e vice-presidente, num intervalo
de poucos meses; perdeu sua interface com a área política; ingressou em seguida num
processo agitado de escolha de nova direção, que refletia muito da turbulência externa;
mergulhou em problemas orçamentários aguçados pela forte inflação, que a seguir se
avolumou. Lattes também acaba por afastar-se do Centro, pois essas conturbações
contribuíam para piorar a sua saúde já abalada, e em 1955, ele embarcou para os EUA.
Só retornou em 1958, para iniciar outras frentes de trabalho, com emulsões expostas no
Van de Graff, e no Betatron de S. Paulo - o estudo de reações nucleares de baixa
energia. Contudo, a situação de sustentabilidade do CBPF, sem perspectivas de reunir
um orçamento mínimo, fez com Lattes se licenciasse e, em 1960, se transferisse para o
Departamento de Física da USP, a convite de Mario Schenberg (MARQUES, 2005).

Outras situações de penúria ainda adviriam, por dificuldade de obter
financiamento, mas isso não impediu que o Centro apoiasse a criação de outras
instituições de pesquisa: o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, em 1952,
o Instituto de Matemática e Física da Universidade de Recife, a Escola de Engenharia
de São Carlos, e o Instituto de Energia Atômica, em São Paulo (UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO, 2004). Mas o diferencial do CBPF, pelo que apuramos, era sua equipe de
pesquisadores. Preocupados com a formação de pessoal, eles ali contavam com
laboratórios bem equipados. Esta inovação didática, o mandato universitário que
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recebeu, assim que foi fundado, que lhe permitia dar cursos b‹sicos reconhecidos pela
Universidade do Brasil, e tamb‰m aos seus cursos de p€s-gradua‚ƒo, logo reconhecidos,
exerceriam forte atra‚ƒo sobre os estudantes dos cursos de F•sica e Qu•mica, desde o
seu in•cio (TOLMASQUIM; AREZZO, 2002). De modo que, embora a PUC/Rio tenha
iniciado a p€s-gradua‚ƒo ainda na d‰cada de 1960, foi o CBPF o primeiro a atuar na
‹rea da p€s-gradua‚ƒo em F•sica, e a receber autoriza‚ƒo governamental para a
concessƒo de diplomas de Doutor e Mestre (CENTRO, 2007).

O CBPF foi incorporado ao CNPq, passando a ser um dos seus institutos de
pesquisa, por um tempo, e atualmente est‹ vinculado ao Minist‰rio da Ci…ncia e
Tecnologia, com a missƒo institucional de “realizar pesquisas cient•ficas em F•sica e
suas aplica‚‡es, al‰m de atuar como um centro nacional de forma‚ƒo, treinamento e
aperfei‚oamento de pessoal cient•fico” (CENTRO, 2007).

Comissƒo Nacional de Energia Nuclear - CNEN
O monop€lio que hoje a Uniƒo det‰m da minera‚ƒo de elementos radioativos, da
produ‚ƒo e do com‰rcio de materiais nucleares, decorreu da luta dos nacionalistas,
defensores do monop€lio do petr€leo e recursos minerais estrat‰gicos. Entre eles,
Armando Dias Tavares. Esse monop€lio ‰ exercido pela Comissƒo Nacional de Energia
Nuclear, desde que essa autarquia federal foi criada, em 1956. Na atualidade, vinculada
ao Minist‰rio de Ci…ncia e Tecnologia, como €rgƒo superior de planejamento,
orienta‚ƒo, supervisƒo e fiscaliza‚ƒo, a CNEN estabelece normas e regulamentos em
radioprote‚ƒo e licencia, fiscaliza e controla a atividade nuclear no Brasil. Al‰m disso,
“desenvolve pesquisas na utiliza‚ƒo de t‰cnicas nucleares em benef•cio da sociedade”
(COMISS–O NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 2009). Segundo o depoimento
de Bernardino Pontes, v‹rios ex-alunos dos cursos ministrados no Instituto de F•sica,
alcan‚aram posi‚‡es de destaque nesse e outros €rgƒos relacionados Ž questƒo da
energia nuclear (PONTES, 2002, p.38).
Enfocaremos em seguida duas iniciativas em prol da pesquisa que, ainda nessa
d‰cada de 1950, pretenderam contrapor-se Žs iniciativas com subs•dios governamentais
- o Instituto de F•sica Te€rica, em Sƒo Paulo e o Nˆcleo de Estudos e Pesquisas em
Ci…ncias, na capital federal.
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Instituto de F•sica Te€rica - IFT

A Funda‚ƒo Instituto de F•sica Te€rica, em 1951, em Sƒo Paulo, onde passou a
funcionar, efetivamente, no ano seguinte, resultou do empenho do engenheiro Hugo
Leal Ferreira (1900-1978), que partilhou o sonho de estabelecer uma institui‚ƒo nƒogovernamental dedicada integralmente Ž pesquisa b‹sica em F•sica com seus filhos
Paulo (1926-2005) e Jorge (falecido em 1995). Paulo Leal Ferreira foi diretor
administrativo do IFT nos primeiros 10 anos de exist…ncia. A parte cient•fica coube a
conhecidos f•sicos europeus e japoneses - Weiszacker, Moli•re, Taketani e Katayama contatados por Paulo e seu irmƒo. S€ a partir de 1962, ‰ que Paulo tornou-se o primeiro
diretor cient•fico brasileiro do IFT (FALECIMENTO, 2009).

O IFT, em 1958, come‚ou a publicar o boletim Informa‚ƒo entre F•sicos, origem
da Revista Brasileira de F•sica, atual Brazilian Journal of Physics, editada no Instituto
durante os seus primeiros dez anos. E tamb‰m deu importante contribui‚ƒo para o
estabelecimento da Funda‚ƒo de Amparo Ž Pesquisa do Estado de Sƒo Paulo, a FAPESP
(MINIST™RIO, 2009). De funda‚ƒo de direito privado, o IFT passou a Unidade
Complementar da Universidade Estadual Paulista, a UNESP, em 1987. Na atualidade,
ali se desenvolvem atividades de pesquisa em diversas ‹reas da F•sica Te€rica
(UNIVERSIDADE, 2009). Portanto, ainda que nƒo tenha continuado na esfera privada,
como pretendido pelo seu idealizador, o destino do IFT foi mais auspicioso que o de
outro nˆcleo de pesquisa criado na cidade do Rio de Janeiro, como veremos a seguir.

Nˆcleo de Estudos e Pesquisas em Ci…ncias - NEPEC
O mentor do NEPEC, Armando Dias Tavares (1917 – 1988), matem‹tico, que
depois migrou para a F•sica, foi fundador e editor da Revista Cient•fica, em 1950, e se
tornou, em 1952, membro da Academia Brasileira de Ci…ncias, onde sempre fez questƒo
de publicar seus trabalhos. O perfil desse patrono do Instituto de F•sica da UERJ, desde
2005, que emergiu das entrevistas que fizemos para esta pesquisa, ‰ digno de um her€i
bakhtiniano. Dedicado Ž atividade cient•fica, ao ensino, e convicto de suas posi‚‡es
pol•ticas nacionalistas. Um tanto exc…ntrico, no falar e no vestir, e se comportar,
desprendido de bens materiais, mas querido pelos disc•pulos, admiradores e
colaboradores, embora por vezes entrasse em atrito com seus pares. Muitos exaltaram o
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car‹ter e intelig…ncia do professor Armando, a sua humildade. Uma voz de certa forma
discordante ‰ a de Elisa Frota Pessoa. Ela lamenta que Armando, por seu car‹ter
introvertido, nƒo tenha formado uma escola de pesquisa. Cabe destacar que Elisa
tamb‰m qualifica Gross e o pr€prio Costa Ribeiro como introvertidos (TIOMNO,
FROTA-PESSOA, 1988). A principal questƒo parece residir no fato de que Armando
nƒo aderiu ao CBPF. Ele almejaria maior liberdade para implementar a pesquisa em
F•sica e Matem‹tica, enquanto o CBPF era focado na F•sica (ARMANDO, 2008), entƒo
preferiu continuar dando as aulas pr‹ticas nas prec‹rias instala‚‡es da Nacional de
Filosofia, para as quais levava seu pr€prio material did‹tico, “em uma pasta, que era
quase uma mala de viagem”, conforme seu aluno no curso de Astronomia, Paulo
Queiroz.

Em termos profissionais, o m•nimo que nos disseram ‰ que existe um Instituto
de F•sica, na Rˆssia, com o nome dele, por conta das suas experi…ncias a partir do efeito
Costa Ribeiro. Fato esse, diga-se de passagem, nƒo confirmado. Ou ainda que, na
Alemanha, fizeram uma coletŠnea dos seus artigos publicados. Tamb‰m a Cole‚ƒo de
Mem€ria guarda v‹rios exemplares de livros, separatas de peri€dicos e outros materiais
da autoria ou que pertenceram a esse pesquisador. Ali‹s, praticamente toda a sua
biblioteca particular foi doada para a Biblioteca de F•sica, quando do seu falecimento, e
por meio da consulta Žs listas dessa doa‚ƒo, pudemos comprovar o interesse do
professor por medicina, cl‹ssicos da literatura, psicologia da educa‚ƒo. Na listas
constam at‰ algumas obras qualificadas como raras.

Especulamos que o NEPEC possa ter sido inspirado no IFT paulista, pois ambos
resultaram de iniciativas isoladas, de pessoas f•sicas que pretendiam mant…-los Ž parte
do aparelho governamental. Mas ao que consta, o NEPEC surgiu , em 1956, devido ao
ambiente adverso Ž pesquisa na Faculdade Nacional de Filosofia (ARMANDO, 2008),
ou por diverg…ncias de Armando com seus pares, segundo outros. Para Alfredo
Marques, no entanto, com o Nˆcleo, Armando pretendia demonstrar que o mais
importante para realizar pesquisas, era haver gente com vontade de pesquisa. Marques,
era um dos que discordava desse argumento, por entender que precisariam de gente, ‰
claro, mas tamb‰m de recursos, coisa que a universidade nƒo poderia oferecer. De fato,
no NEPEC, Armando investiu seus pr€prios recursos financeiros e prest•gio pessoal,
mas isso nƒo foi suficiente para mant…-lo focado no desenvolvimento da energia

80
nuclear. Entƒo voltou-se para o Ensino, desenvolvendo materiais de laborat€rio, em
oficinas por ele mesmo montadas (ARMANDO, 2008).

Nƒo conseguimos obter muito mais sobre o destino desse Nˆcleo. Destacamos,
no entanto, que a Cole‚ƒo de Mem€ria guarda algumas pequenas brochuras, editadas no
NEPEC, que registram os trabalhos ali desenvolvidos. At‰ a d‰cada de 1960, pelo
menos, o v•nculo indicado por Armando, em seus artigos ‰ esse nˆcleo, situado na Rua
Santa Alexandrina, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, como o comprovam
algumas das separatas de revistas cient•ficas, que estƒo entre os livros da mem€ria da
biblioteca de F•sica e Astronomia. Segundo alguns dos entrevistados para esta pesquisa,
no NEPEC tamb‰m muito se criava, em termos de equipamentos, dada a habilidade
manual de Armando. Contudo, tendo em vista o custo da pesquisa experimental, os
problemas por que passaram o IFT, e outras institui‚‡es, como o CBPF, que aqui
relatamos, torna-se dif•cil acreditar que esse pesquisador pudesse ter sido bem sucedido
no seu prop€sito de dispensar verbas pˆblicas. Jader Benuzzi, s€cio fundador e
secret‹rio do Nˆcleo, em 1958, afirma, inclusive, que a Comissƒo de Energia Nuclear
teria dispensado pequena verba para o NEPEC, nesses primeiros anos, mas que as
aten‚‡es – e recursos – se voltavam mesmo era para o CBPF. De qualquer modo, o
NEPEC, e seu mentor, continuam para n€s envoltos em certo mist‰rio.

As ag…ncias de fomento: o CNPq e CAPES

Associa‚‡es, Sociedade Cient•fica para o Progresso da Ci…ncia, centros de
pesquisa, lentamente o cen‹rio cient•fico nacional come‚ava a adquirir outros
contornos, mas ainda faltava o necess‹rio aporte de verbas pˆblicas para o apoio e
financiamento de bolsas e pesquisas. Entƒo, f•sicos/professores se associaram a
militares e pol•ticos para aproveitar o interesse da popula‚ƒo pelas tecnologias que
come‚avam a entrar no mercado nacional, e mobilizaram amplos setores da sociedade
em torno do projeto da primeira ag…ncia federal dedicada a dar sustenta‚ƒo e estimular
as atividades cient•ficas em nosso pa•s – um Centro Nacional de Pesquisas.

A primeira proposi‚ƒo com essa finalidade remonta, ao que tudo indica, a 1931,
quando a Academia Brasileira de Ci…ncias sugere a cria‚ƒo de um Conselho Nacional
de Pesquisas. Alguns anos mais tarde, em 1936, Getˆlio Vargas envia mensagem ao
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Congresso sobre a necessidade da criação de um Conselho Nacional de Pesquisa e
Experimentação, ligado a problemas agrícolas. O discurso político, de então, segundo
Romani, agrega certos valores inspirados em exemplos de países avançados, entre eles,
a importância atribuída à ação de órgãos de ciência e técnica enquanto agentes de
mudança e progresso sócio-econômico (1982). Talvez por influência da participação do
Brasil na Comissão de Energia Atômica das Nações Unidas, em 1946, 1947 e 1948,
com uma delegação chefiada por Álvaro Alberto Motta e Silva.

No entanto, a iniciativa de Álvaro Alberto e do Chanceler João Neves da
Fontoura de elaborar um Projeto Nacional de Energia Atômica, em 1946, não teve
sucesso. A ocasião surgiu quando o Presidente-general Eurico Gaspar Dutra nomeou
uma comissão de 22 membros para elaborar um anteprojeto de lei presidida por Álvaro
Alberto. Foi proposto então, nesse documento, um órgão de supervisão que se apresenta
como um Estado-Maior da Ciência, da Técnica e da Indústria, com a atribuição de
planejar os trabalhos de pesquisas científicas e tecnológicas no país, desenvolvendo-os e
coordenando-os de modo sistemático (ROMANI, 1982). Este foi aprovado, finalmente,
após tramitar por dois anos, sob a pressão do apelo popular, à frente mais uma vez, além
de Álvaro Alberto, César Lattes, Costa Ribeiro, entre outros.

O papel de César Lattes é reiterado por Silveira. Ele afirma que, tanto a criação
do CBPF, quanto a do CNPq, se devem à grande publicidade em torno da descoberta de
Lattes (1997), o méson-pi, nos Estados Unidos, que as revistas de fotorreportagens
projetaram, tanto quanto o impacto da bomba atômica. As matérias cercaram de glória o
retorno de Lattes (ANDRADE; CARDOSO, 2001), e a atuação de Álvaro Alberto, na
Comissão de Energia Nuclear da ONU. Esse apoio da grande imprensa foi fundamental
para a sensibilização da sociedade.

Portanto, foi após idas e vindas, que afinal ocorreu, em 1951, a criação do
primeiro órgão brasileiro de fomento - o CNPq - estabelecido como uma autarquia, ou
seja, vinculado, diretamente à Presidência da República, o que lhe conferia destaque no
organograma do governo e facilidades para negociar reivindicações e viabilizar
objetivos. O Conselho possuía também ampla autonomia para estimular o
desenvolvimento da pesquisa, em qualquer domínio do conhecimento e, em nome do
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Estado, a atribui‚ƒo de controlar todas as atividades referentes ao aproveitamento da
energia nuclear. Misturava ci…ncia e energia nuclear (ANDRADE, 1998, p.xv).

E muita pol•tica. Primeiro, porque cabia ao Presidente a escolha do Presidente e
Vice-Presidente do CNPq, e de cinco dos 23 integrantes do Conselho Deliberativo
composto ainda por representantes da comunidade cient•fica e de minist‰rios. Depois,
pela fun‚ƒo, que lhe foi atribu•da, ao ser institu•do, de €rgƒo coordenador de um
dom•nio expl•cito da seguran‚a nacional, a questƒo nuclear. Segundo Romani, o
Conselho ao “constituir-se em €rgƒo de fomento e coordena‚ƒo da ci…ncia e da
tecnologia passaria a controlar nƒo s€ a pr‹tica, mas sobretudo a ideologia do ‘saber
cient•fico’, elemento legitimador de poder” (1992). Assim, para ele convergiram
interesses d•spares de militares, cientistas, pol•ticos, t‰cnicos do governo e empres‹rios,
que disputavam cargos e recursos do Fundo Nacional de Pesquisas Cient•ficas e
Tecnol€gicas, e nem sempre prevaleceram crit‰rios cient•ficos, pois “pouco
institucionalizada, a pesquisa cient•fica cedeu lugar Žs injun‚‡es pol•ticas. ™ um retrato
da sociedade brasileira dos anos 50” (ANDRADE, 1998, p.xv).

Com o correr do tempo, as atividades desenvolvidas no campo da energia
at•mica foram sendo absorvidas por €rgƒos espec•ficos, concentrando-se o CNPq no
apoio Ž F•sica. Assim, em 1953, foi criada a Comissƒo de Exporta‚ƒo de Materiais
Estrat‰gicos no Minist‰rio das Rela‚‡es Exteriores, que retira do CNPq as fun‚‡es a ele
atribu•das em termos de controle dos recursos minerais estrat‰gicos para a produ‚ƒo de
energia nuclear. Da mesma forma, as atribui‚‡es da Comissƒo de Energia At•mica,
CEA, passaram Ž Comissƒo Nacional de Energia Nuclear, a CNEN, criada em 1956, da
qual “lvaro Alberto foi o primeiro presidente (“LVARO, 2009), como j‹
mencionamos.

No entanto, mesmo tendo o prestigiado “lvaro Alberto como primeiro
presidente, entre 1951-1955, o CNPq atuou apenas como distribuidor de parcos recursos
a cientistas individuais das ‹reas biol€gicas, f•sicas e de outras ci…ncias naturais que, de
toda forma, puderam desenvolver pesquisas independentes, e de pequena escala em
alguns centros, fora das universidades. Estas, em geral, estavam mais voltadas para a
profissionaliza‚ƒo, ou para “investiga‚‡es t‰cnicas de escopo limitado e curto prazo”
(SCHWARTZMAN, [2001]). Em 1970, o CNPq ampliou sua denomina‚ƒo para
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient•fico e Tecnol€gico, e passou Ž jurisdi‚ƒo
do Minist‰rio do Planejamento. Atualmente, est‹ vinculado ao Minist‰rio da Ci…ncia e
Tecnologia, e um relato mais acurado sobre os seus primeiros tempos, inclusive no que
tange Ž distribui‚ƒo de recursos pelas ‹reas do conhecimento pode ser obtido em
Romani (1982).
Campanha Nacional de Aperfei‚oamento de Pessoal de N•vel Superior – CAPES

Logo no in•cio do segundo governo Vargas, a retomada do projeto de constru‚ƒo
de uma na‚ƒo desenvolvida e independente era palavra de ordem, como j‹ vimos aqui.
A industrializa‚ƒo pesada e a complexidade da administra‚ƒo pˆblica exigiam forma‚ƒo
urgente de especialistas e pesquisadores nos mais diversos ramos de atividade: de
cientistas qualificados em F•sica, Matem‹tica e Qu•mica a t‰cnicos em finan‚as e
pesquisadores sociais. Coube Ž atual Coordena‚ƒo de Aperfei‚oamento de Pessoal de
N•vel Superior, criada 1951, o papel de promover, em quantidade e qualidade
suficientes, a forma‚ƒo desses recursos humanos demandados pelos empreendimentos
pˆblicos e privados que visavam ao desenvolvimento do pa•s.
An•sio Sp•nola Teixeira foi designado secret‹rio-geral da Comissƒo, cargo que
ocupou at‰ 1964, e a “autonomia, informalidade, boas id‰ias e lideran‚a institucional
tornaram-se marcas dos primeiros anos da CAPES” (COORDENAž–O, 2009).
Atualmente vinculada ao Minist‰rio da Educa‚ƒo, a CAPES desempenha papel
relevante na expansƒo e consolida‚ƒo da p€s-gradua‚ƒo stricto sensu em todo o pa•s. As
suas atividades podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de a‚ƒo, cada qual
desenvolvida por um conjunto estruturado de programas: avalia‚ƒo da p€s-gradua‚ƒo
stricto sensu; acesso e divulga‚ƒo da produ‚ƒo cient•fica; investimentos na forma‚ƒo de
recursos de alto n•vel no pa•s e exterior; promo‚ƒo da coopera‚ƒo cient•fica
internacional (COORDENAž–O, 2009).

3.3 Reflexos da institucionalização da pesquisa

O surgimento das associa‚‡es cient•ficas e da SBPC estimulou o debate em
torno de aspectos da F•sica Moderna, apesar da orienta‚ƒo positivista de boa parte dos
nossos cientistas (ALMEIDA, 1992, p.14). Selecionamos alguns eventos e publica‚‡es
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em que eles divulgavam suas reflex‡es, em geral focadas na energia nuclear, o que
favorece apreender um pouco do clima cient•fico da ‰poca. Come‚aremos por resumir
aspectos da nossa sociedade, com base em Almeida e Cardoso (2001), tendo em vista a
campanha empreendida, nos meios de comunica‚ƒo, para influenciar a opiniƒo pˆblica,
a favor da institucionaliza‚ƒo da atividade cient•fica. Deu-se ampla divulga‚ƒo ao
sucesso de C‰sar Lattes no exterior, exaltaram-se os benef•cios, para a sociedade como
um todo, que poderiam advir do emprego da energia nuclear, enfim, o lado luminoso da
ci…ncia foi ressaltado de toda forma, conforme j‹ mencionamos, no cap•tulo 3.

At‰ a d‰cada de 1950, a televisƒo era uma novidade, pois as transmiss‡es apenas
come‚avam, nas principais capitais, e dadas as dimens‡es continentais do nosso pa•s, o
r‹dio era o ˆnico meio capaz de atingir os rinc‡es, e a imensa maioria analfabeta ou
semi-analfabeta de origem rural. Apenas esse meio chegava tanto aos homens, quanto Žs
mulheres, e Žs diferentes classes sociais, o que garantia Ž not•cia atualidade, impacto e
abrang…ncia nacional. Moreira, inclusive, faz refer…ncia a uma emissora que foi ao ar, a
partir de 1923, a R‹dio Sociedade – a primeira, no Brasil, a se propor a divulga‚ƒo
cultural e cient•fica. Criada por Roquette Pinto, com apoio de Henrique Morize,
presidente da ABC, a hoje Radio Roquette Pinto, emissora oficial, foi uma iniciativa
louv‹vel, tendo em vista a precariedade dos meios de comunica‚ƒo entƒo existentes, e
as circunstŠncias sociais e culturais (2009).

