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Pediram-me para falar sobre a \F��sica" no Rio de
Janeiro na �epoca em que se fundaram as primeiras fa-
culdades de �loso�a, em S~ao Paulo e no Distrito Fede-
ral. Respondi que n~ao poderia escrever algo mesmo de
longe semelhante a uma \hist�oria" da f��sica porque para
isto me faltam os necess�arios conhecimentos e dados bi-
bliogr�a�cos. Quanto muito, poderei contar \est�orias"
de f��sica, baseadas na minha experiência pessoal como
�cou gravada na mem�oria. Assim, o que segue deve ser
tomado como um relato pessoal, incompleto, e falho em
muitos pontos.

Em 1932, ainda trabalhando na Escola de Enge-
nharia de