No interior, velhas locomotivas a vapor faziam chegar, com atraso de muitos
dias, os jornais da capital federal, o Rio de Janeiro. Seus leitores - profissionais liberais,
funcion‹rios do Estado, propriet‹rios e comerciantes ilustrados – em geral do sexo
masculino, e das classes alta e m‰dia, os privilegiados que tinham acesso aos cursos
superior e t‰cnico. Com um pˆblico tƒo reduzido, nƒo ‰ de estranhar que as mat‰rias
sobre a ci…ncia s€ sa•ssem encartadas nos jornais, vez por outra. Preponderavam as
notas sobre eventos e descobertas cient•ficos, inaugura‚‡es e posse de diretores de
institui‚‡es Por outro lado, Ž falta de revistas de divulga‚ƒo cient•fica, as
fotorreportagens das revistas de grande circula‚ƒo nacional - Manchete e O Cruzeiro cumpriam esse papel, junto Ž massa da popula‚ƒo. (ANDRADE; CARDOSO, 2001).

O leque de publica‚‡es dispon•veis tamb‰m nƒo era muito amplo. Atingindo um
pˆblico mais restrito, havia as revistas editadas pelas sociedades cient•ficas, como os
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anais da Academia Brasileira de Ci…ncias, na qual em 1923, Amoroso Costa j‹
propugnava por uma ci…ncia sem car‹ter utilit‹rio (ALMEIDA, 1992, p.15). Ali tamb‰m
foram divulgadas as comunica‚‡es do Simp€sio Internacional sobre Radia‚‡es
C€smicas, ainda no in•cio dos anos 1940, no Rio de Janeiro, por ocasiƒo da visita da
missƒo cient•fica americana chefiada por Arthur Compton, e integrada por quatro outros
professores. Essa visita, a acolhida oferecida sƒo representativas do jogo pol•tico em
curso nos bastidores do poder, pela explora‚ƒo de recursos minerais estrat‰gicos, em
troca de apoio dos Estados Unidos para o desenvolvimento de projetos brasileiros na
‹rea da energia nuclear. A emerg…ncia dessa ‹rea no meio acad…mico brasileiro, ‰
contabilizada por Almeida, por meio dos trabalhos sobre a tem‹tica apresentados e
discutidos no evento citado (1992, p.58-59).

Por sua vez, as revistas de institui‚‡es cient•ficas, no Šmbito de sua ‹rea de
atua‚ƒo, atingiam um pˆblico ainda mais restrito, como a do Observat€rio Nacional, e
as Notas de F•sica, do CBPF, da qual a Cole‚ƒo de Mem€ria guarda os nˆmeros iniciais,
encadernados, do volume 1 ao 8, de 1952 a 1961, sendo que o primeiro volume ‰
comemorativo do 10— anivers‹rio do CBPF.

Um indicador dos efeitos da institucionaliza‚ƒo da pesquisa sobre o
desenvolvimento das atividades cientificas em nosso pa•s, e consequente amplia‚ƒo da
comunidade cient•fica, ‰ apresentado por Adel da Silveira. Ele recorre ao nˆmero de
brasileiros s€cios da American Physical Society, entre 1948-1975. Silveira, embora
reconhe‚a que as estat•sticas constituem, para alguns, “uma forma sofisticada de
apresentar uma mentira”, deixa de lado a irrever…ncia contida nessa afirma‚ƒo, e mostra
uma s‰rie hist€rica, com base no boletim dessa sociedade americana, que
transformamos em um gr‹fico para favorecer a visualiza‚ƒo (1997, p.6).
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Gr‹fico - Brasileiros Membros da American Physical Society: 1948-1975

De fato, em 1948, logo ap€s o fim da segunda guerra mundial, h‹ apenas cinco
brasileiros, na sociedade, dos quais quase todos foram influenciados por cientistas
estrangeiros. Na d‰cada de 1950 h‹ uma varia‚ƒo consider‹vel, pois esse nˆmero sobe e
se mant‰m em torno de 20, at‰ 1975, quando passam a ser 75, ou seja, um aumento de
aproximadamente quatro vezes. Esse indicador pode parecer ing…nuo nos dias atuais,
em que h‹ tantos recursos Ž disposi‚ƒo dos que se habilitam Žs an‹lises bibliom‰tricas,
mas ‰, em si mesmo, um reflexo das condi‚‡es ainda limitadas de que se dispunha Ž
‰poca. Para o autor, sem dˆvida alguma, esse aumento na participa‚ƒo de brasileiros em
uma organiza‚ƒo cient•fica estrangeira indica a emerg…ncia de novas condi‚‡es, no
Brasil, entre elas, a constitui‚ƒo do CNPq e do CBPF, que favoreceram deixar para tr‹s,
“aquela triste situa‚ƒo de s‰culo passado” (1997, p.6).

Entretanto julgamos essa avalia‚ƒo otimista, pois se de fato, ocorre a melhoria, e
maior participa‚ƒo associativa dos cientistas brasileiros, por outro lado, a atividade de
pesquisa se sofisticou, e as exig…ncias – em termos de laborat€rios, pessoal qualificado,
equipamentos - tornaram-se proporcionalmente maiores, at‰ mesmo para as na‚‡es
industrializadas. Mesmo o grau de importŠncia atribu•do Ž participa‚ƒo pura e simples
decaiu, pois na atualidade, vigora o “publish or perish” - nƒo basta mais participar, tem
que publicar. Mas at‰ meados do s‰culo XX, predominava, entre n€s, a comunica‚ƒo
informal. Submeter artigos a peri€dicos, especialmente internacionais era menos
comum, e alguns, como Armando Dias Tavares, podiam se dar ao luxo de afirmar o seu
nacionalismo, e publicar, de prefer…ncia, nos Anais da Academia Brasileira de Ci…ncias
(ARMANDO, 2008).
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Do exposto sobressai o impacto, a longo prazo, do CBPF, dentre as institui‚‡es
citadas, e que se constitu•ram em um aporte de peso ao desenvolvimento da pesquisa em
ci…ncia no Brasil. De tal forma que houve “um deslocamento do centro de gravidade da
F•sica de Sƒo Paulo para o Rio de Janeiro”, uma cidade em que antes nƒo havia
“praticamente nenhum estudo sistem‹tico de F•sica, com m‰todos modernos, ao
contr‹rio de Sƒo Paulo, gra‚as ao trabalho de G. Wataghin”, e passou at‰ a atrair alguns
f•sicos de l‹, que vieram trabalhar aqui (SILVEIRA, 1997). Leite Lopes, inclusive,
considerou os anos 40 e 50, como o auge da F•sica no Brasil, e o CBPF o espa‚o
privilegiado que impulsionou esse crescimento, com muitas e variadas atividades pesquisas, estudos, palestras, semin‹rios, cursos. Vieram muitos f•sicos de fora: Yang,
Wigner, de Benedet, Doigt, at‰ Richard Feynman, Pr…mio Nobel de F•sica, em 1965,
que foi convidado, e passou o seu ano sab‹tico, no CBPF (1984). Tamb‰m Cecille
Morette, outro ganhador do Nobel, em 1997, esteve no Rio.

Mas, Feynman, em particular, pelo seu especial pendor para o ensino, foi a
presen‚a mais marcante, e chegou at‰ a influenciar nos m‰todos de ensino. Acontece
que Elisa e Jayme j‹ adotavam os livros americanos de F•sica, cujo autor ‰ Sears, que
eles preferiam por trazerem muitos problemas, e sofriam cr•ticas por isso. Feynman
referendou essa escolha, pois os alunos de Elisa, com os quais teve contato,
apresentaram um dom•nio maior das no‚‡es b‹sicas e capacidade de resolver
problemas. Ao contr‹rio de outros, tamb‰m por ele avaliados, ensinados por m‰todos
tradicionais, de acordo com a tradi‚ƒo francesa, que sabiam uma quantidade enorme de
f€rmulas, mas absolutamente nada sobre o que elas significavam (TIOMNO; FROTAPESSOA, 1988).

Entre os jovens atra•dos pelo CBPF estavam, oriundas da Faculdade Nacional,
Elisa Frota-Pessoa e Neusa Amato, as primeiras pesquisadoras a trabalhar ali, segundo
Jader Benuzzi, doutor pelo CBPF, em entrevista para a nossa pesquisa. Destacamos esse
fato, porque nessa ‰poca, as mulheres das classes sociais com acesso Ž educa‚ƒo faziam,
em geral, o curso de forma‚ƒo em educa‚ƒo prim‹ria. Poucas eram as que procuravam o
ensino superior , as faculdades de filosofia e ci…ncias humanas, e muito menos ainda, as
que cursavam medicina, engenharia e ci…ncias (ANDRADE; CARDOSO, 2001).
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Aos recursos do CBPF se agregaram os concedidos pelo CNPq, em conjunto
com a CAPES, que favoreceram viagens e estudos avan‚ados e de p€s-gradua‚ƒo no
exterior, e tamb‰m a dedica‚ƒo Ž pesquisa. Mabel e Edson Rodrigues se incluem no
grupo “de jovens idealistas”, os primeiros bolsistas do CNPq, junto com Armando Dias
Tavares, S‰rgio Mascarenhas, Yvonne Primerano Mascarenhas. Eles que desenvolviam
suas atividades nos departamentos de F•sica, Qu•mica, Geologia e Biologia, no Instituto
Nacional de Tecnologia do Rio de Janeiro, Instituto Oswaldo Cruz e Departamento da
Produ‚ƒo Mineral do Minist‰rio de Minas e Energia, integravam ainda, o grupo de
pesquisas de Joaquim da Costa Ribeiro, da Cadeira de F•sica Geral e Experimental, na
Nacional de Filosofia (2008).

Por sua vez, Romani analisou a distribui‚ƒo de bolsas nos primeiros anos do
CNPq, e observou que quase metade das dota‚‡es concedidas para bolsas e aux•lios foi
dispensada Žs ci…ncias biol€gicas. Ela credita esse fato Ž tradi‚ƒo e relevŠncia dessa ‹rea
no pa•s at‰ entƒo, mas acrescenta que, embora em rela‚ƒo Žs bolsas, Qu•mica e F•sica se
equiparem, cabe Ž esta a maior parcela dos recursos destinados a aux•lios para pesquisa
- 33% das dota‚‡es. A autora atribui essa proemin…ncia da F•sica, ao foco na energia
nuclear (1982). De fato, mas gostar•amos de lembrar que “lvaro Alberto, um f•sicoqu•mico, e Armando Dubois, f•sico, estiveram, entre 1951 e 1955, Ž frente do Conselho
Deliberativo do CNPq, o €rgƒo soberano de planejamento e orienta‚ƒo das suas
atividades, e ao qual se subordinava uma Divisƒo T‰cnico-Cient•fica, a quem cabia
apenas programar e executar os planos gerais de pesquisas aprovadas pelo Conselho
Deliberativo.

Especulamos que at‰ mesmo a pesquisa em F•sica implantada na PUC/RJ, por
iniciativa do Pe. Francisco Xavier Roser (HAMBURGER, 2006. p.10), possa ter sido
propiciada pelo ambiente estimulante, que descrevemos. Isso aconteceu no fim dos anos
1950, quase uma d‰cada ap€s a PUC/RJ ter surgido como parte de um sistema nacional
de universidades cat€licas particulares, que inclu•a unidades em Sƒo Paulo, Porto
Alegre, Recife e Belo Horizonte (SCHWARTZMAN, 1979, p.286).

Cabe registrar ainda que AlcŠntara Gomes Filho, Ž ‰poca diretor da Faculdade
de Filosofia, foi designado, pelo Conselho Universit‹rio, para representar a UDF junto
ao CBPF, em 1956 (UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL, 1957, p.22). Por‰m

89
Gomes Filho nƒo menciona, em seu documento, essa indica‚ƒo (1994). Entƒo,
infelizmente, nƒo podemos saber o que isso significou, em temos pr‹ticos. Contudo,
tendo em vista os objetivos do CBPF, ‰ poss•vel que da• tenha advindo alguma
colabora‚ƒo cient•fica. O Instituto de F•sica, em anos mais recentes, firmou conv…nio
com o Centro para que seus pesquisadores tivessem acesso Ž biblioteca dessa
institui‚ƒo, e pelo curriculum dos professores da F•sica, na UERJ, ‰ poss•vel constatar o
quanto o CBPF favoreceu, ao longo do tempo, o aperfei‚oamento de quadros da
universidade. Aventamos aqui tamb‰m a hip€tese de que os semin‹rios de Gomes Filho,
iniciados logo em seguida Ž cria‚ƒo do CBPF, na d‰cada de 1950, possam ter sido
inspirados por esse contato com o ambiente de pesquisa.

Os semin‹rios na Faculdade de Filosofia da UDF

Nacionalismo e desenvolvimentismo – palavras de ordem desse tempo de
grandes bandeiras. Uma delas, j‹ o mencionamos, se ancorava na necessidade de
participa‚ƒo do pa•s na corrida nuclear, tanto pelo aspecto guerra/seguran‚a nacional,
quanto para a alegada promo‚ƒo do bem-estar coletivo. Havia, portanto, uma demanda
por informa‚ƒo na ‹rea. E essa abertura (ou concorr…ncia?) cient•fica do CBPF,
principalmente, pode ter inspirado Gomes Filho a liderar “um movimento cultural”.
Eram semin‹rios, que encontraram pˆblico e terreno para se expandir. Os relatos
mencionam muitos interessados no aprofundamento em F•sica Superior e Matem‹tica
Avan‚ada, que se reuniam, aos s‹bados, na pr€pria Faculdade do La-Fayette, a partir
das 13 horas, e muitas vezes ali permaneciam at‰ as 21 horas. Entre eles, era garantida a
presen‚a dos seus professores e alunos, a quem AlcŠntara Gomes dirigia um conviteimposi‚ƒo-convoca‚ƒo, conforme os termos usados por ex-alunos ouvidos para esta
pesquisa.

O fato de Miguel afirmar que nada se cobrava dos participantes indica como
ainda era comum a cobran‚a de taxas na “universidade pˆblica e gratuita”. Ele tamb‰m
afirma que os expositores (Quadro 8) - “nomes dos mais respeit‹veis no ensino e na
pesquisa da F•sica e Matem‹tica no Rio de Janeiro” – nƒo visavam lucro, apenas o
aprimoramento profissional como professores e/ou pesquisadores ([1990]). Mas no
Boletim da UDF – €rgƒo oficial da universidade – entre 1956 e 1958, encontramos
pareceres favor‹veis ao pagamento por aulas e confer…ncias ministradas no Instituto de
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F•sica, a Alv‰rcio Moreira Gomes, Adel da Silveira, Joƒo Crist€vƒo Cardoso e Carlos
Campos de Oliveira (UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL, p.10 e 11).

Al‰m de Armando Dias Tavares, tamb‰m Carlos Campos de Oliveira e Jamil
Rachid, posteriormente, tornaram-se professores do Instituto de F•sica. Desses
semin‹rios teriam resultado “muitos projetos de F•sica Te€rica e de F•sica
Experimental, de Matem‹tica Avan‚ada e Matem‹tica Aplicada, com aplica‚‡es no
ensino, nos n•veis m‰dio e superior, tanto quanto na pesquisa” (MIGUEL, [1990]).
Por‰m nƒo localizamos registros espec•ficos dessas reuni‡es, o que favoreceria
dimensionar seu efetivo alcance e sua produtividade, em termos cient•ficos.

Institui‚‡es
Academia Militar de Agulhas Negras
e Escola Nacional de Engenharia
Col‰gio Militar
Col‰gio Pedro II
Faculdade Nacional de F•sica
Escola Nacional de Qu•mica
1
Escola T‰cnica

Docentes
Rio Nogueira
Nilo S‰rvulo Guerreiro
Walter Cardim e Jamil Rachid
Elv‰rio Moreira Gomes
Adel da Silveira
Armando Dias Tavares
Joƒo Crist€vƒo Cardoso
Carlos Campos de Oliveira

Quadro 8 - Participantes dos Semin‹rios na Faculdade de Filosofia
Nota: 1- Em outras fontes consta que Carlos Campos era docente na Escola T‰cnica do Ex‰rcito.

Observamos, ainda que, desses participantes, os que realizavam pesquisas, com
uma certa visibilidade, eram os vinculados Ž Faculdade Nacional, em especial Adel e
Armando. Confirmam essa nossa asser‚ƒo algumas das fontes consultadas, e
exemplares da Cole‚ƒo de Mem€ria da autoria de Adel da Silveira, Armando, e Elv‰rio
Moreira Gomes. Dessa forma, e a julgar pelos temas que constam dos referidos boletins
da universidade, nesses semin‹rios eram priorizadas as aulas, ou confer…ncias
(UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL, 1956-58). A comunica‚ƒo e debate das
pesquisas em andamento, ou os avan‚os da ‹rea, deviam ser reservadas para outros
locais e interlocutores. Ao contr‹rio, portanto, do que ocorria nos semin‹rios
introduzidos como novidade, na USP, pelos professores estrangeiros, ainda na d‰cada
de 1930 (SCHWARTZMAN, 1979, p.224), e tamb‰m na Nacional de Filosofia. Nesta,
os f•sicos palestravam, integrando-se aos f•sico-qu•micos - docentes e alunos
(TOLMASQUIM; AREZZO, 2002).
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Os documentos oficiais corroboram, assim, declara‚‡es de ex-alunos: os
semin‹rios da La-Fayette se constitu•am em uma estrat‰gia com que se procurava
compensar a pouca consist…ncia dos curr•culos, e a necessidade de atualiza‚ƒo dos
professores, tanto que a frequ…ncia era obrigat€ria para todos. Alguns se contagiavam
com o entusiasmo dos pesquisadores, e aprendiam muito com esse contato, conforme
declararam em entrevista para esta pesquisa, alguns dos diplomados da Faculdade de
Filosofia, da d‰cada de 1960, que chegaram a participar desses semin‹rios. Um deles,
Paulo Pimenta, em entrevista para a nossa pesquisa, ao comentar a atividade cient•fica,
no Instituto de F•sica, declarou o seguinte

Mas quando se come‚ou a se falar em F•sica aqui no Brasil? Quando
se come‚ou a falar em F•sica, a• houve a preocupa‚ƒo interna de se
fazer pesquisa, tanto ‰ que eles criaram v‹rios cursos. A CNEN
financiava esses cursos da nossa Faculdade, l‹ da Haddock Lobo. O
Aristides Pinto Coelho, que era da Qu•mica, mas que tamb‰m
trabalhava [no curso de F•sica?], ministrava cursos, como o Roberto
AlcŠntara e o Jader [Benuzzi Martins]. Surgiu o CBPF, na d‰cada de
50, a• ‰ que houve essa mexida, mas antes nƒo se falava em energia
nuclear.

Apesar de provir de um ge€grafo, este depoimento nƒo expressa, propriamente,
o olhar de um outro. Primeiro, pela conviv…ncia estreita, na Faculdade, entre todos os
graduandos, um fator de coesƒo que abordaremos no cap•tulo 4. Depois, porque Paulo
assessorou Gomes Filho, por muitos anos, na dire‚ƒo. Vale repetir, no entanto, pois ele
ratifica outras fontes j‹ citadas neste trabalho: na UDF, a exemplo de suas cong…neres
brasileiras, a pesquisa ficava no n•vel do discurso, nƒo se traduzia em atividade
sistem‹tica. De certa forma, at‰ se confundia a pesquisa com os cursos, interven‚‡es
pontuais, que passaram a ocorrer Ž medida que os egressos se p€s-qualificavam em
outras institui‚‡es. Tanto que, em seu parecer, que comentamos aqui, Adalberto
Cumplido expressa revolta, porque o Instituto nƒo apresentara, at‰ 1958, sequer uma
pesquisa (UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1958, p.17). Assim, depreende-se
que, no Instituto de F•sica, a visibilidade da F•sica Nuclear foi capitalizada no sentido
de promover a sua voca‚ƒo – atualizar professores e profissionais, preparar quadros para
a CNEN e outros €rgƒos (PONTES, 2002, p.38). Sƒo esses tra‚os que pudemos perceber
como constitutivos da identidade dos f•sicos da Faculdade de Filosofia, em
contraposi‚ƒo Ž identidade emergente, que abordaremos a seguir, para cumprir o que
nos propusemos no terceiro objetivo da nossa pesquisa.
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4 OS FÍSICOS E SEUS OUTROS: A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES

Nos ˆltimos anos, a mem€ria tem estado no centro dos debates acad…micos. A
tal ponto que Pierre Nora se referiu a uma ditadura da mem€ria (2008). Talvez pela
consci…ncia de que toda a mem€ria ‰, em primeiro lugar, uma faculdade de conservar os
vest•gios do que pertence j‹ em si a uma ‰poca passada, conforme Pomian (2000,
p.507), ‰ que tenta-se, com sofreguidƒo cada vez maior, segurar no presente esse
passado, preservar esses vest•gios. De forma que nƒo h‹ quem ouse se pronunciar a
favor da destrui‚ƒo dos tra‚os, mesmo entre “os cultores do ‘novo’, os fi‰is da religiƒo
do ‘moderno’, os militantes da mudan‚a permanente” (D’AL™SSIO, 1993, p.97).

Em paralelo, avulta uma necessidade de afirma‚ƒo identit‹ria, que parece
decorrer de uma circunstŠncia que ocupa o centro desse debate, e que Halbwachs, em
1925, j‹ antecipava - novos modelos de sociedade caracterizados pela acentuada
mobilidade social e crescente individualiza‚ƒo, de que decorrem mem€rias coletivas
ef…meras e transit€rias. Stuart Hall tamb‰m enfoca como determinantes da identidade
cultural na p€s-modernidade, a pluralidade e a fragmenta‚ƒo dos grupos e dos
indiv•duos. ™ a partir desse ambiente de descontinuidade, fragmenta‚ƒo, ruptura e
deslocamento (2006, p.18), que buscamos, inicialmente, entender a constru‚ƒo cultural
e social do quem sou (identidade-eu), seu entrela‚ar com o quem ‰ voc… (o outro), e que
de certa forma determina o quem somos (identidade-n€s). Em seguida, desse ponto de
vista, ensaiamos um olhar, sobre um grupo em particular, o dos f•sicos.
Neste ponto, cabe retornarmos a Jos‰ Leite Lopes. E Ž sua declara‚ƒo, em 1958,
no Semin‹rio de Energia At•mica, que apresentamos na Introdu‚ƒo deste nosso
trabalho, sobre os dois ˆnicos centros de forma‚ƒo de f•sicos no Brasil: o da
Universidade de Sƒo Paulo e o da Faculdade Nacional de Filosofia, em conjuga‚ƒo com
o Centro Brasileiro de Pesquisas F•sicas (1997, p.2). Ante a omissƒo do Instituto de
F•sica da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras da entƒo Universidade do Rio de
Janeiro, hoje UERJ, nos ocorreu o seguinte: se nƒo era centro formador de f•sicos, o que
era o curso desse Instituto? Qual a sua identidade, o que mais o diferenciava, e o que o
aproximava dos demais cursos existentes Ž ‰poca?
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Tais indaga‚‡es nos levaram a buscar outros sentidos poss•veis para o texto de
Leite Lopes que mencionamos. E nossa leitura tem por quadro te€rico a concep‚ƒo de
que o sentido de um texto nƒo est‹ nele, mas se constr€i a partir dele, no curso de uma
intera‚ƒo (KOCH, 2008a, p.30). O que se segue ‰, portanto um sentido, o nosso sentido.
Aquele que conseguimos extrair dos elementos que reunimos, nos cap•tulos anteriores, a
prop€sito de trazer ao presente uma mem€ria poss•vel da F•sica e dos f•sicos. Como
parceira dessa produ‚ƒo textual, procuramos mobilizar, e associar a esses elementos
nossa pr€pria bagagem, os diversos sistemas de conhecimento que temos representados
na mem€ria, bem como um conjunto de estrat‰gias que empregamos ao processar
informa‚‡es de natureza sociocognitivo e textual (p.31).

Tanto quanto o texto sobre a tramita‚ƒo de um novo curso no Instituto de F•sica,
citado no cap•tulo 2, esta declara‚ƒo de Leite Lopes, possui um car‹ter polif•nico e
afirmativo de uma identidade coletiva. Percebemos nela uma voz (o enunciador) que
fala por um grupo (o n€s) – ao qual o falante se vincula – os f•sicos /professores - em
contraposi‚ƒo a outro, que nƒo ‰ explicitado nesse trecho a que nos reportamos, mas
est‹ nele pressuposto – os formadores de professores (eles). Uma distin‚ƒo identit‹ria
tipo n€s-eles, tƒo marcada, que merece algumas considera‚‡es. Entƒo nos colocaremos
em di‹logo com textos que revelam essas identidades, para captar alguns de seus tra‚os,
por sua vez denotadores da heteroglossia – termo cunhado por Bakhtin pra designar
uma das facetas da comunica‚ƒo pela diferen‚a (STAM, 2000, p.12), ou seja, a
ocorr…ncia de diferentes discursos, em uma mesma sociedade que, embora relacionados,
mant‰m suas peculiaridades, e competem pela ascend…ncia.

Admitimos que a identidade individual “‰ formada ao longo do tempo, atrav‰s
de processos inconscientes, e nƒo de algo inato, existente na consci…ncia no momento
do nascimento” (HALL, 2006, p.38). A resposta Ž pergunta quem sou eu? diz respeito,
portanto, Ž identidade eu-n€s, na medida em que cada um ‰ um ser individual e social –
nome e sobrenome indicam tanto o indiv•duo singular, quanto o membro de
determinado grupo, sua fam•lia. Dessa forma, tornam cada pessoa singular, e dizem o
que ela ‰ aos seus pr€prios olhos, mas tamb‰m indicam quem ela ‰ aos olhos dos outros.
Essa peculiaridade demonstra o quanto “a exist…ncia da pessoa como ser individual ‰
indissoci‹vel de sua exist…ncia como ser social” (ELIAS, 1994, p.151). O que em outras
palavras significa que a identidade ‰ um processo de reconhecimento individual, de
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constru‚ƒo de significado, cuja base principal ‰ um “determinado atributo cultural ou
conjunto de atributos, a ponto de excluir uma refer…ncia mais ampla a outras estruturas
sociais” (CASTELLS, 2002, p.57). Evidencia-se assim, o aspecto relacional da
identidade, pois o que a determina est‹ fora dela, embora lhe forne‚a as condi‚‡es para
que ela exista (WOODWARD, 2000, p.9).

Dessa mesma forma, o processo de associa‚ƒo em grupo nƒo ‰ aleat€rio, mas
determinado por uma s‰rie de fatores, que o regulam. Entre eles, atingir a um objetivo
espec•fico, o que acaba se constituindo em fator de coesƒo (ORRICO; OLIVEIRA,
2006, p.163). Cabe-nos entƒo, analisar a constru‚ƒo de identidades, em busca de
resposta para o que Castells considera como a principal questƒo - como, a partir de qu…,
por quem, e para qu… isso acontece. Haja vista que, nesse processo, mesclam-se
elementos oriundos de outras constru‚‡es humanas - hist€ria, geografia, biologia,
institui‚‡es produtivas e reprodutivas, mem€ria coletiva, fantasias pessoais, aparatos de
poder e revela‚‡es de cunho religioso. Castells designa essas manifesta‚‡es do esp•rito
humano como a mat‰ria-prima processada por indiv•duos, grupos sociais e sociedades,
que reorganizam seu significado, de acordo com tend…ncias sociais e projetos culturais
enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visƒo de tempo/espa‚o (2002,
p.23).

Assim, estabelecer diferen‚as e aproxima‚‡es entre esses dois grupos, que
nomeamos aqui como f•sicos/professores e professores, favorece perceber de que forma
eles estruturam suas identidades, as contradi‚‡es internas, o que os une, os distingue e,
logo, singulariza cada um deles.

4.1 A identidade emergente: físicos/professores

A come‚ar pelos que falam pela voz de Leite Lopes – as sucessivas gera‚‡es de
f•sicos formados, j‹ a partir dos anos 1930-40 sob o influxo da instrumentaliza‚ƒo
t‰cnica e ideias trazidas por cientistas estrangeiros, que se fixaram entre n€s, ou por aqui
passaram. Considerado decisivo, entre outros por Santa’Anna (1978) e Silveira (1997),
esse contato favoreceu aos primeiros f•sicos brasileiros usufru•rem de um ambiente de
pesquisa prop•cio Ž produ‚ƒo de conhecimento novo, lastreado em recursos que nosso
pa•s ainda nƒo oferecia, mas que se tornaria cada vez mais necess‹rio para acompanhar
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os avan‚os da F•sica Moderna – C‰sar Lattes, o pr€prio Leite Lopes, Jayme Tiomno,
Elisa Frota-Pessoa, entre outros. Esse grupo possu•a em comum algo mais que o gosto
pela pesquisa - partilhavam uma ideologia a respeito da doc…ncia na universidade,
trocavam ideias sobre o papel do cientista e da ci…ncia, em um pa•s ainda submisso ao
estrangeiro, e faziam planos para intervir nessa realidade.

Essa postura nos leva a nome‹-los como ativistas, em contraposi‚ƒo a outros
que, embora cientes e conscientes da realidade, se dedicavam Ž pesquisa, mas ainda de
forma autodidata, sem muita preocupa‚ƒo em formar quadros que os sucedessem. E
resistiam a certas inova‚‡es propostas pelos ativistas, como o aproveitamento did‹tico
dos recursos disponibilizados pelo CBPF, de que fala Elisa Frota Pessoa. Havia os que
preferiam ignorar tais recursos, a exemplo do tamb‰m pesquisador Armando, o que
indica uma disputa, intragrupo, se ‰ que podemos dizer assim, peculiar Ž constru‚ƒo de
uma identidade, no caso a de f•sico/professor, da qual Elisa, Leite Lopes e outros, que
aqui denominamos de ativistas, seriam os motores.

A crescente interven‚ƒo na sociedade desses ativistas, que atuavam como
pesquisadores e professores, e dos que arregimentaram, ao longo de duas d‰cadas
(1930-1950), se consubstanciou na cria‚ƒo/fortalecimento de associa‚‡es, sociedades
cient•ficas, institutos de pesquisa, e de fomento, como vimos no cap•tulo 3. Tamb‰m
alterou a concep‚ƒo que se fazia do papel do cientista e da ci…ncia. Antes da guerra, esta
era promovida em nome da cultura, da civiliza‚ƒo e da lideran‚a intelectual. Mais tarde,
passou a ser considerada uma ferramenta importante para o processo de
desenvolvimento e planejamento econ•micos. E os cientistas assumiram que lhes cabia
ir al‰m dos laborat€rios e academias. Desejavam participar de todas as decis‡es
relevantes da sociedade, e sentiam-se capacitados para isso (SCHWARTZMAN,
[2001]).

Por outro lado, ao admitirmos que “do ponto de vista sociol€gico, toda e
qualquer identidade ‰ constru•da” (CASTELLS, 2002, p.23), tamb‰m aceitamos que
essa constru‚ƒo social da identidade sempre ocorre em um contexto marcado pelas
rela‚‡es de poder. Castells identifica tr…s formas e origens de constru‚ƒo de identidades.
Uma delas, a identidade legitimadora ‰ introduzida pelas institui‚‡es dominantes da
sociedade, no intuito de expandir e racionalizar sua domina‚ƒo sobre os atores sociais.
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Outra, a identidade de resist…ncia, ‰ criada por atores em posi‚‡es /condi‚‡es
desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela l€gica da domina‚ƒo, que constroem
“trincheiras de resist…ncia e sobreviv…ncia, com base em princ•pios diferentes dos que
permeiam as institui‚‡es da sociedade, ou mesmo opostos a esses ˆltimos”. J‹ as
identidades de projeto sƒo constru•das pelos atores sociais que utilizam qualquer tipo de
material cultural ao seu alcance, para construir uma nova identidade de modo a redefinir
sua posi‚ƒo na sociedade e, ao faz…-lo, provocar a transforma‚ƒo de toda a estrutura
social (2002, p.23).

Com base nessa proposi‚ƒo de Castells, e nos discursos do grupo a que tivemos
acesso, entendemos essa vontade de participa‚ƒo em todas as decis‡es relevantes da
sociedade, e as atividades delas decorrentes, que citamos no cap•tulo 3, como
denotadoras de uma identidade de resist…ncia. Nessas falas, muitas vezes seus
integrantes se contrap‡em aos valores entƒo vigentes – o ensino utilit‹rio,
principalmente. Da identidade de resist…ncia, que Castells qualifica como talvez o tipo
mais importante de constru‚ƒo de identidade em nossa sociedade, derivam novas formas
de resist…ncia coletiva a uma opressƒo. E esse autor concorda com Etzione que isso
conduz Ž forma‚ƒo de comunas, ou comunidades (p.25).

Por outro lado, ao estender suas considera‚‡es sobre a identidade de projeto,
“que produz sujeitos”, Castells cita a defini‚ƒo de Alain Touraine, que aqui
reproduzimos por pertinente

Chamo de sujeito o desejo de ser um indiv•duo, de criar hist€ria
pessoal, de atribuir significado a todo um conjunto de experi…ncias da
vida individual... A transforma‚ƒo de indiv•duos em sujeitos resulta da
combina‚ƒo necess‹ria de duas afirma‚‡es: a dos indiv•duos contra as
comunidades, e a dos indiv•duos contra o mercado (p. 26).

Sujeitos, desse ponto de vista, sƒo, portanto, “o ator social coletivo pelo qual
indiv•duos atingem o significado hol•stico em sua experi…ncia”. E a constru‚ƒo de
identidade implica em um projeto de uma vida diferente, que pode ser assentado em
uma identidade oprimida, que se expande, visando a transforma‚ƒo da sociedade como
prolongamento desse projeto de identidade. Captamos ind•cios desse desejo de intervir
na realidade, na seguinte fala de Leite Lopes
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a ci…ncia deve liberar o homem; e com isso eu nƒo quero dizer liberar
somente os homens e mulheres das sociedades avan‚adas – devemos
trabalhar para a libera‚ƒo de todos os homens e mulheres em todos os
lugares de modo que a ci…ncia cumpra a sua voca‚ƒo de
universalidade e de se torne patrim•nio de toda a humanidade (1981,
p.23).

Esse discurso, embora seja posterior Ž ‰poca que enfocamos, em s•ntese,
exprime as ideias do grupo a que nos referimos, expostas aqui e ali nos textos que
consultamos. Neles percebemos a cr•tica Ž figura isolada em seu laborat€rio, e a
exalta‚ƒo do pesquisador consciente das implica‚‡es do seu trabalho, um ator social.
Esse ideologia remonta Ž d‰cada de 1950, em que j‹ se prenunciava uma mudan‚a que os
pesquisadores pleiteavam como indispens‹vel para a continuidade de seus esfor‚os - a
emerg…ncia de outro perfil de professor, al‰m daquele tradicional das escolas profissionais,
um tipo diferente de profissional. Ainda minorit‹rio, mas encarnando o ideal de uma
universidade reformada e progressista – “o professor pesquisador e cientista,
intelectualmente bem formado, gerador de conhecimentos novos, e capacitado para
transmitir aos estudantes o segredo do conhecimento criativo, independente e cr•tico”
(SCHWARTZMAN; BALBACHEVSKY, 2009). Este se contrap‡e Ž identidade
hegem•nica - o professor conferencista – evocada no seguinte trecho

o que se deseja, em ˆltima an‹lise, no ensino cient•fico de n•vel
universit‹rio, nƒo sƒo oradores f‹ceis. O fundamental ‰ comunicar
mais do que est‹ nos livros, a ess…ncia do assunto em estudo e esta se
cont‰m, quase sempre, em coment‹rios que sƒo o fruto de longas
medita‚‡es envolvidas no trabalho de pesquisa (LOPES, 1997, p.4).

A expressƒo “oradores f‹ceis” traz Ž cena uma outra “voz” – os professores
tradicionais, conferencistas – que fala de uma perspectiva diferenciada, com a qual o
locutor nƒo se identifica - o ensino livresco. Mais adiante, nesse mesmo discurso, Lopes
evoca, para contradiz…-los, os defensores do ensino universit‹rio desvinculado da
pesquisa, ao contestar a concep‚ƒo “muito generalizada entre n€s, de que o pesquisador
nƒo ‰ um bom professor”. Admite que “‰ poss•vel – e ‰ verdade – que alguns
pesquisadores nƒo tenham facilidade de exposi‚ƒo oral, mas o pesquisador tem a
seguran‚a e a visƒo profunda que s€ a busca incessante de novas id‰ias, e novas
observa‚‡es pode atribuir” (LOPES, 1997, p.4).
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O discurso dos sujeitos sociais a que tivemos acesso, os posicionava como
produtores de conhecimento novo, cientistas, portanto, direcionados ao objetivo de fazer
avan‚ar a atividade cient•fica, e pesquisadores, de molde a contribuir para alavancar o
desenvolvimento tecnol€gico do nosso pa•s, distin‚ƒo que aqui nƒo aprofundaremos.
Torna-se frequente, por essa ‰poca, a verbaliza‚ƒo da prem…ncia de contribuir para
formar quadros, a exemplo do trecho a seguir, de uma carta de Lattes a Leite Lopes, em
1946

(..) na minha opiniƒo ci…ncia em si nƒo ‰ tudo. Estou perfeitamente
disposto a ir trabalhar a• em condi‚‡es muito menos favor‹veis do que
aqui (estou me referindo Ž parte cient•fica e possibilidade material de
pesquisa, nƒo Ž parte profissional), porque acho que ‰ muito mais
interessante e dif•cil conseguir formar uma boa escola num ambiente
prec‹rio do que ganhar o pr…mio Nobel trabalhando no melhor
laborat€rio de F•sica do mundo. A satisfa‚ƒo HUMANA que a gente
sente ao verificar que est‹ sendo ˆtil para que outros tamb‰m tenham a
oportunidade de pesquisar ‰ muito melhor que a que se obt‰m de uma
pesquisa feita sob €timas condi‚‡es de trabalho. Al‰m disso, existe
aquela coisa idiota que se chama patriotismo e, nƒo sei porque,
embora nunca tivesse pensado na mesma, come‚ou a mexer comigo
tempos atr‹s ... Estou, pois interessado em voltar, logo que tenha uma
forma‚ƒo suficiente e desde que haja possibilidades ai (apud
ALMEIDA, 1992, p. 66).

Lattes reitera, portanto, a necessidade de fazer ou formar escola. O mesmo faz
Elisa Frota Pessoa, em depoimento para Almeida, ao declarar que esse fazer escola
pressup‡e orientar diversos alunos para a pesquisa, publicar com eles o resultado dessas
pesquisas, para se obter um efeito multiplicador, pois esses alunos, por sua vez, depois
de certo treino, orientarƒo outros (1992, p. 66). Assim se garante a continuidade da
pesquisa. Esse posicionamento ‰ significativo dos rumos que a comunidade que
examinamos aqui seguiria e era, de certa forma, novo no cen‹rio cient•fico, pois devido
Ž aus…ncia de pol•ticas pˆblicas, apoio Ž investiga‚ƒo e produ‚ƒo de conhecimento novo,
predominaram por muito tempo, entre n€s, os esfor‚os isolados de cientistas
autodidatas, como o f•sico e astr•nomo Henrique Morize, que j‹ citamos. Estes, no
entanto, “nƒo constitu•ram escola, no sentido de ter um laborat€rio ou grupo de pesquisa
estabelecido com continuidade de trabalho independente de um indiv•duo particular”
(CORREIA, 2009).
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Ilustrativa desse aspecto ‰ a entrevista de Am‰lia Hamburger sobre as primeiras
pesquisas sobre a f•sica quŠntica no Brasil, e a influ…ncia da estadia aqui de David
Bohm, que publicou sua teoria causal da mecŠnica quŠntica em 1952, quando j‹ estava
em nosso pa•s. Ela menciona que, nesse ano, houve um congresso no Rio de Janeiro e
em Sƒo Paulo, que deve ser estudado em termos da f•sica feita naquela ‰poca, para se ter
ideia do que seria a nossa ‘comunidade’ de f•sicos. Em Sƒo Paulo, segundo Am‰lia, a
forma‚ƒo dos f•sicos “era fortemente pela descontinuidade, pela f•sica de part•culas de
Dirac. Wataghin e Schenberg seguiam o caminho de Bohr e Heisenberg, Dirac, Pauli”
(2009). Deduzimos entƒo que em Sƒo Paulo existia uma escola.

No Rio, ao contr‹rio, nem mesmo Joaquim da Costa Ribeiro, falecido muito
jovem, sem indicar quem deveria suced…-lo na condu‚ƒo das suas pesquisas, conseguiu
tal feito. Segundo Alfredo Marques, em entrevista para a nossa pesquisa, o sucessor
natural deveria ser Armando Dias Tavares, mas diverg…ncias em torno de seu nome, na
Faculdade Nacional, acabaram por provocar a sa•da desse pesquisador. O grupo se
desfez: Elisa Frota-Pessoa e Jaime Tiomno, por exemplo, iriam para Sƒo Carlos abrir
novas frentes de trabalho. Armando passaria a trabalhar sozinho, no NEPEC, em
pesquisas sobre os cristais de naftaleno, mais f‹ceis de conseguir, segundo nos informou
Otto Kaulhrausch, colaborador de Armando na UEG.

Assim, a emerg…ncia gradativa dessas identidades, tanto a de resist…ncia, quanto
a de projeto, se configura no quadro da metamorfose da nossa cultura cient•fica, que foi
se delineando nos anos 30, com a vinda os cientistas estrangeiros, e acabou por ganhar
contornos mais n•tidos, no p€s-guerra, e anos 1950, conforme abordamos no cap•tulo 3.
A prop€sito, Velho discute a no‚ƒo de metamorfose, a mudan‚a individual dentro e a
partir de um quadro sociocultural. Essas altera‚‡es de comportamento e atitudes
expressam-se, como ele constatou, em v‹rios n•veis de comunica‚ƒo simb€lica, por
vezes materializados em mudan‚as na apar…ncia f•sica. Como esse autor destaca, nas
sociedades complexas moderno-contemporŠneas, verifica-se uma tend…ncia que ‰ a da
constru‚ƒo de identidades com base em um “jogo intenso e dinŠmico de pap‰is sociais”,
que se associam a experi…ncias e n•veis de realidade diversificados, quando nƒo
conflituosos e contradit€rios (2003, p.8).
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Por analogia, deduzimos que, no contexto de afirma‚ƒo da atividade cient•fica
como propulsora do desenvolvimento e da nacionalidade, os discursos a que nos
reportamos denotem uma metamorfose na nossa comunidade cient•fica. Nesta, ainda
que lentamente, j‹ se come‚ava a admitir a coexist…ncia de diferentes estilos de vida e
de visƒo de mundo, tal como se observa nas sociedades complexas, de acordo com
Velho (2003, p.8), e que associamos Žs identidades mencionadas. De maneira geral,
desse ponto de vista, na Faculdade Nacional, conviviam professores, pesquisadores, e
ativistas, sendo que estes ˆltimos transitavam entre essa Faculdade, e o CBPF, como
vimos. J‹ a Faculdade do La-Fayette era o reduto dos professores, os tradicionais.
Voltaremos a esse ponto mais adiante, quando tratarmos da rela‚ƒo entre lugar e
identidade.

No entanto, ainda levaria tempo para que o primeiro termo dessa equa‚ƒo –
pesquisador - se investisse, pelo menos em parte, do poder que se reivindicava para ele.
As condi‚‡es de ensino e pesquisa s€ melhoraram com a institucionaliza‚ƒo, como
vimos, a partir do final dos anos 1940.

Por‰m, esse processo de constru‚ƒo de identidades nƒo ocorre sem embates,
como j‹ mencionamos aqui. A rela‚ƒo de poder se estabelece a partir da evid…ncia de
que, como rela‚ƒo social, as identidades nƒo sƒo simplesmente definidas; sƒo impostas,
e tamb‰m “nƒo convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem
hierarquias; elas sƒo disputadas” (SILVA, 2009, p.81). Algumas dessas disputas tanto
no cen‹rio nacional, quanto no interior das universidades, j‹ mencionamos aqui.

Ocorreram diverg…ncias at‰ na Faculdade Nacional, onde ainda se fazia alguma
pesquisa, desde os anos 1940, e havia o grupo de Costa Ribeiro, disc•pulo de Gross, e
outros influenciados por estrangeiros. Mesmo ali, a proemin…ncia da atividade de
pesquisa nƒo foi aceita como ponto pac•fico. Haja vista as controv‰rsias em torno do
projeto do CBPF, e as atitudes de alguns no seu fazer cotidiano. Assim sendo, ousamos
considerar que, dado o discurso desenvolvimentista dos governantes, ‰ poss•vel que a
resist…ncia maior Ž(s) nova(s) identidade(s) tenha ocorrido entre pares e partido dos
identificados com a identidade legitimadora – os professores.
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Passaremos entƒo a tratar dessa identidade hegem•nica, de fato, nos anos aqui
enfocados, com base em alguns dos aspectos – em it‹lico, neste texto – destacados por
Woodward como relevantes, ao conceber as identidades como relacionais. Entre eles, a
marca‚ƒo simb€lica e social da diferen‚a, as condi‚‡es sociais e materiais que
conformam a identidade, as quest‡es de g…nero, enfim, as contradi‚‡es existentes no seu
interior (2009, p.7-72).

4.2 A identidade legitimadora: professores

A come‚ar pelas diferenças determinadas por posições ideológicas, tendo em
vista que a identidade legitimadora ‰ introduzida pelas institui‚‡es dominantes da
sociedade, no intuito de expandir e racionalizar sua domina‚ƒo sobre os atores sociais,
de acordo com Castells (2002, p.23), ‰ que passaremos a expor nossas reflex‡es em
torno daquela que aqui associamos Ž identidade legitimadora: o segundo termo da
equa‚ƒo - n€s (f•sicos/professores) ≠ eles (professores).

Optamos por nomear apenas professores, os que ensinavam F•sica, e foram
formados, em sua maioria, nos moldes autorit‹rios, que poderiam ser tamb‰m nomeados
como catedr‹ticos, mas nƒo se restringiam a eles. Ocorre que a diferen‚a pressuposta na
constru‚ƒo de identidades, tamb‰m implicaria, em princ•pio, que o ser f•sico,
significaria ser um nƒo-bi€logo, um nƒo-m‰dico, um nƒo-qu•mico, um nƒo-engenheiro,
por exemplo. Mas como j‹ vimos aqui, o ser professor nƒo exclu•a o pertencimento e a
identifica‚ƒo com essas carreiras. De fato, conforme constatamos na nossa investiga‚ƒo,
entre os que lecionavam F•sica, na universidade, preponderavam professores do ensino
secund‹rio, e pessoas com s€lida base matem‹tica, em geral, profissionais liberais, e
nƒo raro militares. Entre eles, algumas altas patentes que acumulavam suas aulas nas
Escolas Militares, com outros empregos, ou faziam como Carlos Campos de Oliveira,
que come‚ou a lecionar na UDF, depois de passar para a reserva (Ap…ndice H).
Naquele tempo, e at‰ recentemente, na universidade brasileira os professores se
identificavam com suas profiss‡es de origem - m‰dicos, advogados, engenheiros, arquitetos
- e esse t•tulo significava sobretudo um galardƒo adicional a uma carreira profissional bem
sucedida. Esta identidade profissional dos professores universit‹rios contrastava com a dos
professores do ensino secund‹rio e b‹sico, cuja eventual identidade disciplinar (professor de
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geografia, portugu…s, hist€ria, matem‹tica) perdia importŠncia em rela‚ƒo ao trabalho de
ensinar e ao tipo de v•nculo profissional que ele representava, de acordo com
Schwartzman e Balbachevsky (1992, p.1). Por isso, a nosso ver, a cria‚ƒo da Faculdade
de Filosofia, e posteriormente sua vincula‚ƒo Ž UDF, significou nƒo apenas uma
marca‚ƒo simb€lica de identidade desse grupo de professores – mas para muitos, o
galardƒo adicional a que nos referimos anteriormente.

Os autores consultados ressaltam que, estrat‰gica na solu‚ƒo da questƒo social e
no combate Ž subversƒo, a educa‚ƒo nessa ‰poca era focada em termos exclusivamente
t‰cnicos, tornando-se restrita a €rgƒos especializados. Assim sendo, o discurso oficial
sobre e para o professor j‹ nƒo se preocupava em estimular-lhe o desejo de aprender, em
mostrar-lhe os benef•cios que a ci…ncia poderia trazer ao seu trabalho. A partir do
regime autorit‹rio sƒo abandonadas, de vez, as preocupa‚‡es com os aspectos
relacionados a um estatuto para o exerc•cio da profissƒo, e se reafirma a visƒo do
magist‰rio como apostolado. De forma que a retribui‚ƒo devida ao professor pelo seu
trabalho nƒo ‰ de cunho material. Reflexos dessa ideologia podem ser percebidos nos
discursos dos precursores, quando exaltam o desprendimento dos docentes, que “abrem
mƒo” de seus sal‹rios, durante dois anos, para a constru‚ƒo do pr‰dio Ney Cidade.

Na verdade, nesse caso, duas possibilidades nos ocorreram. Primeiro, que tenha
havido efetivamente um convencimento, como alguns querem fazem crer, em fun‚ƒo da
habilidade pol•tica de Ney Cidade Palmeiro, o diretor. Afinal, tratava-se de investimento
para ampliar o patrim•nio da Congrega‚ƒo. Ao que parece, pelo menos para alguns, os
sal‹rios nƒo fariam tanta falta, pois contavam com outras fontes de renda. Uns
acumulavam empregos, ocupavam posi‚‡es de destaque em outros €rgƒos/institui‚‡es,
como profissionais liberais, militares (generais, almirantes, coron‰is). Outros davam
aulas ou dirigiam escolas tradicionais, como o Col‰gio Militar, o Pedro II, a pr€pria
Universidade do Brasil. A segunda possibilidade ‰ que, pura e simplesmente, o valor a
ser pago aos mestres tenha sido “desviado” para as obras, da• o atraso dos sal‹rios, e
consequentes protestos mencionados no cap•tulo 2.

Na Faculdade de Filosofia, segundo Paulo Pimenta, ningu‰m entrava em sala
para dar aulas sem ter um v•nculo empregat•cio, mas como o quadro se mantivesse
inalterado, a sa•da era a contrata‚ƒo de professores conferencistas, mediante contratos
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renov‹veis anualmente, situa‚ƒo perversa, pois esse tempo nƒo era computado nem para
a aposentadoria. Embora j‹ houvesse previsƒo legal para a aposentadoria aos 70 anos,
esta era dificultada, porque as faculdades nƒo dispunham de recursos para
complementar os sal‹rios, e os docentes permaneciam em atividade, mesmo em idade
avan‚ada, e sem condi‚‡es f•sicas e psicol€gicas para tal.

Quanto ao acˆmulo de empregos, este era creditado justamente aos baixos
sal‹rios pagos aos professores, conforme alegavam os contr‹rios ao regime de tempo
integral, uma reivindica‚ƒo dos cientistas, que o consideravam fundamental para uma
dedica‚ƒo Ž pesquisa. Portanto, os pioneiros na atividade, em nosso pa•s, em geral
pagaram o alto pre‚o de se dividirem entre as institui‚‡es em que ensinavam, e aquelas
em que pesquisavam.

At‰ a d‰cada de 1970, exigia-se apenas dos candidatos a professor do ensino
superior uma atua‚ƒo profissional bem sucedida em sua ‹rea. Estes, com algumas
exce‚‡es, somente possu•am o curso de gradua‚ƒo, requisito para o ingresso na carreira
universit‹ria. Lembramos, tamb‰m, que a “profissƒo acad…mica” ‰ bastante recente, s€
surge com as modernas universidades de massa, e seus inˆmeros professores, que nelas
exercem sua principal atividade (SCHWARTZMAN; BALBACHEVSKY, 1992).

Por falta de cursos de p€s-gradua‚ƒo, buscavam-se outros meios para conferir
titula‚ƒo. Um deles, era a pr‹tica da realiza‚ƒo do concurso de livre-doc…ncia em
substitui‚ƒo ao doutorado que, por ser de ordem institucional, nƒo guarda v•nculos
necess‹rios com a p€s-gradua‚ƒo. (SCHWARTZMAN; BALBACHEVSKY, 1992). O
diploma de doutor era obtido por concurso de t•tulos e provas com defesa de tese,
elaborada ‘por conta pr€pria’, sem que existisse a figura do orientador. Portanto, em
geral, a capacita‚ƒo dos cientistas exigia, al‰m de m‰ritos pessoais, uma inicia‚ƒo no
campo da pesquisa no exterior, onde as condi‚‡es do trabalho cient•fico eram mais
favor‹veis que as nossas. (TOLMASQUIM; AREZZO, 2002).
Entendemos tamb‰m como simb€lica da afirma‚ƒo de diferen‚a, a associa‚ƒo
em grupos cient•ficos. Por isso, ocorreu-nos aproveitar o levantamento para a
elabora‚ƒo do cap•tulo 3, e procurar os nomes dos f•sicos da UDF entre os fundadores,
associados, membros do Conselho, etc. de algumas entidades que ali descrevemos. Nas
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listas dos s€cios da Academia Brasileira de Ci…ncias (2009), a institui‚ƒo mais
tradicional, em que a ‹rea de F•sica era a mais relevante, em seu in•cio, entre Albert
Einstein e Santos Dumont, encontramos cinco dos que relacionamos como precursores
da Faculdade de Filosofia. Exatamente os que j‹ foram aqui citados diversas vezes Adalberto Menezes de Oliveira, almirante, “lvaro Alberto, contra-almirante, Armando
Dubois Ferreira, coronel, Armando Dias Tavares, e Jos‰ Leite Lopes. Os tr…s primeiros
integraram a comissƒo redatora do anteprojeto do CNPq, em 1949. “lvaro e Armando
Dubois foram presidente e vice-presidente, respectivamente, do seu primeiro Conselho
Deliberativo, e participaram de forma ativa de outras atividades nessa mobiliza‚ƒo em
prol da ci…ncia que descrevemos. Pelo que apuramos, apenas Adalberto teria lecionado
nos primeiros tempos do curso de F•sica, e os demais s€ o faziam esporadicamente, em
cursos, palestras. De fato, em seu relat€rio anual, de 1955, o Diretor, Gomes Filho
informa dentre diversas altera‚‡es ocorridas na Congrega‚ƒo da Faculdade, a “perda da
colabora‚ƒo efetiva”, por motivo de renˆncia, de “lvaro Alberto (UNIVERSIDADE
DO DISTRITO FEDERAL, 1955, p.78).

Desse modo, a carreira docente at‰ final dos anos de 1960, nas institui‚‡es de
ensino superior, restringia-se ao catedr‹tico, pois os demais n•veis dependiam do
benepl‹cito daquele para iniciarem na carreira. A lei exigia o concurso de t•tulos e
provas e garantia ao catedr‹tico a vitaliciedade e a liberdade de c‹tedra, prerrogativas
dadas apenas a esse professor. Ou seja, nƒo havia carreira do magist‰rio e nem
dedica‚ƒo exclusiva a esta atividade (ALVES, 2005, p.27).

Na Faculdade de Filosofia vigorava, como nas demais, a antiga pr‹tica de
coopta‚ƒo – o ingresso na carreira acad…mica por indica‚ƒo do titular da cadeira – o
catedr‹tico. A escolha se dava a partir de crit‰rios que levavam em conta o
aproveitamento nas aulas e as rela‚‡es de confian‚a. O candidato a sucessor iniciava
como monitor ou auxiliar de ensino, professor substituto, e assim ia progredindo at‰
chegar ao cargo de titular. Para que se tenha ideia da perman…ncia dessa pr‹tica na
universidade, o primeiro docente concursado do Instituto de F•sica ali ingressou na
d‰cada de 1990. Ora, mesmo considerando que s€ na d‰cada de 1980 a universidade
tenha se empenhado, “efetivamente, na qualifica‚ƒo do corpo docente, no apoio a
programas de incentivo Ž pesquisa e Ž extensƒo” (MANCEBO, 1996, p.210), registra-
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se, na unidade acad…mica, uma defasagem de pelo menos dez anos entre a inten‚ƒo e a
a‚ƒo.

Para a forma‚ƒo de quadros, um dos recursos de que se utilizavam os
catedr‹ticos era a mencionada coopta‚ƒo, que lhes garantia a continuidade, em termos
ideol€gicos. Em termos pedag€gicos, o recurso era dar muitas aulas, para que os alunos
tivessem um modelo para o desempenho de suas atividades futuras, conforme Jader
Bennuzzi, aluno na d‰cada de 1950, em entrevista para Mancebo (1996, p.78). Com o
passar do tempo come‚aram a surgir diverg…ncias. As cr•ticas partiam dos que
buscavam o aprimoramento profissional, em outras bases, e em outras institui‚‡es,
como foi o caso de Jader, que nos deu a declara‚ƒo a seguir

Eu entrei em choque com a forma como se ensinava na Universidade
do Distrito Federal, porque havia uma diferen‚a grande entre a
Universidade do Distrito Federal e a chamada Faculdade de Filosofia,
Ci…ncias e Letras, da Universidade do Brasil. L‹ eles pensavam mais
na pesquisa, se dedicavam mais a pesquisa e a Universidade do
Distrito Federal na forma‚ƒo de professores. Da• praticamente a rede
pˆblica do Rio de Janeiro ter sido preenchida por professores.
formados, na nossa universidade. ™ porque eram pessoas mais
dedicadas ao ensino m‰dio, enquanto que a Faculdade Nacional de
Filosofia, Ci…ncias e Letras se dedicava mais Ž pesquisa.

Assim, nota-se a aus…ncia, no Instituto de F•sica, do tra‚o mais caracter•stico da
identidade emergente. Este consistia em considerar o professor universit‹rio, antes de
tudo, um pesquisador, que deixaria sua sala de estudos, seus afazeres no laborat€rio,
“para passar Ž sala de aula e comunicar aos jovens os resultados de suas investiga‚‡es
ou prepar‹-los para que se formem de modo a poderem trabalhar tamb‰m no
laborat€rio” (LOPES, 1997, p.7).

Portanto, da mesma forma que a aprecia‚ƒo dos pares ratificava o andamento e o
resultado das atividades de pesquisa, o sucesso dos alunos ratificaria a excel…ncia do
curso de F•sica, ou dos m‰todos de ensino ali empregados, ou dos seus professores. Na
declara‚ƒo de Touraine citada por Castells – “a transforma‚ƒo de indiv•duos em sujeitos
resulta da combina‚ƒo necess‹ria de duas afirma‚‡es: a dos indiv•duos contra as
comunidades, e a dos indiv•duos contra o mercado” (2002, p. 26). Ora, se a comunidade
divergia, o mercado afirmava a identidade do professor. Da• o sentimento de orgulho
associado Žs vit€rias obtidas nos concursos pelos diplomados da universidade, a ponto
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de, l‹ pelos anos 1970, uma outra institui‚ƒo chegar at‰ a cogitar de impedir a sua
participa‚ƒo nesses concursos, de acordo com Otto Kaulhrausch, em entrevista para a
nossa pesquisa. Tamb‰m as constantes alega‚‡es dos cargos por eles conquistados, em
empresas pˆblicas e privadas, denotam, tipicamente, uma celebra‚ƒo da singularidade
do grupo, como diria Woodward (2009, p.34).

Por outro lado, em contato com esses textos, nƒo pudemos nos furtar a estabelecer
uma analogia com a obra de Regina Abreu (1996), em que ela descreve as estrat‰gias
empregadas pela viˆva de Miguel Calmon para imortalizar o homem pˆblico. Alice
Calmon doou a maior parte dos seus bens ao Estado, mas “fixou as condi‚‡es precisas
da exposi‚ƒo dos objetos num museu” (p.15). Guardadas as devidas propor‚‡es, os
depoimentos dos precursores da F•sica, a que tivemos acesso, por vezes tamb‰m nos
pareceram terem sido arranjados, intencionalmente ou nƒo, de modo a legar para a
posteridade uma visƒo harm•nica (ou seria hegem•nica?) dos acontecimentos. Quase
nƒo sƒo relatadas disputas, tƒo comuns aos grupamentos humanos. As figuras dos
catedr‹ticos, tal como a dos her€is, nƒo comporta nenhum tipo de m‹cula. Todos se
elogiam profusamente. Mancebo tamb‰m observou que os relatos dos dirigentes da
universidade sƒo “hist€rias sem conflitos, embates, opositores” (1996, p.5). De fato, em
sua maioria, seus discursos sƒo laudat€rios, e quando se torna indispens‹vel mencionar
as diverg…ncias, as disputas, eles as reduzem tanto quanto poss•vel.

Essas mudan‚as fazem com que, associada ao ser pesquisador, a produ‚ƒo
cient•fica passe a se constituir em requisito valorizado nessa constru‚ƒo de identidades.
Afinal, os cientistas sƒo escritores e leitores que buscam se convencer e convencer os
outros, e a atividade de laborat€rio se constitui em uma organiza‚ƒo da persuasƒo pela
inscri‚ƒo liter‹ria (LATOUR, 1997, p.92). Se esta estrat‰gia ultrapassa as paredes do
laborat€rio, se estende Ž sociedade, sob a forma de divulga‚ƒo dos seus resultados, visa
tamb‰m a suscitar apoio da sociedade e governos para a continuidade das pesquisas,
mediante o indispens‹vel aporte de verbas. Desse ponto de vista, tamb‰m os professores
se distinguiam dos f•sicos/professores, pois como citamos, sua produ‚ƒo bibliogr‹fica,
em geral, nƒo resultava da busca de conhecimento novo, mas tinha o fim utilit‹rio de
servir como manual did‹tico, complementar as aulas expositivas. Isso pode ser
observado nos t•tulos do Catálogo da biblioteca e arquivo do professor: produção
científica, que arrola as obras doadas e enviadas pelos autores Ž Biblioteca Central, at‰
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dezembro de 1980, e faz parte da Cole‚ƒo de Mem€ria da Biblioteca de F•sica
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 1981, p.4).

O v•nculo declarado, ou apagado, a uma institui‚ƒo tamb‰m ‰ digno de an‹lise,
do ponto de vista da afirma‚ƒo da identidade, do pertencimento. Ao associar seu nome a
uma institui‚ƒo, o indiv•duo manifesta o desejo de ser reconhecido como pertencente a
ela. Por outro lado, pode neg‹-la, “apagando-a” da sua biografia oficial. Percebemos
esse mecanismo lembrar/esquecer, no decorrer do levantamento bibliogr‹fico, quando
folheamos alguns dos t•tulos da Cole‚ƒo de Mem€ria, ou mesmo nas entrevistas. Adel
da Silveira e Armando Dias Tavares, por exemplo, que tinham uma produ‚ƒo regular,
por vezes apresentaram, como v•nculo, o NEPEC, em suas publica‚‡es. Silveira,
tamb‰m mencionava o NEPEC e o Pedro II, mas esse pesquisador at‰ mesmo com seu
endere‚o residencial conseguiu ter artigos publicados em peri€dicos internacionais de
peso, pelo valor do seu trabalho, segundo nos contou Jader Benuzzi. Quanto a
Armando, nƒo localizamos nenhum artigo, em que o v•nculo declarado fosse o Instituto
de F•sica da Faculdade de Filosofia da UDF.

No caso dos f•sicos, um elo interno, em torno da Faculdade de Filosofia, se
fortalecia na medida em que a identifica‚ƒo externa, com os outros - a comunidade de
pesquisadores em F•sica – se fragilizava. E percebemos um forte senso de
pertencimento Ž essa Faculdade, nas conversas com os diplomados. No imagin‹rio de
seus ex-alunos, ela “era tudo: Qu•mica, F•sica, Biologia, Educa‚ƒo”. Esse car‹ter
abrangente, abarcador, evidenciado na fala dos seus integrantes, se consubstanciava na
proximidade espacial vivenciada na sala dos professores, onde todos se reuniam, e como
que submetia poss•veis caracter•sticas de um grupo ou de outro. Tamb‰m citada como a
mini-universidade, que agregava a todos, e de certa forma dilu•a os contornos do curso
de F•sica, ainda mais que o nˆmero de formandos desse curso nƒo chegava a dez, por
ano. Al‰m disso, os seus professores, por vezes, ministravam aulas em outros cursos, ou
ocupava a Dire‚ƒo da Faculdade. Acresce que havia a uni-los, o elo mais forte do
direcionamento para o magist‰rio. Dessa forma, os graduandos em cada ‹rea
posicionavam-se como rios que corressem para o mar do ensino.

Lembramos entƒo que a localização espacial é o princípio da identidade
coletiva, conforme Woodward (2009). A esse prop€sito, cabe destacar que lemos em
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Douglas, citando Rosen, que no Marrocos, a identidade social come‚a com a id‰ia de
lugar. Nƒo se refere apenas ao lugar de origem, mas tamb‰m Ž soma total das
negocia‚‡es e redes espacialmente delimitadas que uma pessoa estabeleceu. Esse autor
considera que uma parte muito consider‹vel do car‹ter de um indiv•duo ‰ constitu•da
pelo meio social do qual ele retira sua forma‚ƒo. Diz ele ainda que para os marroquinos,

o principal enfoque est‹ na identidade das pessoas in situ, porque o
pr€prio lugar ‰ um contexto social atrav‰s do qual o indiv•duo
acostuma-se aos meios de criar um espa‚o vivido. Estar ligado a um
lugar significa, portanto, nƒo s€ ter um ponto de origem, mas tamb‰m
possuir aquelas ra•zes sociais, aquelas realiza‚‡es humanas que sƒo
distintivas para o tipo de pessoa que algu‰m ‰ (ROSEN, 1984, p.23
apud DOUGLAS, 2007, p.108).

Da mesma forma que o CBPF ocupava, no imagin‹rio dos f•sicos, o lugar de um
divisor de ‹guas, o marco de mudan‚as h‹ muito reivindicadas. Regime de tempo
integral. Bolsas de estudo e viagens. Equipamentos. Acesso a uma boa biblioteca.
Viv…ncia e conviv…ncia com a pesquisa. O curso de F•sica tinha o seu l€cus. O pr‰dio da
Haddock Lobo, da foto 2, e o seu porƒo, que em nada lembra a suntuosidade, para a
‰poca, do Instituto La-Fayette, logo ali ao lado. O curso funcionou nesse lugar, desde o
in•cio, em 1942, at‰ quase os anos 1960. Mesmo quando foram adquiridos pr‰dios
vizinhos e terminou a constru‚ƒo do Pavilhƒo Ney Cidade Palmeiro, nƒo houve uma
dispersƒo, pois estas eram pr€ximas, ficavam no entorno do Instituto La-Fayette. Entƒo
era ali, ou bem perto dali, que os f•sicos se reuniam, no cotidiano, e participavam das
comemora‚‡es, integrados aos alunos e professores dos demais cursos da Faculdade de
Filosofia. Contavam inclusive com um espa‚o, sob os pilotis – a Pra‚a da Coruja –
pr€xima Ž cantina, onde confraternizavam. De forma que podemos associar os
diplomados dessa Faculdade aos outros a que se refere o personagem de Machado de
Assis, no trecho abaixo:

Nƒo, nƒo, a minha mem€ria nƒo ‰ boa. Ao contr‹rio, ‰
compar‹vel a algu‰m que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar
delas nem caras nem nomes, e somente raras circunstŠncias. A quem
passe a vida na mesma casa de fam•lia, com os seus eternos m€veis e
costumes, pessoas e afei‚‡es, ‰ que se lhe grava tudo pela
continuidade e repeti‚ƒo. Como eu invejo os que nƒo esqueceram a
cor das primeiras cal‚as que vestiram! Eu nƒo atino com a das que
enfiei ontem. Juro s€ que nƒo eram amarelas porque execro essa cor;
mas isso mesmo pode ser olvido e confusƒo (2009).
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Assim ‰ que, para recordar, ou nƒo deixar esquecer, surge uma Associa‚ƒo dos
Diplomados da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras da UDF, ainda na Haddock
Lobo, logo nos primeiros tempos. Esta subsistiu at‰ a mudan‚as posteriores, como a
gradativa dissolu‚ƒo dessa Faculdade determinada pela cria‚ƒo dos Institutos B‹sicos,
na d‰cada de 1960, um divisor de ‹guas, na hist€ria da universidade.

Tamb‰m pode ser por olvido e confusƒo, mas no discurso dos que ali
conviveram, era fraternal o esp•rito reinante entre os corpos docente, discente e
administrativo, “que na realidade elegeram a Faculdade como seu segundo lar”
(GOMES FILHO, 1994, p.11). Ora, se a escola ‰ a extensƒo do lar, a rela‚ƒo
professor/aluno ‰ pautada por um discurso paternalista. O professor chama o aluno
“rebelde”, aconselha, faz com que entre nos trilhos. Tanto ‰ que a crise estudantil por
menores taxas, em 1956, aqui relatada, gerou “grande decep‚ƒo” no seu fundador.
Outros professores precisaram assumiram o papel de conciliadores. Pensou-se at‰ em
fechar a Faculdade. Foi como se tivesse havido uma quebra unilateral de contrato.

Com freq•…ncia, segundo Woodward, a identidade é marcada pelo gênero,
(2009). Notamos, a esse respeito, que a Congrega‚ƒo da Faculdade de Filosofia, oriunda
da reuniƒo das Congrega‚‡es do projeto do Pedro II e o do Instituto La-Fayette
(Ap…ndice D), inclu•a setenta nomes (GOMES FILHO, 1994, p.11), mas apenas tr…s
femininos, em disciplinas da ‹rea de Letras. Ocorre que, tradicionalmente, em nosso
pa•s a doc…ncia ‰ inserida entre as profiss‡es “femininas”, e Ž ‰poca, conforme j‹ nos
referimos, a participa‚ƒo das mulheres no mercado de trabalho quase que se restringia
ao magist‰rio, e Žs mo‚as das classes mais abastadas. No entanto, no curso de F•sica,
predominava a presen‚a masculina, embora a orienta‚ƒo desse curso para o magist‰rio.

A atividade de pesquisa, no Brasil da d‰cada de 1950, no entanto, j‹ contava
com algumas militantes - Neusa Amato, Elisa Frota Pessoa, as primeiras pesquisadoras
do CBPF, tamb‰m j‹ mencionadas, e outras, que se dispuseram a enfrentar as
dificuldades inerentes Ž atividade aqui descritas, e mais algumas, pr€prias do que se
esperava da condi‚ƒo feminina. Elisa, por exemplo, levava o filho pequeno para o
laborat€rio, onde realizava pesquisas com Costa Ribeiro, ap€s as 18 horas, depois de ele
ter dado todas as suas aulas (TIOMNO; FROTA-PESSOA, 1988). E contava com a
compreensƒo deste, talvez sensibilizado pelo empenho da assistente, seu talento, ou
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mesmo por ser ele mesmo pai de prole numerosa, e acrescentar•amos, nƒo precisar lev‹los aos seus v‹rios empregos. Deste epis€dio se ressalta que a identidade é marcada
pela diferença, mas algumas diferen‚as sƒo vistas como mais importantes e outras
obscurecidas, em lugares e em momentos particulares, conforme Woodward (2009). De
fato, os f•sicos constitu•am um grupo restrito, em que talentos nƒo podiam de forma
alguma ser menosprezados, ali‹s, como at‰ os dias de hoje, e nƒo encontramos no
discurso dessas pesquisadoras ind•cios de que lhes fosse dispensado um tratamento
diferenciado pela sua condi‚ƒo feminina.

A afirma‚ƒo da identidade pela diferen‚a, no entanto, nƒo ‰ de todo isenta de
problemas, que residem, justamente, em seu aspecto relacional, aponta Woodward
(2000). No caso dos f•sicos - professores e pesquisadores - a diferen‚a marcada pela
exclusƒo nƒo se sustenta tƒo facilmente. A come‚ar pela base matem‹tica, ferramenta
fundamental para a teoriza‚ƒo no campo da F•sica e, como tal, indispens‹vel e comum a
ambos – professores e f•sicos/professores. Tamb‰m compartilhados eram os efeitos da
indiferen‚a da maioria da popula‚ƒo, em uma sociedade iletrada e dependente
economicamente, pelas atividades da cultura, da ci…ncia e da educa‚ƒo e da pol•tica
autorit‹ria e populista vigentes no per•odo em foco. Nesses regimes, os que se dedicam
Ž educa‚ƒo, e Ž ci…ncia sƒo considerados amea‚as ao poder e, de certa forma, acabam
simbolicamente marcados como inimigos, ou tabu. Entre

os

efeitos

reais

dessa

condi‚ƒo, incluem-se preju•zos, tais como serem socialmente exclu•dos e sofrerem
desvantagens materiais (2000, p.14), no caso, traduzidos em baixos sal‹rios, condi‚‡es
prec‹rias de trabalho, falta de reconhecimento pˆblico. Haja vista que a profissƒo de
f•sico ainda nƒo ‰ regulamentada, e se pleiteia amplia‚ƒo do mercado de trabalho.

Woodward afirma ainda que a identidade também está vinculada a condições
sociais e materiais. E de fato, nƒo s€ pelo exposto acima, mas tamb‰m, porque por nƒo
contarem com incentivos oficiais, at‰ a d‰cada de 1950, os dois grupos citados
improvisavam recursos, criavam equipamentos, procuravam materiais mais em conta
para trabalhar. O improviso, no Instituto de F•sica, no entanto, se entenderia at‰ bem
mais tarde, de acordo com depoimentos para esta pesquisa.

O objetivo expl•cito que reuniu os catedr‹ticos de funda‚ƒo da Faculdade de
Filosofia, j‹ o vimos, era a forma‚ƒo de professores, desejo de La-Fayette Cortes
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lembrado por seu filho em entrevista a Mancebo (1996). Unidos por esse prop€sito, eles
superaram entraves burocr‹ticos, buscaram alian‚as pol•ticas, acomodaram da melhor
forma os interesses dos muitos docentes, de forma a aproveitar ao m‹ximo os
catedr‹ticos das duas congrega‚‡es. E essa caracter•stica do curso - o seu escopo
pautado na diretriz estatal voltada para a profissionaliza‚ƒo - o aproximava de outros
existentes na mesma ‰poca. E ao mesmo tempo o(s) diferenciava dos cursos que
buscavam alicer‚ar o ensino de F•sica na pesquisa - os das citadas Faculdades de
Filosofia da USP e da Universidade do Brasil.

4.3 Concordâncias e discordâncias da memória: questões identitárias na UDF/URJ

Uma caracter•stica da mem€ria individual e coletiva que Pollak (1992) designa
como marcos ou pontos relativamente invariantes, imut‹veis, p•de ser observada nas
v‹rias fontes que consultamos: a recorr…ncia das verbaliza‚‡es em torno da figura de
dois professores - Francisco AlcŠntara Gomes Filho e Armando Dias Tavares - que
rivalizam no imagin‹rio dos f•sicos associadas, respectivamente, ao “fundador”, e “ao
pesquisador”.

Apresentamos o perfil de Armando, no cap•tulo 3, mas percebemos sua
lembran‚a mais marcada nas falas dos alunos a partir da d‰cada de 1970. J‹ as a‚‡es de
Gomes Filho foram rememoradas pelos mais antigos, que o caracterizam como homem
determinado, empreendedor. Este tra‚o ‰ destacado at‰ por pessoas que com ele nƒo
conviveram, o que nos faz lembrar Pollack, que arrola entre os elementos constitutivos
da mem€ria individual ou coletiva, os acontecimentos vividos por tabela, ou seja,
acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade Ž qual a pessoa se sente
pertencer (1992).

Por outro lado, essa recorr…ncia em torno da figura de Gomes Filho pode
decorrer da constŠncia da sua presen‚a – lembran‚a pela repeti‚ƒo, como mencionamos
- at‰ o in•cio da d‰cada de 1970, quando assumiu Armando, na dire‚ƒo do Instituto.
Gomes Filho foi o mais constante dentre os catedr‹ticos de funda‚ƒo que se revezaram
nesse posto (Ap…ndice G). Com dois mandatos – de 1955-59 e depois de 1963-1969, ou
seja, por dez anos quase que ininterruptos, ele esteve no comando dos rumos da F•sica.
E nos da universidade, seja com a denomina‚ƒo de UDF, URJ ou UEG, como integrante
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do Conselho de Ensino e Pesquisa e Conselho Universit‹rio (1952-1961). Cabe registrar
que, at‰ 1969, a representa‚ƒo das nove unidades em que se desmembrou a Faculdade
de Filosofia, Ci…ncias e Letras no Conselho Universit‹rio, era exclusividade do Diretor
do Instituto de F•sica (MANCEBO; RIECHE, 1998, p.16).

Como vimos, no Instituto de F•sica, a tradi‚ƒo do ensino de excel…ncia nƒo se
manteve isenta de pol…micas e oposi‚‡es. Haja vista a citada declara‚ƒo de Jader
Benuzzi, sobre sua diverg…ncia com “o velho AlcŠntara”, exatamente por conta dessa
preponderŠncia do ensino em detrimento da pesquisa. Ali‹s, nƒo poder•amos deixar de
ressaltar que, na base dos empecilhos Ž pesquisa, e at‰ ao ensino, na universidade, se
destacava o limitado acesso a livros (SILVEIRA, 1984, 1997). Embora o Anu‹rio da
UDF, do ano de 1956, registre que o Instituto de F•sica contava com uma biblioteca
“valiosa pelo nˆmero e qualidade das obras adquiridas”, e relacione as aquisi‚‡es de
1955 (1957, p.104-6), os entrevistados para esta pesquisa mencionaram haver apenas
uma ou outra estante s€ de F•sica, situa‚ƒo que, por sinal, perdurou at‰ a d‰cada de
1990. Assim, se nƒo chegava a ser uma sala fechada, como declarou a bibliotec‹ria
Wanda Coelho e Silva, que aqui j‹ citamos, por outro lado, o exame dessa aquisi‚ƒo
indica um outro tipo de barreira autor/leitor - a preponderŠncia dos manuais did‹ticos
importados - para estudantes de Engenharia, Matem‹tica, e F•sica, nas l•nguas inglesa e
francesa. Em se tratando de peri€dicos entƒo, o custo, e a demora nos trŠmites para a
importa‚ƒo tornavam ainda mais rara a sua aquisi‚ƒo. De modo que faltavam
laborat€rios e tamb‰m livros e revistas, pelo visto.

Por tudo isso, o simples folhear dos livros remanescentes dessa ‰poca, reunidos
na Cole‚ƒo de Mem€ria, nos favoreceu evocar muitas lembran‚as. Reside justamente a•,
nessa possibilidade de trazer o passado ao presente, a relevŠncia dessa pequena, e rara,
cole‚ƒo, que nos aproximou das reflex‡es e op‚‡es dos seus autores, em torno dos
assuntos nela tratados, e nos evidenciou suas diferentes identidades culturais. Em
contato com esses registros, fomos al‰m deles, ao encontro dos seus poss•veis leitores,
os de ontem e os de hoje. A sua condi‚ƒo de patrim•nio hist€rico-cultural, se reafirma,
portanto, pois nela est‹ latente, nosso passado intelectual, por meio do qual pudemos
construir e reconstruir mem€rias individuais e coletivas dos f•sicos, e da nossa na‚ƒo
(CARTERI, 2009).
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No entanto, as car…ncias de recursos relatadas, j‹ o mencionamos, nƒo eram
exclusividade da UDF. Alfredo Marques, por exemplo, lembrou que seus livros, no
curso secund‹rio do Col‰gio Pedro II, na d‰cada de 1940, eram todos em l•ngua
estrangeira, e que um dos primeiros a escrever em portugu…s, para os estudantes
brasileiros, teria sido An•bal Freire. Al‰m disso, uma tradicional editora de material
did‹tico, a FTD, fundada em 1902, pelos Irmƒos Maristas, at‰ a d‰cada de 1930
mandava imprimir todos os seus livros na Emmanuel Vitte, de Lyon, de onde eram
despachados para o Brasil, sempre com a sigla FTD (BORTOLINI, 2007). Contudo,
evidenciam causas e consequências materiais decorrentes da luta por afirmação das
identidades (WOODWARD, 2009, p.10), a exemplo do aporte de verbas. Este era
sempre ex•guo, mas a parcela destinada Ž Universidade do Brasil p•de ser majorada em
at‰ 100% do ano anterior, enquanto a da UDF continuava em valores correspondentes
aos de 1955 (UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL, 1957). Esse desn•vel
talvez reflita e seja condizente com o diferenciado grau de prest•gio que uma e outra
gozavam, Žquela ‰poca.

Apesar de tudo, os professores da UDF nƒo se isolavam da comunidade
cient•fica, embora nela nƒo atuassem, como alguns dos f•sicos da Nacional. A
integra‚ƒo ocorria, de uma forma ou de outra, e com certa regularidade, como nos
semin‹rios aos s‹bados. H‹ at‰ uma foto em que Gomes Filho, o representante da UDF
junto ao CBPF, aparece ao lado de fundadores desse Centro. Embora nƒo muito
prov‹vel, ‰ poss•vel que tenha acontecido alguma participa‚ƒo dos precursores nas
entidades cient•ficas que citamos. Bernardino Coelho Pontes, inclusive, cita outros
egressos, que ocuparam postos de destaque em empresas pˆblicas e privadas, na ‹rea da
energia nuclear. E nƒo s€ nesse campo, mas tamb‰m na administra‚ƒo do ensino, no Rio
de Janeiro, e em outros estados da Federa‚ƒo, na Academia de Ci…ncias, no CBPF, e no
CNPq, se inseriram, como executivos, os da Faculdade de Filosofia, como vimos. No
entanto, esse “…xito” s€ corrobora o perfil do Instituto de F•sica que aqui se evidenciou,
e a fragilidade do v•nculo entre esses egressos de maior proje‚ƒo, no cen‹rio cient•fico,
e o curso, pois com freq•…ncia este nƒo era declarado, como demos aqui v‹rios
exemplos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A biblioteca é um meio de acesso às sensibilidades do passado que
estão lá como que em estado virtual e que têm necessidade de uma prática de memória.
(NAMER, 1987).

Iniciamos este relato com uma descri‚ƒo do ambiente universit‹rio na
atualidade, em que destacamos as atividades intelectuais estimulantes que decorrem do
v•nculo

ensino/pesquisa/extensƒo.

Ambiente

que

nos

contagiou

e

favoreceu

ingressarmos na p€s-gradua‚ƒo. Entretanto, ao nos debru‚armos sobre as informa‚‡es
coletadas nas diversas fontes, vimos a pouco e pouco, ressaltarem-se os tra‚os de uma
outra realidade. No quadro do lento desenvolvimento socioecon•mico do nosso pa•s, as
quest‡es relacionadas Ž educa‚ƒo e ci…ncia sempre foram relegadas a segundo plano.

Evidenciaram-se, entƒo, no per•odo aqui estudado, dois tipos caracter•sticos de
institui‚ƒo: as identificadas com a voca‚ƒo acad…mica, voltadas para a produ‚ƒo do
conhecimento, em que a pesquisa ‰ uma exig…ncia. E outro conjunto, esse majorit‹rio,
em que o conhecimento produzido est‹ vinculado ao ensino profissional - a forma‚ƒo de
professores para o ensino secund‹rio - nos moldes tradicionais do Estatuto das
Universidades Brasileiras, de 1931. Neste grupo ‰ que se inclu•a a Faculdade de
Filosofia do Instituto La-Fayette, depois da UDF, e ao final dos anos 1950, da URJ,
tantos nomes para a mesma institui‚ƒo, a UERJ.

Consoante o modelo entƒo vigente, esta universidade resultou da reuniƒo de
faculdades isoladas, umas mais ou menos organizadas que as outras, mas todas sem
tradi‚ƒo de pesquisa, e Žs voltas com dificuldades financeiras. Sob a ‰gide da
Universidade do Distrito Federal, a UDF, Ž falta de uma diretriz em comum, que lhes
promovesse uma unidade pedag€gica, administrativa, financeira, filos€fica, as
faculdades mantiveram a posse de seu patrim•nio, recursos, forma de atua‚ƒo. At‰
mesmo a figura jur•dica de cada uma nƒo se alterou, bem como as alian‚as com os
detentores do poder, que j‹ haviam favorecido o in•cio da faculdade particular – a
Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto La-Fayette, origem do curso de
F•sica, em 1942.
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A UDF frustrou expectativas de muitos dos que se empenharam pelo seu
advento, pois nƒo representou uma mudan‚a significativa, ou avan‚o em termos
acad…mico-pedag€gicos, como percebemos nos cap•tulos 1 e 2, em que descrevemos as
circunstŠncias do surgimento do curso e do Instituto de F•sica. Acontecimentos que, a
nosso ver, mereciam ser considerados em suas especificidades, e por isso separamos,
para fins de an‹lise. A princ•pio, nos reportamos aos estudos em F•sica em nosso pa•s,
antecedentes da proposta que norteou o surgimento do curso, vinculado a uma faculdade
particular, dependente e aliada Ž proposta hegem•nica para o ensino superior. Depois de
quase uma d‰cada desse in•cio, ‰ criado o Instituto de F•sica, uma fic‚ƒo, por sua vez
agregado Ž UDF, depois Ž URJ, mas sempre uma institui‚ƒo em desordem
administrativo-pedag€gica, em luta por recursos, muito mais do que por uma diretriz
unificadora de suas unidades componentes, como j‹ mencionamos.

Assim, ao final dos anos 1950, uma d‰cada de muita euforia e otimismo, no
plano nacional, nƒo se pode dizer que os problemas com que se defrontou o curso
tenham se alterado. Por‰m, apesar das disputas ideol€gicas, da interfer…ncia
centralizadora do estado, e outras injun‚‡es pol•ticas, o ambiente cient•fico nacional
come‚ara a ganhar outras cores, e o Instituto de F•sica, de certa forma, sofre tamb‰m o
impacto das mudan‚as que j‹ se prenunciavam, nas d‰cadas de 1920 e 30.

No cap•tulo 3, descrevemos como ocorreram essas mudan‚as, evidenciamos a
polariza‚ƒo cient•fico-cultural Rio – Sƒo Paulo, e destacamos o papel dos f•sicos
formados sob a influ…ncia cientistas estrangeiros. Sƒo eles que, associados, mobilizam
amplas parcelas da sociedade e propulsionam as iniciativas de complexidade crescente,
que come‚aram a surgir – dos agrupamentos de cientistas Ž institucionaliza‚ƒo da
pesquisa, com os institutos e ag…ncias financiadoras, movimento que acaba por desaguar
nas quest‡es identit‹rias, que analisamos no cap•tulo 4.

Consideramos que o processo de constru‚ƒo e afirma‚ƒo de identidades tanto
possa ser causa, quanto consequ…ncia dos eventos descritos no cap•tulo 3. Haja vista a
forma como esses eventos se deram, no bojo da metamorfose da nossa sociedade,
capitaneados por f•sicos de maior proje‚ƒo, em associa‚ƒo com empres‹rios, pol•ticos,
militares. E, apesar dos pesares, as perspectivas que se abriram para as atividades em
que militavam, tendo em vista que exerciam os pap‰is de pesquisadores e de
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professores, em particular, para a pesquisa, com o surgimento do CBPF, sem os ranços
do ambiente acadêmico, livre dos entraves burocráticos, e, logo em seguida, das
agências governamentais de financiamento e apoio ao desenvolvimento científico. A
base geográfica, e logística, de boa parte desses acontecimentos foi o Rio de Janeiro,
sede do poder, onde até então, o ambiente cientifico acanhado em nada favorecia a
ousadia, a inovação, desde o destino imposto à UDF de Anísio Teixeira. E onde só a
persistência de alguns tornou possível e manteve a atividade de pesquisa em Física,
ainda que de forma precária, quase que restrita ao meio acadêmico, e às condições
adversas da Nacional de Filosofia. Pois foi dessa cidade, que se irradiaram para o Brasil
os efeitos desse movimento de institucionalização da pesquisa. Dissemos, e repetimos,
que tudo isso aconteceu, apesar dos pesares, pois as informações que obtivemos
indicam que todas, ou quase todas as iniciativas que arrolamos enfrentaram
dificuldades, em seus primórdios, em geral decorrentes de injunções políticas, da
resistência de setores ameaçados em algumas das suas prerrogativas.

Entretanto, no que diz respeito ao Instituto de Física da UDF e, por extensão, ao
curso, o impacto da institucionalização da pesquisa não foi de molde a alterar o seu
direcionamento para a profissionalização, até o final da década de 1950. De forma que,
no capítulo 4, quando desenvolvemos as ideias pertinentes à construção de identidades,
e narramos os embates dela decorrentes, evidenciam-se os prejuízos materiais e sociais
a que ficaram sujeitos aqueles marcados como divergentes, ou diferentes. No caso da
comunidade dos físicos, a luta pelo reconhecimento ante o mercado e a comunidade,
ainda se configurava, nos anos 1950, mas a projeção internacional de alguns dos seus
líderes, bem como a conjuntura política favorável, já determinavam a visibilidade e
força política dos que aqui denominamos físicos/professores. E as consequências para
os que persistiam no modelo de ensino tradicional. As lutas ocorriam também intrainstituições, como pudemos perceber, tanto na Nacional, quanto na UDF. E até
intragrupos, como entre os que apenas faziam pesquisa, e davam aulas, e seus colegas
que além de exercerem essa atividade, ainda pensavam em formar escola, em uma visão
de futuro.

Esse ir e vir, do geral para o particular e vice e versa, a que nos propusemos
nesta pesquisa, na tentativa de buscar os sentidos intra e intertextos, de forma coerente
com o a orientação teórica e metodológica que adotamos, favoreceu entretecermos todos
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esses fatores expostos no cap•tulo 4, pois na questƒo identit‹ria localizamos a chave da
nosso problema. Essa, a nosso ver, aprofunda e contextualiza as possibilidades
aventadas pelos f•sicos como determinantes para a invisibilidade do curso de F•sica.
Dentre elas, duas pelo menos emergiram desta pesquisa – o direcionamento para o
ensino e o fato de a F•sica nƒo ter contado com estrangeiros em seus quadros. A
circunstŠncia de estar incrustada em um bairro conservador nos pareceu, Ž luz do que
obtivemos, de menor importŠncia, inclusive se considerarmos que esse conservadorismo
era um atributo da nossa sociedade, no geral. J‹ as outras duas possibilidades explicam,
pelo que pudemos apurar e relatamos, apenas parcialmente o problema. Do nosso ponto
de vista, esses fatores - direcionamento para o ensino, a aus…ncia de cientistas
estrangeiros – se conjugam. Entretanto, ressalvamos que nos parece improv‹vel que
pessoas dedicadas Ž pesquisa, vindas de fora do pa•s, se vinculassem a uma institui‚ƒo
sem recursos, e pior, sem motiva‚ƒo, para desenvolv…-la. Tanto ‰ que os brasileiros com
esse perfil buscavam outros locais menos adversos a essa atividade, e em geral nem
declaravam o v•nculo com a Faculdade da UDF, como vimos no cap•tulo 4.

Desse modo, a Faculdade Nacional de Filosofia se constitu•a em refer…ncia para
os que defendiam a mudan‚a, menos talvez pelas poucas pesquisas que ali se
realizavam, do que pela preocupa‚ƒo de alguns de seus f•sicos/professores em formar
quadros para a pesquisa, ou fazer escola, como diziam. Com esse intento, utilizavam os
recursos dispon•veis no CBPF, experimentavam novos m‰todos de ensino e pesquisa.
Nƒo temos not•cia de que isso tenha acontecido no Instituto de F•sica, onde os parcos
investimentos eram canalizados para a oferta de cursos de atualiza‚ƒo e
profissionalizantes. Tamb‰m nƒo identificamos uma participa‚ƒo mais efetiva, na
comunidade cient•fica, dos que ali atuavam como professores, o que atribu•mos ao fato
de muitos serem tamb‰m, por vezes em paralelo, profissionais liberais, militares,
matem‹ticos, qu•micos, ou seja, professores-nƒo f•sicos. Assim, por mais que
frequentassem as mesmas rodas, os mesmos locais de socializa‚ƒo – eventos,
institui‚‡es, associa‚‡es cient•ficas – havia um modus operandi que os diferenciava dos
outros, os produtores de conhecimento novo, e os tornava mero repetidores desse
mesmo conhecimento.

Por outro lado, a invisibilidade tamb‰m era um atributo da ‹rea da educa‚ƒo e da
cultura, de uma maneira geral, em especial, fora do eixo Rio-Sƒo Paulo. Mas no caso da

118
Física, na UDF/URJ, a agravante é que esse apagamento se deu, na capital da república,
centro do poder, em um quadro que lhe poderia ter sido favorável, tendo em vista as
relações cordiais com figura proeminentes, e as facilidades decorrentes de um discurso
político nacionalista e desenvolvimentista, que pontuou os investimentos na área de
energia nuclear.

Guiaram-nos, nesse percurso ao encontro dos nossos outros, quais fios de
Ariadne, as obras da Coleção de Memória. No diálogo com elas e seus autores/leitores,
ultrapassamos os limites do nosso fazer cotidiano, e enveredamos pela pesquisa, para
travar contato com os teóricos que embasam os estudos da Memória Social. E à medida
que nos identificamos como pesquisadora, cientista social, estabelecemos novos elos
com os nossos usuários - os precursores, e os da atualidade. Para estes, nossos fios de
Ariadne pouco representam em relação ao cotidiano da pesquisa. Mas para aqueles,
conforme ressalta da nossa investigação, o acesso a esse material era em si mesmo uma
dificuldade a menos e uma fonte de inspiração a mais.

Os autores em que buscamos suporte teórico-metodológico favoreceram a
montagem de todas essas peças, que reunimos ao longo da pesquisa, em especial, a
visão sócio-histórica bahktiniana, pelas possibilidades que se abriram, em relação à
busca de sentido(s), na leitura e construção de sentido, nos diversos textos, a partir de
um exercício, que aqui ensaiamos. Este foi pautado nas relações intra e entre textos, e na
idéia de comunicação pela diferença, que se manifesta na interação comunicativa. Da
mesma forma que às falas dos sujeitos desta pesquisa - os físicos, e os que com eles
conviveram, que pudemos entrevistar - indagamos a esses outros textos: quem eram? ou
a que propósito se estabeleceram como elementos de memória. Procuramos, ainda, não
perder de vista, tanto quanto possível, a atuação interna - nos assuntos da universidade dos físicos. Ainda mais que o diretor do Instituto de Física representou, até a década de
1960, toda a área Tecnológica nos Conselhos Superiores da universidade. Mas à medida
que a universidade se organizava, diminuíram as diferenças internas, novos titulares
assumiram, e essa hegemonia também começou a perder fôlego.

Assim, no período não abrangido por esta pesquisa, a partir da década de 1960,
uma série de indicadores confirma o desenvolvimento do curso e do Instituto de Física,
em especial, na década de 1990. Entre eles, a reestruturação da grade curricular, o
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fortalecimentos dos programas de Inicia‚ƒo Cient•fica, a amplia‚ƒo das atividades de
extensƒo, o surgimento da P€s-Gradua‚ƒo em F•sica, em n•vel de mestrado, que
come‚ou a funcionar com o reconhecimento da Capes em 1997, e o doutorado, seis anos
mais tarde. A tudo isso se acresce o patrim•nio bibliogr‹fico, de F•sica e Astronomia,
que nƒo passava de dois mil t•tulos, em 1992, quando a biblioteca foi criada, e que
tamb‰m se expandiu, no bojo do projeto de implementa‚ƒo da p€s-gradua‚ƒo em F•sica.
Desde entƒo a biblioteca se ampliou, e modernizou o acesso.

Contudo, a saga parece nƒo ter chegado ao seu t‰rmino, talvez nem ao seu
cl•max. Em suas falas para esta pesquisa, os f•sicos, ao mencionar as perspectivas para a
‹rea, deixaram transparecer que as principais preocupa‚‡es dessa comunidade, nos
tempos atuais, giram ainda em torno da afirma‚ƒo da identidade, tanto junto ao mercado
– indˆstrias, laborat€rios, institui‚‡es acad…micas – quanto junto Ž comunidade –
ingressantes nos cursos superiores, empres‹rios, dirigentes, governos. Portanto, esta ‰
uma narrativa sem fim. Assim, avaliamos que esta pesquisa acabou por adquirir um
car‹ter explorat€rio, ao nos descortinar uma infinidade de possibilidades, pois as fontes
que consultamos nos suscitaram outras perguntas: e depois? Como se configurariam, na
atualidade, as quest‡es identit‹rias, e de alteridade dos f•sicos da UERJ, em termos da
sua inser‚ƒo na rede global da produ‚ƒo de conhecimento novo da ‹rea de F•sica?

Nossas reflex‡es se direcionam para a perman…ncia, ou nƒo, do tra‚o mais forte
que indicamos - a tend…ncia para a valoriza‚ƒo do ensino, em detrimento da pesquisa –
apesar da posterior orienta‚ƒo institucional para a indissociabilidade ensino-pesquisaextensƒo. Esta ‰ dada como uma questƒo fechada, mas percebemos que, pelo menos
para alguns dos f•sicos que entrevistamos, talvez nƒo seja bem assim. Mesmo que o
mundo tenha mudado, e a universidade evolu•do, e pari passu, o Instituto, e curso de
F•sica, se consolidado, adquirido outros contornos, por vezes afloraram, nas entrevistas,
sentimentos de angˆstia, de expectativa ante o futuro, de inconformismo. Antes de
minimizar tais manifesta‚‡es como simples dores do crescimento, conv…m tentar
examin‹-las, ampliar a lente, para abranger o ambiente acad…mico em que se inserem.
Mesmo que essa tarefa se constitua em um desafio, haja vista a distŠncia que sempre
medeia entre o pretendido e o alcan‚ado. E sem falar que, em se tratando de narrativas
de mem€ria, cada um que as conte sempre poder‹ acrescentar um ponto: e depois?
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3 Fontes pessoais
(entrevistas concedidas a Nadia Lobo da Fonseca para esta pesquisa: mar. 2008/set. 2009)
Adelino Carlos Ferreira (Carlinhos) (1955-) - Servidor Administrativo do Instituto de F•sica da UERJ,
onde come‚ou como Auxiliar de Servi‚os Gerais, h‹ 30 anos (1978), na gestƒo de Salim Miguel
como Diretor do Instituto de F•sica. Ocupa o cargo de T‰cnico de Laborat€rio de Especialidades,
dando suporte Ž Cadeira eletiva F•sica do Cotidiano, cuja titular ‰ a professora Jorgina Rosete
Teixeira, e que tem por objetivo fazer o aluno pensar, entender a aplicabilidade dos conceitos de
F•sica, sempre reaproveitando materiais, usando a criatividade, e tornando-se multiplicadores nas
escolas em que ensinarƒo. Tem trabalhos publicados em co-autoria com docentes do IF, e apresenta
experimentos em feiras de Ci…ncias da universidade, e de outras institui‚‡es, e at‰ em Programas de
televisƒo, como o do J• Soares. Auxilia a montagem de oficinas semelhantes em escolas pˆblicas.
Entrevistado para esta pesquisa em 12 de maio de 2008, na Oficina de F•sica, Oficina do Carlinhos,
no Instituto de F•sica da UERJ.
Alfredo Marques (1930- ) - F•sico. Diplomado pela Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro,
na d‰cada de 1950. Conviveu com Joaquim da Costa Ribeiro, de quem foi aluno, e Armando Dias
Tavares. C‰sar Lattes, ele conheceu quando eu ainda era aluno, em 1952, na Nacional de Filosofia, e
dele se tornaria amigo, assistente e substituto na c‹tedra, na UNICAMP, onde ficou de 1977 a 1983.
Pesquisador e Diretor do CBPF de 16/06/1970 a 31/12/1975. Aposentado. Entrevistado para esta
pesquisa em 24 mar. 2009, na Biblioteca de F•sica e Astronomia da UERJ.
Carley Pedro de Oliveira Martins (195 –) - F•sico. Diplomado pela UERJ em 1979. Trabalhou como
F•sico Nuclear em Furnas Centrais El‰tricas (1982/89). Mestre em Engenharia Nuclear pela
COPPE/UFRJ (1983). Doutor pela Universit‹ degli Studi di Torino (1989). P€s-doutor pelo
Fermilab/experimento Dzero (2003). Professor Adjunto do Instituto de F•sica desde 1989, onde foi
Chefe do Departamento de F•sica Nuclear e Altas Energias e Coordenador do Laborat€rio de F•sica
Nuclear e Part•culas. Realiza trabalhos de coopera‚ƒo cient•fica com o Experimento Dzero, no Fermi
National Accelerator Laboratory (Fermilab). Participou da constru‚ƒo do detector "Forward Proton
Detector", em Campinas (1999). Integrou a equipe que instalou e testou o FPD no acelerador
Tevatron do Fermilab (2000). Consultor t‰cnico na ‹rea de radia‚‡es ionizantes da Secretaria
Estadual de Educa‚ƒo (2006). Iniciou atividades de colabora‚ƒo cient•fica com o experimento
Compact Muon Solenoid, do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, em Genebra, Su•‚a, em 2007.
Publica‚‡es: 131 artigos em peri€dicos, 8 trabalhos completos e 6 resumos em anais de congressos,
dentre outras contribui‚‡es cient•ficas. CVLattes: <http://lattes.cnpq.br/4242777436367305>.
Acesso: 20 ago. 2009. Entrevistado para esta pesquisa em 19 mar. 2009, na sala no Instituto de
F•sica, que divide com a sua esposa, a f•sica Wanda Lucia Prado da Silva.
Emílio Jorge Lydia (1950-) - F•sico. Diplomado pela UEG (1968). Trabalhou no Instituto de Metrologia,
em Metrologia Computacional, onde tinha v‹rios colegas f•sicos. Professor Auxiliar do Instituto de
F•sica da UERJ (1980). Fez Especializa‚ƒo em F•sica Nuclear. Come‚ou a trabalhar na UERJ a
convite do professor Werther Vervloet. Entrevistado para esta pesquisa em 9 set. 2008, na Biblioteca
de F•sica e Astronomia da UERJ.
Francisco Caruso Neto (1959- ) - F•sico. Diplomado pela UERJ (1980). Membro do Diret€rio
Acad…mico da Faculdade e da Uniƒo Nacional dos Estudantes (d‰cada de 1970). Pr…mio Jovem
Cientista de 1996 (CNPq). Mestre e Doutor em F•sica pelo CBPF (1983) e pela UniversitŽ degli
Studi di Torino (1989), respectivamente. Pesquisador titular do CBPF. Criou, em 1991, o
Departamento de F•sica Nuclear e Altas Energias. Membro da Comissƒo de Bibliotecas da Biblioteca
de F•sica e Astronomia da UERJ (1992). Relator do projeto de reestrutura‚ƒo do Instituto de F•sica
(1991/92). Dedica-se Ž Hist€ria e Filosofia da Ci…ncia, e ao Ensino e Ž Divulga‚ƒo de F•sica. Criou e
coordena a Oficina de Educa‚ƒo Atrav‰s de Hist€rias em Quadrinhos. Foi Superintendente de
Difusƒo Cient•fica da Secretaria de Estado de Ci…ncia, Tecnologia e Inova‚ƒo do Rio de Janeiro
(2004/2006). Fundador e editor de "Dialoghi: rivista di Studi Italici", integra uma s‰rie de conselhos
editoriais. Publica‚‡es: 60 artigos em peri€dicos, 20 trabalhos em anais de eventos, 15 livros e 16
cap•tulos de livros, entre outras contribui‚‡es cient•ficas. Membro titular do PEN Clube do Brasil.
Professor
Associado
do
Instituto
de
F•sica
da
UERJ.
CVLattes:
<http://lattes.cnpq.br/0323607129123511>. Acesso: 20 ago. 2009. Entrevistado para esta pesquisa
em 19 mar. 2009, na sua sala no Instituto de F•sica.
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Jader Benuzzi Martins (1930-) – Matem‹tico e F•sico. Diplomado pela Faculdade de Filosofia, Ci…ncias
e Letras da UDF (1953). Doutor em F•sica, pelo CBPF (1974), do qual foi pesquisador, professor
titular, Vice-Diretor e Diretor at‰ 1994. Coordenador de F•sica da Grande Enciclop‰dia DeltaLarousse (1967), na qual consta em um verbete. Substituto de Francisco AlcŠntara Gomes Filho, na
cadeira de F•sica Geral e Experimental, junto com Joƒo Salim Miguel. S€cio fundador do Nˆcleo de
Estudos e Pesquisas Cient•ficas criado por Armando Dias Tavares, em Santa Teresa, em 1958.
Lecionou F•sica At•mica e Nuclear no Instituto Militar de Engenharia. Publica‚‡es: 4 livros,
diversos artigos em peri€dicos, e anais de eventos. Realizou semin‹rios e confer…ncias em
universidades nacionais e estrangeiras, entre outras contribui‚‡es cient•ficas. Na UERJ, foi Vicereitor de P€s-Gradua‚ƒo e Pesquisa. Professor Titular de F•sica Nuclear Experimental (1995), e
Diretor do Instituto de F•sica (1996/2000). Participou da Comissƒo de Bibliotecas da Biblioteca de
F•sica e Astronomia da UERJ. Aposentado, pesquisa, escreve, e faz confer…ncias, sobre Hist€ria e
Filosofia da F•sica. URL: <www.jaderbenuzzimartins.com>. Entrevistado para esta pesquisa em 20
mar. 2007, na Biblioteca de F•sica e Astronomia da UERJ, e em 05 abr. 2009, em sua resid…ncia, na
Tijuca.
JoŠo Batista Garcia Canalle (195 –) - F•sico. Diplomado pelas Faculdades Oswaldo Cruz (SP). Mestre
(1987) e Doutor (1993) em Astronomia pela Universidade de Sƒo Paulo. P€s-Doutor pela University
College London (2002). Publica‚‡es: 39 artigos em peri€dicos especializados, 103 trabalhos em
anais de eventos, 3 cap•tulos de livros e 1 livro, entre outras contribui‚‡es cient•ficas. Coordena a
Olimp•ada Brasileira de Astronomia e Astron‹utica, desde 1998. Membro da Comissƒo de
Bibliotecas da Biblioteca de F•sica e Astronomia da UERJ (1995/96) e do ˜rgƒo Colegiado da Rede
Sirius - Rede de Bibliotecas UERJ (1997/98). Integrou o Grupo de Trabalho para Automa‚ƒo dessa
Rede.
Professor
Adjunto
do
Instituto
de
F•sica.
CV
Lattes:
<http://lattes.cnpq.br/3433073122990837>. Acesso: 20 ago. 2009. Entrevistado para esta pesquisa
em 21 abr.2008, em sua sala na UERJ.
Jos… Ricardo Campelo Arruda (1946-) – Matem‹tico. Mestre em Matem‹tica pela Universidade Federal
Fluminense (1982) e doutor em Ci…ncia da Educa‚ƒo pela Universidade de Havana (2003). Membro
Avaliador do Conselho Estadual de Educa‚ƒo, desde 1990. Diretor do Instituto F•sica da UERJ
(fev.1992 a fev.1996). Diretor do Departamento de Est‹gios e Bolsas da UERJ (2004/06). Vicereitor de Gradua‚ƒo (2007). Disciplina ministrada: Did‹tica da F•sica. Possui 4 livros publicados.
CVLattes: <http://lattes.cnpq.br/5075507192634451>. Acesso: 20 ago. 2009. Entrevistado para esta
pesquisa em 03 set. 2008, na Biblioteca de F•sica e Astronomia da UERJ.
Lucia de Assis Alves (1957-) - F•sica. Diplomada pela UFRJ (1980). Mestre em Educa‚ƒo pela UERJ
(2005). Ministrou F•sica III, na gradua‚ƒo (1981/1997), quando passou a ocupar cargos na
Administra‚ƒo da UERJ. Foi Diretora do Departamento de Est‹gio e Bolsas (1994/96), Assessora da
Sub-reitoria de P€s-gradua‚ƒo e Pesquisa (1997/99). Diretora do Departamento de Pesquisa e P€sgradua‚ƒo (2000/03). Diretora do Departamento de Extensƒo (2004/06). Professora Assistente do
Instituto F•sica da UERJ. Vice-diretora do Instituto F•sica em parte da gestƒo de Jos‰ Ricardo
Campelo Arruda (nov.1990-mar.1992) e na de Luis Antonio Campinho Pereira da Mota (2008/013).
CVLattes: <http://lattes.cnpq.br/2915175359222391>. Acesso: 20 ago. 2009. Entrevistada para esta
pesquisa em 03 set. 2008, em sua sala na Dire‚ƒo do Instituto F•sica da UERJ.
Maria da Concei†Šo de Almeida Barbosa Lima (1957-) - F•sica. Diplomada pela UERJ (1979). Mestre
e Doutora em Educa‚ƒo pela PUC-Rio (1993) e pela USP (2001). Assessora da Sub Reitoria de
Gradua‚ƒo (1992/92). Diretora da Diretoria Para Assuntos Estudantis (1994/95) e do Departamento
de Est‹gios e Bolsas da UERJ (1992/94). Procientista (2008/2011) credenciada junto Ž FIOCRUZ e
ao CEFET-Rio para atividades de P€s-gradua‚ƒo. Secret‹ria regional/Rio de Janeiro da Sociedade
Brasileira de F•sica (2008-2010). “rea de pesquisa: Ensino de F•sica; forma‚ƒo de professores para
n•vel m‰dio. Publicou: 25 artigos em peri€dicos, 22 trabalhos completos e 14 resumos em anais de
congressos, 5 livros e 2 cap•tulos de livros, entre outras contribui‚‡es cient•ficas. Professora Adjunta
do Instituto F•sica da UERJ. CVLattes:<http://lattes.cnpq.br/4324601108275441>. Acesso: 20 ago.
2009. Entrevistada para esta pesquisa em 21 abr. 2008, em sua resid…ncia, no Rio de Janeiro.
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Maria Lucia Grilo Perez Baptista (195-) - F•sica. Diplomada pela UERJ (1979). Mestre e doutora em
F•sica - PUC/Rio (1983) e UFRJ (1990). Graduada em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia
da Arquidiocese do Rio de Janeiro. P€s-doutora em Ci…ncia dos Materiais (1992), no Instituto
Militar de Engenharia, onde colabora em pesquisa. Atua na ‹rea de RessonŠncia Magn‰tica na
Mat‰ria Condensada e Ensino de F•sica. Chefe do Departamento de Eletr•nica QuŠntica. Publicou:
57 artigos em peri€dicos, 7 trabalhos completos e 51 resumos em anais de congressos, 5 livros e 2
cap•tulos de livros, entre outras contribui‚‡es cient•ficas. Professora Associada do Instituto F•sica da
UERJ. CVLattes: <http://lattes.cnpq.br/7215315486080415>. Acesso: 20 ago. 2009. Entrevistada
para esta pesquisa em 12 maio 2008, em sua sala no Instituto F•sica da UERJ.
Ney Cristino de Castro Melo (194- ). Matem‹tico. Diplomado pela Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e
Letras da URJ (1961). Fez concurso em 62, para o Estado da Guanabara. Na UERJ, foi professor
contratado do curso de Matem‹tica, at‰ 1974, e dois anos depois, do Col‰gio de Aplica‚ƒo. Vicediretor e Diretor do Instituto de Matem‹tica, e Diretor da Diretoria de Administra‚ƒo Escolar.
Tamb‰m dirigiu a Escola Estadual Jos‰ Pedro Varela. Aposentou-se em 1992. Vice-presidente da
Associa‚ƒo dos Diplomados da Faculdade de Educa‚ƒo. Entrevistado para esta pesquisa em 02 set.
2009, na sede da Associa‚ƒo dos Aposentados da UERJ.
Nysia Oliveira de SŒ (195-) – Bibliotec‹ria. Mestre em Mem€ria Social e Documento pela UNIRIO
(1996). Doutoranda em Pol•ticas Pˆblicas e Forma‚ƒo Humana UERJ. Estagi‹ria na Biblioteca dos
Institutos B‹sicos, na d‰cada de 1960, na URJ. Organizou e coordenou diversas bibliotecas do Sistema
de Bibliotecas da UERJ (1976/1993). Coordenadora do Nˆcleo de Mem€ria, Informa‚ƒo e
Documenta‚ƒo (1998/1999) e Diretora da Rede Sirius - Rede de Bibliotecas UERJ (2000/04).
Aposentada em 2004. Professora assistente do Curso de Biblioteconomia e Gestƒo de Unidades de
Informa‚ƒo da UFRJ. Publicou: 2 artigos em peri€dicos, 17 trabalhos completos e 2 resumos em anais
de
congressos,
e
1
livro,
entre
outras
contribui‚‡es
cient•ficas.
CVLattes:
<http://lattes.cnpq.br/2756978802063379>. Acesso: 20 ago. 2009. Entrevistada para esta pesquisa em
21 abr. 2008, na UERJ.
Otto Albino Kaulhrausch (1923- ) - F•sico. Formado pela UFRJ, na d‰cada de 1960, depois de
aposentado como militar, por est•mulo de Armando Dias Tavares. A convite deste come‚ou a lecionar
na UERJ, e foi seu assistente no Nˆcleo de Estudos e Pesquisas Cient•ficas, onde faziam “pesquisa em
estado s€lido, com cristais”, estudavam a carga el‰trica nos cristais, “principalmente naftaleno, que era
um cristal f‹cil de fazer”. Organizou os laborat€rios de F•sica, na d‰cada de 1970, no Pavilhƒo
Haroldo Lisboa da Cunha. Diretor do Instituto de F•sica. Aposentado (1993). Entrevistado para esta
pesquisa em 21 mar. 2008, na sua resid…ncia, no Rio de Janeiro.
Paulo AlcŽntara Gomes (1945-) – F•sico. Diplomado pelo Instituto de F•sica da UEG (1966). Engenheiro
civil. graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1967), onde tamb‰m fez o Mestrado
(1968) e o doutorado na mesma ‹rea (1977). Nessa universidade assumiu a sub-reitoria de Ensino
para Graduados e Pesquisa em 1985, depois foi vice-reitor, em 1990, e, em 1994, tornou-se o reitor.
Filho de Francisco AlcŠntara Gomes Filho. Nƒo confirmou ter sido substituto, junto com Armando
Dias Tavares, do catedr‹tico de funda‚ƒo Luis de Barros Freire, que nƒo chegou a assumir a c‹tedra de
F•sica-matem‹tica, conforme consta de Gomes Filho (1998). Iniciou, em 1970, sua carreira como
educador, na UFRJ. Orientou 26 mestrados e disserta‚‡es e publicou 83 trabalhos, entre outras
contribui‚‡es cient•ficas. Aposentou-se em 1998 e assumiu como Reitor da Universidade Castelo
Branco. Presidente do Conselho Estadual de Educa‚ƒo RJ, desde 2008. Entrevistado para esta pesquisa
em 02 set. 2009, na sede da Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, da qual ‰ Presidente do Conselho
Diretor.
Paulo C…sar Queiroz (195-) - F•sico. Diplomado pelo Instituto de F•sica da UEG (1970). Ingressou por
transfer…ncia em 1969 (cursava Astronomia da UFRJ). Foi professor contratado do Col‰gio de
Aplica‚ƒo. Em 1980, passou a trabalhar no Instituto de Matem‹tica, do qual foi Vice-diretor e Diretor.
J‹ aposentado, em 1994, assumiu a Comissƒo de Vestibular da Universidade, onde ficou at‰ a
aposentadoria definitiva, em 1996. Estudou e trabalhou no Instituto La-Fayette por 16 anos. Faz parte
da Associa‚ƒo dos Aposentados da UERJ. Entrevistado para esta pesquisa em 02 set. 2009, na sede da
Associa‚ƒo dos Aposentados da UERJ.
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Paulo Pimenta Gomes (194- ) - Geógrafo. Diplomado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
UDF (1962). Foi Auxiliar de Ensino, na cadeira de Geografia Humana, cujo titular era o prof. Hugo
Segadas Viana. Assumiu a cadeira de Administração Escolar, em 1962, ano em que foi convidado a
substituir o prof. Helio Barros de Aguiar, que deu aula de Matemática, na Física, assessorando
Francisco Alcântara Gomes, então Diretor da Faculdade de Filosofia, função que exerceu durante
muitos anos. Instalou a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, no Instituto de Educação
Roberto da Silveira, no bairro 25 de Agosto, em Caxias, e foi seu Diretor por 2 anos. Diretor da
Diretoria de Administração Escolar (DAE). Aposentado (década de 1990). Diretor da Associação dos
Diplomados da Faculdade de Educação. Entrevistado para esta pesquisa em 02 set. 2009, na sede da
Associação dos Aposentados da UERJ.
Pedro Jorge Von Ranke Perlingeiro (1959-) - Físico. Diplomado pelo Instituto de Física da UERJ
(1984). Mestre e Doutor pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (1991). Pós-doutor em Física pela
Iowa State University (AMES-Laboratory/USA), em 1998. Professor Adjunto do Instituto de Física da
UERJ. Departamento: Física da Matéria Condensada. Membro da Comissão de Bibliotecas da
Biblioteca de Física e Astronomia da UERJ. Publicações: 79 artigos em periódicos, 91 resumos e 11
trabalhos em anais de congressos, entre outras contribuições científicas. CV Lattes:
<http://lattes.cnpq.br/7168720588038395>. Acesso: 20 ago. 2009. Entrevistado para esta pesquisa em
17 e 24 set. 2008, na sua sala, na UERJ.
Regina Ribas Costa Sardenberg (195-) - Bibliotecária. Atuou desde 1995, na Biblioteca de Física e
Astronomia da UERJ, logo que esta foi criada. A partir da criação da Rede Sirius, em 1998, passou a
Chefe da Biblioteca. Participou das reuniões da Comissão de Bibliotecas e do Órgão Colegiado desde
então. Trabalhou no Núcleo Memória, Informação e Documento da Rede Sirius de 2004 até sua
aposentadoria, em 2009. Entrevistada para esta pesquisa em 10 out. 2008, na UERJ.
Sylvio Gomes (1939-) - Matemático. Diplomado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UEG
(1965). Secretário Geral e Diretor do Pré-vestibular do Diretório Acadêmico (1964). Professor
concursado do Estado da Guanabara, desde 1966. Em 67, começou a lecionar na UEG (outra matrícula
no estado), nos cursos de Matemática e Física, na disciplina Geometria Analítica. Deu aulas nos
Instituto de Química, e de Matemática. Em 1979, afastou-se da UERJ para dirigir um colégio da
Petrobras, no Iraque. Foi readmitido, no final de 80, pelo prof. Ney Cristino de Castro Mello, que era o
diretor do IME. Aposentou-se em 1981. Integra a Associação dos Diplomados da Faculdade de
Educação desde aluno, e depois de formado, todas as diretorias até o presente momento. Entrevistado
para esta pesquisa em 02 set. 2009, na sede da Associação dos Aposentados da UERJ, da qual foi
fundador, em 1992.
Wanda Lucia Prado da Silva (1953-) - Física. Diplomada pela UERJ (1979). Mestre em Engenharia
Nuclear pela UFRJ (1983). Doutora em Física pela Universitá degli Studi di Torino (1996). Pósdoutora pela Fermi National Accelerator Laboratory (2003). Área de pesquisa: Física das Partículas
Elementares e Campos. Publicações: 162 artigos em periódicos, 1 livro, 62 trabalhos e 4 resumos
em anais de congressos, entre outras contribuições científicas. Professora Adjunta do Instituto de
Física da UERJ. CVLattes: <http://lattes.cnpq.br/1553614977991977>. Acesso: 20 ago. 2009.
Entrevistada para esta pesquisa em 19 mar. 2009, na sala no Instituto de Física, que divide com seu
esposo, o físico Carley Pedro de Oliveira Martins.
Vitor Oguri (1951-) - Físico. Diplomado pela UERJ (1978). Departamento: DFNAE. Mestre em Física
Aplicada pela The University of Tokyo Universidade de Tóquio (Japão). Doutor pelo CBPF (1995).
Participou do Accelerator Laboratory (FERMILAB) responsável pela descoberta, em 1995, do quark
top. Chefe do Departamento de Física Nuclear e Altas Energias (1998 /2000). Professor Adjunto.
Membro da colaboração internacional DZero, no Fermilab (1991/2005) e da CMS, no CERN, desde
2006. Área de pesquisa: Física das Partículas Elementares e Campos. Publicações: 170 artigos em
periódicos, 3 livros e 1 capítulo de livro, 1 trabalho e 7 resumos em anais de congressos, entre outras
contribuições científicas. CVLattes: <http://lattes.cnpq.br/6353327084177802>. Acesso: 20 ago. 2009.
Entrevistado para esta pesquisa em na sua sala no Instituto de Física.
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APÊNDICE A - Roteiro das entrevistas

1 PRELIMINARES
Apresentação: Bibliotecária. Atuando na Biblioteca de Física e Astronomia, desde 2004. Mestranda do PPGMS/UniRio.
Preparação do ambiente: Autoriza a gravação? Montagem dos equipamentos; tempo disponível.
2 PROPÓSITO DA PESQUISADORA
Obter informações e pontos de vista sobre pessoas e fatos relacionados à implantação e ao desenvolvimento do IF e
da biblioteca de Física e Astronomia.
3 DESENVOLVIMENTO DA ENTREVISTA
Abertura da gravação: entrevista concedida a Nadia Lobo da Fonseca, em --/- -/2008 para o projeto de memória
do IF e da biblioteca CTCD.

Identificação do entrevistado: Quem é (nome completo) ............................................................?
 dados pessoais: nascimento (data e local);
 formação acadêmica (como pesquisador e docente);

Atuação no IF e relacionamento com os pares e servidores






cargos e funções exercidas,vínculos com outras IES, ocupação atual;
motivações, objetivos de vida e trabalho, vinculações sociais e políticas;
entraves : profissionais, institucionais e políticos;
efeitos da permanência tantos ex-alunos/docentes e
relacionamentos na universidade.

Primórdios e futuro do Instituto de Física (IF)








fatos marcantes (da carreira, história da universidade, do IF);
transferência dos cursos da Universidade para o Campus Maracanã;
detentores da memória da física na universidade;
reitores da UERJ e sua contribuição para a universidade;
participação em assuntos da Física (reformulação dos currículos, a modernização do IF, pós-Graduação e
perspectivas (universidade, a física).

Sobre livros e bibliotecas
 sua biblioteca pessoal;
 o Clube de Leitura do Instituto de Física (CLIF);

a criação da biblioteca de Física, compartilhamento do espaço com o acervo do Colégio de Aplicação;

a origem do acervo: doações (CLIF, biblioteca de Armando Dias Tavares) e compras.
TEMPO PARA DIZER O QUE DESEJAR.
ENCERRAMENTO DA ENTREVISTA
 informações sobre a transcrição do depoimento (revisão, reconhecimento de firma)
 dados para o termo de permissão de uso (identidade, endereço,etc.)
 AGRADECIMENTOS.

Obs.: Este mesmo roteiro, com pequenas alterações, serviu de apoio às entrevistas com
todas as categorias (alunos, docentes e técnico-administrativos).
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APœNDICE B – Controle do andamento das entrevistas

1 PROJETO
Título: MEMÓRIA DA FÍSICA E DOS FÍSICOS
Responsável/ Entrevistadora: Nadia Lobo da Fonseca
Instituições patrocinadoras: UniRio/UERJ.

2 ENTREVISTADO
Nome completo:
Local:
Nascimento
Endereço atual: R.
Bairro:
Cidade:
CEP:
E- mail :
Documento de identidade
Local e órgão de
Número
emissão
Profissão Atual:
Anterior(es):
Observações:

Data:

nº
Estado:
Telefone:
Tipo

3 CONTATOS
Indicação de

Data

Forma

Data(s) da (s)
entrevista (s)

Local
entrevista(s)

4 ANDAMENTO DAS ETAPAS E PREPARO DO DOCUMENTO FINAL
Entrevistados

1ª.
transcrição

Textualização

Transcriação

Conferência

Carta de cessão
de direitos

5 ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (datas)
Carta de apresentação
do projeto

Agradecimento(s) da(s)
entrevista(s)

Fonte: MEIHY, 2002, p. 186 (adapta‚ƒo).

Remessa da entrevista
para conferência

Carta de cessão
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APœNDICE C - Cursos de F•sica no Brasil – 1931-2003

Institui†•es

Inˆcio/
Reconhecimento

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Instituto de F•sica (http://www.if.ufrj.br/)
Universidade de SŠo Paulo (USP) –
Instituto de F•sica (http://www.if.usp.br/)
Centro Brasileiro de Pesquisas Fˆsicas (CBPF)
(http://www.cbpf.br)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Instituto de F•sica Armando Dias Tavares.
(http://www.fis.uerj.br/paginas.php?p=historico)
Pontifˆcia Universidade Cat‰lica do Rio de Janeiro
(PUC/RJ) - Departamento de F•sica
(http://www.fis.puc-rio.br)
Universidade de Campinas (UNICAMP)
Instituto de F•sica Gleb Wataghin
(http://www.ifi.unicamp.br/)
Universidade Federal Fluminense (UFF) –
Instituto de F•sica
(http://www.if.uff.br/)
Universidade Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) Instituto de Ci…ncias Exatas – ICE.
(http://www.ice.ufrrj.br/instituto/historia.htm)
Universidade de Brasˆlia (UnB)
Instituto de F•sica
(http://www.fis.unb.br/)

Mestrado

Doutorado

1931/1939
Bacharel

1970/1978

1979/1983

1934

1940 (?)

1940/1970

1949

1971

1971

1942/1949
Bacharel
Licenciado

1997

2003

1959
Bacharel

1965

1968

1967
Bacharel
Licenciado

1970

1970

1970/1976
Bacharel
Licenciado

1980

1985

1970
Licenciado

1978

1973 (bacharel)
1993 (licenciado)

1969/1974

-

1990.

Nota: Quando houver duas datas, a primeira diz respeito ao in•cio do funcionamento e a segunda ao
reconhecimento do curso.
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APœNDICE D - Congrega‚‡es: Pedro II e Instituto La-Fayette
COLÉGIO PEDRO II (e associados)

INSTITUTO LA-FAYETTE – 1939

Administra‚ƒo Escolar
Ant•nio Carneiro Leƒo

La-Fayette Cortes
C Haroldo Lisboa da Cunha
An‹lise Superior : Othon Nogueira
Antropologia e Etnografia
Joƒo C.Raja Gabaglia
Helo•sa Alberto Torres
Biologia : Olympio O. R. da Fonseca
BotŠnica
Arnaldo Black Sant’Anna
Hildegardo de Noronha
Complementos de Matem‹tica
Jos‰ Carlos Mello e Souza
Andr‰ Bernardino Chaves
Economia Pol•tica
Joƒo Lyra Filho
Romƒo Cortes de Lacerda
Educa‚ƒo Comparada: Ant•nio Carneiro Leƒo
Estat•stica Educacional: Fernando Rodrigues da Silveira
Estat•stica Geral e Aplicada
Luiz Caetano de Oliveira
Jorge Kafuri
Filologia RomŠnica: Antenor Veras Nascentes
Filosofia: Nelson Romero
Did‹tica Geral e Especial: Joaquim Faria G€es Filho
Est‰tica: Frei Pedro Sinzig
™tica: Francisco Levasseur Fran‚a
F•sica Geral e Experimental (Curso de Matem‹tica e F•sica)
Francisco AlcŠntara Gomes Filho
F•sica Te€rica e Superior
F•sica Geral e Experimental (Curso de Qu•mica)
George Summer
F•sico- Qu•mica e Qu•mica Superior: Ricardo Vieira
F•sica Matem‹tica: Luiz de Barros Freire
F•sica Superior: Adalberto Menezes de Oliveira
F•sica Te€rica: Attila Magno da Silva
Fon‰tica Inglesa: Osvaldo Ferreira Serpa
Fundamentos Sociol€gicos da Educa‚ƒo:
Carlos Delgado de Carvalho
Fundamentos Biol€gicos da Educa‚ƒo:
Jos‰ Faria G€es Sobrinho
Geografia do Brasil
Hon€rio Silvestre
Ayrton B. Lobo
Geografia F•sica
Hon€rio Silvestre (1š. cadeira)
Hugo Segadas Vianna
Joƒo Capistrano Raja Gabaglia (2š. cadeira)
Geografia Humana
Fernando A. Raja Gabaglia (1š. cadeira)
Fernando A. Raja Gabaglia
Hugo Segadas Vianna (2š. cadeira)
Geologia e Paleontologia: Othon Leonardo
Geometria Anal•tica, Projetiva e Superior:
Geometria Anal•tica e Superior: Vitor Silva
Josu‰ Cardoso d’Affonseca
Geometria Descritiva e Complementos de Geometria:
Geometria Descritiva e Projetiva: Joƒo Sab€ia Barbosa
Fellipe dos Santos Reis
Hist€ria Antiga e M‰dia: Roberto Acioli
Hist€ria da Antiguidade: Roberto Bandeira Acioli
Hist€ria ContemporŠnea: Pedro do Couto
Hist€ria da Am‰rica: Joƒo Baptista de Mello e Souza
(cont.)
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APœNDICE D - Congrega‚‡es: Pedro II e Instituto La-Fayette (cont.)
COLÉGIO PEDRO II (e associados)
INSTITUTO LA-FAYETTE – 1939
Hist€ria da Filosofia
Jˆlio de Carvalho Barata
Jorge Figueira Machado
Hist€ria da Idade M‰dia: Joaquim Menezes de Oliva
Hist€ria das Doutrinas Econ•micas: Joƒo Lyra Filho
Hist€ria do Brasil
Pedro do Couto
Ant•nio Leoncio Pereira Ferraz
Hist€ria e Filosofia da Educa‚ƒo
Teobaldo Miranda Santos
AfrŠnio Peixoto
Hist€ria Moderna e ContemporŠnea: Oscar Acioly Ten€rio
Introd. Ž Filosofia e Filosofia Geral: Jos‰ Maria Bello
L•ngua e Literatura Alemƒes: Rocha Viana
L•ngua e Literatura: Ma. Luiza da Motta C. Freire
L•ngua e Literatura Espanholas: David Jos‰ Perez
L•ngua e Literatura Francesas: Te€philo Moys‰s
L•ngua e Literatura Gregas: Fernando de Carvalho Barata
L•ngua Inglesa: Maria Joaquina Pinheiro Guimarƒes
L•ngua e Literatura Inglesas: Abgard Renault
Romero
L•ngua e Literatura Italianas: Ciro Romano Farina
L•ngua e Literatura Latinas
L•ngua Latina
Ant•nio dos Santos Jacinto Guedes
L•ngua Portuguesa
Cl€vis do Rego Monteiro
Ant•nio Bardy
Literatura Brasileira
Manuel Bandeira
Virginia Cortes de Lacerda
Literatura Portuguesa
Cl€vis do Rego Monteiro
Quintino do Vale
Literatura Hispano-americana: Adolpho Morales de
Literatura Comparada: Tasso Azevedo da Silveira
los Rios Filho
Literatura Inglesa e Anglo-americana: Abgard
Renault
Literatura Latina: Jˆlio de Carvalho Barata
L€gica: Jonatas Serrano
MecŠnica Celeste: Luiz Cl‹udio Castilho
MecŠnica Racional e Celeste: Aloysio de Matos
MecŠnica Racional: Luiz Caetano de Oliveira
Mineralogia e Petrografia: Rui Mauricio de Lima e Silva
Pol•tica
Ayrton Lobo
Nelson Hungria Hoffbauer
Psicologia: Alarico de Freitas
Psicologia Educacional: Manuel B. Louren‚o Filho
Qu•mica Anal•tica: Arlindo Froes
Qu•mica Geral e InorgŠnica:
J. Bandeira de Mello
Fernando Nogueira Pinato
Qu•mica Biol€gica: Joƒo B. Pecegueiro do Amaral
Qu•mica OrgŠnica e Biol€gica: Luiz Pinheiro Guimarƒes
Qu•mica Superior: “lvaro Alberto Mota e Silva
Sociologia:
Carlos Delgado de Carvalho
Ney Cidade Palmeiro
Zoologia: Jos‰ Curvello de Mendon‚a
Pr‰-mobiliza‚ƒo: a ser designado pelo Ministro da
Guerra (ocupada por Figueira Machado)
Fonte: GOMES FILHO, 1994, p. 6 -7 (adapt.)
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APœNDICE E - Reitores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – 1952- 2008

MANDATO
Fev. 1952 – out. 53
Out. 1953– nov. 53
Nov. 1953 – ago. 54
Dez. 1953- maio 55
Ago.1954 - maio 55
Maio 1955- ago. 57

REITORES
Rolando Monteiro
Mandato extinto (Lei 783 de 1953)

Odilon de Andrade
“lvaro Cumplido de Sant’Anna
Roberto Lyra
Ant•nio dos Santos Jacintho Guedes
(licen‚a m‰dica)

“lvaro Cumplido de Sant’Anna
(Reitor “em exerc•cio”)

Set. 1957 - ago.60

Thomaz da Rocha Lagoa

Set.1960- jun.67

Haroldo Lisboa da Cunha

Jun. 1967 - jan.72

Joƒo Lyra Filho

Jan.1972 - jan.76

Oscar Accioly Ten€rio

Jan.1976 - jan.80

Caio T‹cito S‹ Vianna
Pereira de Vasconcelos

Jan.1980- jan.82

Ney Cidade Palmeiro (faleceu)

Mar.1981- jan. 84

Joƒo Salim Miguel
(jan.1980 – mar.81)

VICE-REITORES
Revezaram-se no cargo, como titulares
em exerc•cio
“lvaro Cumplido de Sant’Anna
Am‰rico Jos‰ Jambeiro
(jan.1960 – jul.61)
 Benjamin Moraes Filho
(jul.1961 – jul. 62)
 “lvaro Cumplido de Sant’Anna
(jun.1964 –jun.67)
Oscar Accioly Ten€rio
Caio T‹cito S‹ V.P. de Vasconcelos
 Wilson Choeri
(jan. 1976 - abr. 78)
 Fernando Sgarbi Lima
(jul.1978 - jan. 80 – “pr€-tempore”)
Joƒo Salim Miguel
(jan. 1980 - mar.81)
Roberto AlcŠntara Gomes

Jan. 1984 – jan.88

Charley Fayal de Lyra

Ivo Biasio Barbieri

Jan. 1988 – jan.92

Ivo Biasio Barbieri

Joƒo Regazzi Gerk

Jan. 1992 – jan.96

H‰sio de Albuquerque Cordeiro

Jos‰ Alexandre Assed

Jan. 1996 - jan. 00

Antonio Celso Alves Pereira

Nilcea Freire

Jan. 2000 - jan. 04

Nilcea Freire

Celso Pereira de S‹

Jan. 2004 - jan.08

Nival Nunes de Almeida

Ronaldo Martins Lauria

Jan. 2008-

Ricardo Vieira Alves

Cristina Maioli
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APœNDICE F – Diret€rio Acad…mico La-Fayette C•rtes -1942-1967

PERÍODO

PRESIDENTE

1942-43

Joaquim Hon€rio de Oliveira

1943-45

Gumercindo Martins Barreto

1945-46

Fernando Pessoa e Souza

1946-47

-

1947-48

Saulo Diniz Swertz

1948-49

Leodeg‹rio A. de Azevedo Filho

1949-50

Ant•nio Carlos da Fonseca Passos

1950-51

Guilherme Gomes Carneiro

1951-52

Wilson Choeri

1952-53

Du•lio Cameron

1955-56

Arnaldo Niskier

1957-58

Joel Oliveira

1958-59

Arildo Salles D€ria

1959-60

Wilson Rodrigues

1961-62

Hilo Ant•nio de Miranda

1962-63

Maur•cio Chapuis

1963-64

Felisberto Braga de Menezes

1965-66

Arildo Matos Teles

1966-67

Chung Kai Cheong

Fonte: RAMADON, 2008.
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APœNDICE G – Diretores do Instituto de F•sica – 1955- 2012

Mandatos
1955 – 1959
1959 – 1962
1962 – 1963
1963 - 1969
1969 – 1969
1970 - 1976
1976 – 1980
1980 - 1984
1984 - 1988
1988 –1992

1992 –1996
1996- 2000
2000-2004
2004-2008
2008-2012

Diretores/Vices
Francisco Alcântara Gomes Filho
George H. Summer
Átila Magno da Silva
Francisco Alcântara Gomes Filho
Haroldo Lisboa da Cunha (interino)
Armando Dias Tavares (diretor)
 Joƒo Salim Miguel (jun.1971- mar.1976 - pr€-tempore)
João Salim Miguel (diretor)
 Acyr Coelho Alves da Silveira ( mar.1976 – jun.1978: faleceu)
 Werther Aristides Vervloet (jul.1978 –mar.1980: interino)
Werther Aristides Vervloet (diretor)
 Ant•nio Kubrusly
Otto Albino Kohlransch (diretor)
 Joaquim Pereira Neto
Werther Aristides Vervloet (diretor)
Sylvio Joaquim Paixƒo (mar.1988 –nov.1990)
 Lˆcia de Assis Alves (nov.1990-mar.1992)
José Ricardo Campelo Arruda (diretor)
 N‹dia Lima Caruso (mar.1992 - mar.1996)
Jader Benuzzi Martins (diretor)

Carlos Eduardo dos Santos Leal
Armando Dias Tavares Filho (diretor)
 Jos‰ Soares Barbosa
José Soares Barbosa (diretor)
 Luis Antonio Campinho Pereira da Mota
Luis Antonio Campinho Pereira da Mota (diretor)
 Lˆcia de Assis Alves

Nota: Quando nƒo houver men‚ƒo em contr‹rio, o mandato do vice segue o do Diretor, sendo que o in•cio
do mandato do vice se inicia em abr. e o do diretor, em mar.
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APœNDICE H– Alguns precursores da F•sica na UERJ (em ordem alfab‰tica)
Acyr Alves Coelho da Silva – Docente do curso de F•sica da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras
do Instituto La-Fayette. Vice-Diretor do Instituto de F•sica - mar. 1976 a jun. 1978, quando
faleceu, e foi substitu•do por Werther Aristides Vervloet.
Adalberto Menezes de Oliveira - Catedr‹tico de funda‚ƒo da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e
Letras do Instituto La-Fayette. Lecionava F•sica Superior, no curso de F•sica, em 1942.
Adel da Silveira – F•sico. Docente do Col‰gio Pedro II e da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras
do Instituto La-Fayette. Pesquisador do CBPF examinou, com Jos‰ Leite Lopes, em 1951 a
polariza‚ƒo do v‹cuo e a energia pr€pria na Teoria QuŠntica de Campos. Publicou na Phys. Rev.
D, v. 3, n.1, 1970, dando como refer…ncia o Col‰gio Pedro II e o Nˆcleo de Estudos e Pesquisas
Cient•ficas do Rio de Janeiro.
•lvaro Alberto da Motta e Silva (1889-1976) – Matem‹tico, f•sico-qu•mico, engenheiro, ge€grafo.
Almirante-professor da Escola Naval. Liderou os trŠmites para a cria‚ƒo do Centro Brasileiro de
Pesquisas F•sicas, em 1948, e do CNPq, em 1951. Presidiu o CNPq at‰ 1955 e a Comissƒo
Nacional de Energia Nuclear. Catedr‹tico de Qu•mica Superior da Faculdade de Filosofia,
Ci…ncias e Letras do instituto La-Fayette, da qual foi fundador. Renunciou Ž c‹tedra em 1956, que
nƒo chegou a assumir.
Ant•nio Braga Coscarelli - Matem‹tico. Aluno da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do
Instituto La-Fayette, na d‰cada de 1950. Assistente de Francisco AlcŠntara Gomes Filho, quando
da mudan‚a do Instituto de F•sica para o Pavilhƒo Ney Cidade Palmeiro. Representante do CTC
no Conselho Universit‹rio de jun.1990 a jul.1992.
Ant•nio Kubrusly - Matem‹tico. Aluno da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto LaFayette. Vice-Diretor do Instituto de F•sica de mar.1980 a mar.1984.
Arcy Ten‰rio D’Albuquerque – Matem‹tico. Livre-Docente da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e
Letras do Instituto La-Fayette. Lecionava Geometria Descritiva e Complementos de Geometria no
curso de F•sica, em 1942, como substituto de Felippe dos Santos Reis. Ocupou v‹rias Diretorias
Administrativas na universidade, entre 1966 e 1988. Foi representante suplente do Centro de
Tecnologia e Ci…ncias no Conselho Superior de Ensino e Pesquisa de jul.1975 a ago.1977.
Presidente da Associa‚ƒo dos Diplomados da UERJ e da Associa‚ƒo dos Aposentados da UERJ,
por v‹rias gest‡es.
Armando Dias Tavares (1917 – 1988) – Matem‹tico, pela Universidade do Brasil, em 1942. Ali
integrou o grupo de Joaquim Costa Ribeiro. Criou o Nˆcleo de Estudos e Pesquisas Cient•ficas,
em Santa Teresa, em 1958. Seu nome consta na 1š. diretoria do Instituto de F•sica, como
respons‹vel pela cadeira de F•sica Matem‹tica, quando este foi instalado em 25 de agosto de 1951.
Em 1956 era professor contratado do Instituto de F•sica, e participava dos semin‹rios aos s‹bados,
mas s€ teria dado aulas na F•sica, ap€s a sua sa•da da Nacional de Filosofia, j‹ na d‰cada de 1960.
Diretor do Instituto de F•sica da UERJ, de jan. 1970 a mar. 1976, modificou o curr•culo dos cursos
de Bacharelado e Licenciatura em F•sica, e de todos os cursos que tinham disciplinas de F•sica.
Tentou implementar por duas vezes a p€s-gradua‚ƒo em F•sica, em 1971 e 1973. Representante do
Centro de Tecnologia e Ci…ncias no Conselho Superior de Ensino e Pesquisa (jul. 1975 a ago.77) e
no Conselho Universit‹rio (mai.1973 a jun.75). Patrono do Instituto de F•sica, desde 2005.
Armando Dubois Ferreira – Docente. Citado como titular por Salim Miguel, quando da cria‚ƒo do IF
como Instituto B‹sico ([1999]).
(cont.)
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Arnaldo Niskier (1935-) Matem‹tico. Aluno da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto
La-Fayette, na d‰cada de 1950. Presidente do Diret€rio Acad…mico La-Fayette Cortes, entre
1955/56.
•ttila Magno da Silva - Catedr‹tico de funda‚ƒo da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do
Instituto La-Fayette. Lecionava F•sica Te€rica no curso de F•sica, em 1942. Integrou a 1š. Diretoria
do Instituto de F•sica da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras, como Respons‹vel pela Se‚ƒo de
F•sica Te€rica, quando o Instituto foi criado, em 25 ago. 1951. Diretor do Instituto de F•sica de ago.
1962 a nov.1963. Diretor da Faculdade de Educa‚ƒo “pr€-tempore”: fev. 1969 a abr.1970.
Bayard Demaria Boiteaux - Livre-docente da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto
La-Fayette. Substituto, junto com Carlos Campos de Oliveira, do catedr‹tico Luis Caetano de
Oliveira, cadeira de MecŠnica Racional, no curso de F•sica.
Beatriz Helena AlcŽntara Gomes – Livre-Docente, ministrava An‹lise Matem‹tica, cujo catedr‹tico
era Haroldo Lisboa da Cunha, no curso de F•sica da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do
Instituto La-Fayette, na d‰cada de 1950.
Bernardino Coelho Pontes – Matem‹tico (?). Presidente do Diret€rio Acad…mico Lafayette Cortes da
Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto La-Fayette, de 1947 a 1948. Ministrou junto
com e o Curso de Introdu‚ƒo Ž Fisica Nuclear na UDF. Docente. Ex-Diretor da Ag…ncia de
Energia At•mica.
Carlos Cordovil – Aluno. Docente da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto LaFayette.
Carlos Campos de Oliveira - General da reserva, quando foi trabalhar no Instituto de F•sica, no final
da d‰cada de 1950, onde deu um curso de MecŠnica QuŠntica. Livre-docente da Faculdade de
Filosofia, Ci…ncias e Letras da UDF, lecionou MecŠnica Racional no curso de F•sica, onde
substituiu, junto com Bayard Demaria Boiteaux, o catedr‹tico Luis Caetano de Oliveira. A
biblioteca de F•sica e Astronomia da UERJ recebeu uma parte do seu vasto acervo, conforme era
seu desejo.
D…lio Meirelles - Aluno. Docente da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto La-Fayette.
Felippe dos Santos Reis - Catedr‹tico de funda‚ƒo da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras
Instituto La-Fayette. Lecionava Geometria Descritiva e Complementos de Geometria no curso
F•sica. Tinha como substitutos os livre-docentes Saulo Diniz Swerts e Arcy Ten€rio
Albuquerque. Diretor da Faculdade de Engenharia de abr.1963 a 1965. Recebeu o T•tulo
Professor Em‰rito em 1971.

do
de
de
de

Francisco AlcŽntara Gomes Filho - M‰dico. Catedr‹tico do Col‰gio Pedro II e de funda‚ƒo da
Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto La-Fayette. Lecionava F•sica Geral e
Experimental para os cursos de F•sica e Matem‹tica. Integrou a 1š. Diretoria do Instituto de F•sica
dessa, como Respons‹vel pela Se‚ƒo de F•sica Experimental e foi Diretor Geral, quando o
Instituto foi criado, em 25 ago. 1951. Diretor do Instituto de F•sica de 1955 a nov.1959, e de
nov.1963 a nov.1969 (‰poca em que se aposentou da entƒo UEG), e da Faculdade de Filosofia,
Ci…ncias e Letras da UDF. Representante da UDF junto ao CBPF por mandato do Conselho
Universit‹rio, em 1956 (UDF,1957). Recebeu o t•tulo de Professor Em‰rito em 1977.
George H. Summer - Catedr‹tico da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto La-Fayette.
Diretor do Instituto de F•sica de nov.1959 a ago.1962.
(cont.)
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Haroldo Lisboa da Cunha - Catedr‹tico de funda‚ƒo da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do
Instituto La-Fayette. Leciona An‹lise Matem‹tica, no curso de F•sica, em 1942. Teve como
substitutas as livre-docentes Beatriz Helena AlcŠntara Gomes e Hilda Adƒo. Reitor da UEG de
set.1960 a jun.1967.
Henrique de Moraes GalvŠo - Aluno. Docente. Citado como titular por Salim Miguel, quando da
cria‚ƒo do IF como instituto b‹sico ([1999]).
Hilda AdŠo - Matem‹tica. Livre-Docente da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto LaFayette, ministrava An‹lise Matem‹tica, como substituta de Haroldo Lisboa da Cunha, no curso de
F•sica, em 1942. Beatriz AlcŠntara Gomes, posteriormente, assumiu essa cadeira como livredocente na UDF.
Jader Benuzzi Martins (1930-) – Matem‹tico e F•sico. Diplomado pela Faculdade de Filosofia,
Ci…ncias e Letras da UDF, em 1953. (ver Fontes Pessoais).
Jos… Leite Lopes (1918-2006) – F•sico. Diplomado pela Faculdade Nacional de Filosofia, em 1942,
por interven‚ƒo de Menezes de Oliveira, foi professor no Instituto La-Fayette, at‰ 1943.
Jos… Miguel Pereira - Integrou a 1š. Diretoria do Instituto de F•sica da Faculdade de Filosofia,
Ci…ncias e Letras, como Respons‹vel pela Se‚ƒo de Laborat€rio, quando o Instituto foi criado, em
25 ago. 1951.
Josu… Cardoso d’Affonseca – Catedr‹tico de funda‚ƒo da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras
do Instituto La-Fayette. Lecionava Geometria Anal•tica e Projetiva no curso de F•sica, em 1942.
Luis Caetano de Oliveira - Catedr‹tico de funda‚ƒo da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do
Instituto La-Fayette. Lecionava MecŠnica Racional no curso de F•sica, em 1942. Substitutos: livredocentes Carlos Campos de Oliveira e Bayard Demaria Boiteaux. Citado como titular por Salim
Miguel, quando da cria‚ƒo do IF como Instituto B‹sico ([1999]).
Othon Nogueira - Catedr‹tico de funda‚ƒo da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto
La-Fayette. Lecionava An‹lise Superior para o curso de F•sica, em 1942.
Raul de Paiva Belo – Aluno. Docente da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto LaFayette. Livre-docente da Faculdade de Ci…ncias M‰dicas, lecionou F•sica Geral e Experimental
para os cursos da ‹rea biom‰dica.
Rio Nogueira – Integrou a 1š. Diretoria do Instituto de F•sica da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e
Letras, como Respons‹vel pela Se‚ƒo de Matem‹tica Aplicada, quando o Instituto foi criado, em 25
ago. 1951.
Saulo Diniz Swerts - Livre-docente da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto LaFayette. Lecionava Geometria Descritiva e Complementos de Geometria no curso de F•sica, em
1942, junto com Arcy Ten€rio de Albuquerque, como substitutos de Felippe dos Santos Reis.
Spencer Daltro - Aluno. Docente da Faculdade de Filosofia, Ci…ncias e Letras do Instituto La-Fayette.
Wilson Choeri - Aluno. Presidente do Diret€rio Acad…mico La-Fayette Cortes da Faculdade de
Filosofia, Ci…ncias e Letras, e do Diret€rio Central dos Estudantes em 1953. Diretor do Col‰gio de
Aplica‚ƒo (1962/1964). Exerceu v‹rios cargos na Administra‚ƒo Central. Diretor “pr€-tempore” do
Instituto de Matem‹tica e Estat•stica de jun.1970 a abr.1971. Vice-Reitor de jan.1976 a abr.1978.
Nota: 1 Precursores sƒo os docentes e alunos das d‰cadas de 1940 e 1950 citados nas fontes consultadas para
esta pesquisa.
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APœNDICE I– Inser‚ƒo da F•sica na Faculdade de Filosofia -1939-1971

Perˆodo
1939-46

Denomina†Šo
Faculdade de Filosofia
Ci…ncias e Letras do
Instituto La-Fayette

1947-49

1950-55

1951

Faculdade de Filosofia
Ci…ncias e Letras
Instituto de F•sica
Faculdade de Filosofia,
Ci…ncias e Letras

1955-60
Instituto de F•sica

Faculdade de Filosofia,
Ci…ncias e Letras

Mantenedor
Congrega‚‡es oriundas
do Instituto La-Fayette
e do Pedro II
Associa‚ƒo Civil
(1950)
Universidade do
Distrito Federal (UDF)
1950

Diretores

La-Fayette Cortes
Felippe dos Santos Reis (interino)
1939-46
Jos‰ Farias G€es
1947-49
Ney Cidade Palmeiro

Francisco A. Gomes Filho

Universidade do Rio de
Janeiro
(1958- 1960)

Universidade do Estado
da Guanabara
(1960-1975)

1
1961-71

Instituto de F•sica

2

Universidade do Estado
do Rio de Janeiro
(1975 - )

Francisco A. Gomes Filho
(1955 – nov.1959)
George H. Summer
(nov.1959 – ago.1962)
“tila Magno da Silva
(ago.1962 – nov. 1963)
Francisco AlcŠntara Gomes Filho
(nov. 1963 - nov. 1969)
Haroldo Lisboa da Cunha (interino)
(nov. 1969 – dez.1969)
Armando Dias Tavares (diretor de jan.1970
- mar.1976)
Joƒo Salim Miguel
(jun.1971- mar.1976 - pr€-tempore)

Nota: 1- A partir de 1971 passa a existir a Faculdade de Educa‚ƒo; 2- Rela‚ƒo dos demais Diretores do IF no
Ap…ndice G.
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ANEXO A - Decreto nº 7.173/41: autoriza a Faculdade do Instituto La-Fayette

DECRETO Nº 7.173 DE 13 DE MAIO DE 1941

Concede autorização para que se organizem e entrem a funcionar os cursos da Faculdade de
Filosofia do Instituto La-Fayette

O Presidente da República resolve, nos termos do art. 23 do decreto-lei n. 421, de 11 de maio de 1938,
conceder autorização para que se organizem e entrem a funcionar, a partir do ano escolar de 1942, os
cursos de filosofia, de matemática, de física, de química, de história natural, de geografia e história, de
ciências sociais, de letras clássicas, de letras neo-latina, de letras anglo-germânicas, de pedagogia e de
didática, da Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette, com sede no Distrito Federal.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1941, 120º da Independência e 53º da República.

GETULIO VARGAS
Gustavo Capanema
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A P Ê N D I C E B - O Instituto La-fayette no imaginário tijucano
UMA ESCOLA TIJUCANA
A Tijuca tem vários colégios, e muito são conhecidos. Temos o Orsina da Fonseca, o
Mario Claudio, o centenário Afonso Pena (fez cem anos no último dia 30), o tradicional Colégio
Militar, o Colégio Pedro II (onde estudei no ginásio e científico), o Palas, o Baptista, e por aí vai...
Mas o meu sonho mesmo era de ter estudado no gigante Instituto La-Fayette, que no
final dos anos oitenta virou Fundação Bradesco.
Esta escola foi fundada em 1916 pelo professor La-fayette Cortes, que já começou
inovando. Foi o primeiro colégio carioca a preparar os alunos para trabalhos de oficina e
laboratório, ou até mesmo para os campos de agrimensura e topografia, química industrial,
mecânica, e eletricidade prática. As meninas procuravam os cursos de datilografia e estenografia.
Pouca gente sabe, mas existiam três Institutos La-Fayette. O principal era na Haddock
Lobo (onde fica a Fundação Bradesco), o segundo na Conde de Bonfim, e o terceiro na Praia de
Botafogo nº 348, esquina com Visconde de Ouro Preto.
O imenso La-Fayette da Haddock Lobo tem uma história bacana a ser contada. Aquele
espaço todo, aquele palácio imponente (uma espécie de Quinta da Boavista da Tijuca), é do século
XIX, e pertencia à um rico negociante da época chamado Jerônimo José de Mesquita (18261886), o Barão de Mesquita, que por sua vez era filho de José Francisco de Mesquita (1790 1873), o Conde de Bonfim. É isso mesmo. Em 1898 a residência virou um colégio chamado Sul
Americano, e depois sim, veio o glorioso La-Fayette. Na Haddock Lobo ficavam os rapazes,
somente os rapazes.
As meninas estudavam no La-Fayette da Conde de Bonfim, na antiga sede do Clube
Tijuca. Antes do Clube, a casa servia de moradia para o nosso Duque de Caxias. A ala feminina
foi abaixo nos anos setenta após um misterioso incêndio, dando o lugar para a Mesbla. E o
terceiro e último La-Fayette, ficava em Botafogo, não é blague. Em 1927 inaugurou-se esta
unidade, que era chamada de departamento misto. Ali os meninos e as meninas podiam dividir a
sala de aula. Durou até 1944.
Este era um colégio antológico, histórico, e tijucano. Vive na memória dos moradores até
hoje com muito orgulho. Afortunados são os que vestiram aquele uniforme. Quando passar diante
deste monumento, pare, e admire por cinco minutos que seja

Fonte: BOEMIA e nostalgia, 2008.
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ANEXO C – UDF: Resolu‚ƒo n— 004/54

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
RESOLUÇÃO Nº 004/54
Abre crédito especial para instalação do Instituto de Física.
O Reitor da Universidade do Distrito Federal, devidamente autorizado peloConselho de
Curadores, em sessão realizada no dia 15 de junho de 1954, resolve:
Art. 1º - Fica aberto o crédito especial de Cr$ 140.000,00 (cento e quarenta mil cruzeiros),
para atender às despesas com a instalação do Instituto de Física.
Art. 2º - O crédito a que se refere esta Resolução será compensado com os recursos a que
alude a letra c, do artigo 14, da Lei Municipal nº 783, de 13 de outubro de1953.
Dê-se ciência.
Distrito Federal, 18 de junho de 1954.

PROF. ODILON DE ANDRADE
REITOR

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
Resolução Nº 004/55 (*)
Dispõe sobre o registro, na Reitoria, de Professores Catedráticos.
Fa‚o saber que o Conselho Universit‹rio aprovou e eu promulgo, nos termos da al•nea XIII,
do artigo 14, do Regimento da Universidade do Distrito Federal, a seguinte Resolu‚ƒo:
Art. 1º - Serƒo registrados na Reitoria os Professores Catedr‹ticos cujos nomes constam do
processo de reconhecimento das Faculdades integrantes da Universidade do Distrito
Federal, arquivados no Minist‰rio da Educa‚ƒo e Cultura.
Art. 2º - Revogam-se as Resolu‚‡es em contr‹rio.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1955.

ÁLVARO CUMPLIDO DE SANT'ANNA
Reitor em exerc•cio
(*) Nˆmero repetido, por equ•voco do €rgƒo respons‹vel.
Fonte:
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ANEXO D – UDF: Resolu‚ƒo n—. 32/56

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
RESOLUÇÃO Nº 032/56
Aprova o Quadro de Pessoal Administrativo do Instituto de Física da UDF e fixa seus
vencimentos ou gratificações.
Fa‚o saber que o Conselho Universit‹rio aprovou e eu promulgo, nos termos da al•nea
XIII, do art. 14 do Regimento da Universidade do Distrito Federal, a seguinte Resolu‚ƒo:
Art. 1º - O Quadro do Pessoal Administrativo do Instituto de F•sica da UDF e seus
respectivos vencimentos ou gratifica‚‡es, ‰ seguinte:
1 - Diretor, com gratifica‚ƒo mensal de Cr$ 2.000,00
1 - Vice-diretor com gratifica‚ƒo mensal de Cr$ 1.500,00
6 - Assistentes de Pesquisa com gratifica‚ƒo mensal de Cr$ 1.400,00
1 - T‰cnico com gratifica‚ƒo mensal de Cr$ 1.200,00
1 - Auxiliar de Secretaria com gratifica‚ƒo mensal de Cr$ 1.000,00
1 - Servente com vencimento mensal de Cr$ 4.500,00
Art. 2º - Esta Resolu‚ƒo entrar‹ em vigor na data da sua aprova‚ƒo, revogadas as
disposi‚‡es em contr‹rio.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1956.

ÁLVARO CUMPLIDO DE SANT'ANNA
Reitor em exerc•cio

149
ANEXO E – UDF: Resolu‚ƒo n 33/56

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
R ESOLUÇÃO Nº 033/56
Abre crédito suplementar, para o fim que menciona.
Fa‚o saber que o Conselho de Curadores aprovou e eu promulgo, nos termos da al•nea XIII, do art. 14
do Regimento da Universidade do Distrito Federal, a seguinte Resolu‚ƒo:
Art. 1º - Fica aberto o cr‰dito suplementar de Cr$ 22.400,00 (vinte e dois mil e
quatrocentos cruzeiros), no corrente exerc•cio, para atender Žs despesas com a cria‚ƒo de tr…s cargos
de Assistentes de pesquisas do Instituto de F•sica da UDF.
Art. 2º - O cr‰dito a que se refere o artigo anterior ser‹ compensado com as redu‚‡es nas seguintes
verbas da dota‚ƒo or‚ament‹ria do Instituto de F•sica da UDF:
118 - Gratifica‚‡es - para pagamento ao vice-diretor............ Cr$ 9.000,00
332 - Aux•lios - Bolsa de estudos......................................... Cr$ 7.500,00
324 - Loca‚ƒo de im€vel...................................................... Cr$ 5.900,00
Art. 3º - Esta Resolu‚ƒo entrar‹ em vigor na data de sua publica‚ƒo, revogadas as
disposi‚‡es em contr‹rio.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1956.

ÁLVARO CUMPLIDO DE SANT'ANNA
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ANEXO F – Decreto que disp‡e sobre a Universidade do Rio de Janeiro (URJ)

DECRETO Nº 45.111, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1958
Dispõe sôbre a Universidade do Rio de Janeiro.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da
Constituição, e nos têrmos da regulamentação do artigo 3º do Decreto nº 19.851, de 11 de abril
de 1951, aprovada pelo Decreto nº 24.279, de 22 de maio de 1934,
DECRETA:
Art. 1º Em conseqüência do disposto na Lei municipal nº 909, de 16 de junho de 1958, que
modificou a legislação referente à Universidade do Distrito Federal e mudou a sua Denominação
para Universidade do Rio de Janeiro, ficam introduzidas as seguintes alterações no Estatuto
aprovado pelo Decreto nº 32.886, de 28 de maio de 1953:
I Nos artigos 1º, 2º, 4º, 16, 18, 20, e 38 (parágrafos 2º e 4º), onde se lê Universidade do Distrito
Federal, leia-se Universidade do Rio de Janeiro.
II O artigo 14 passa a ter a seguinte redação:
Art. 14 As subvenções às unidades universitárias serão concedidas para auxílio do custeio do
ensino, eficiente funcionamento didático e administrativo, bem como para redução dos encargos
financeiros dos alunos, não podendo redundar em lucro ou aumento do patrimônio particular
dessas unidades.
§ 1º O orçamento da Universidade do Rio de Janeiro será elaborado de forma a assegurar a
gratuidade do ensino dos alunos dos cursos de formação das suas unidades universitárias.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se estenderá aos alunos matriculados na mesma série
em mais de dois anos letivos.
§ 3º As unidades universitárias prestarão contas da aplicação das subvenções ao Conselho de
Curadores¿.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 26 de dezembro de 1958; 137º da Independência e 70º da República.
JUSCELINO KUBITSCHEK

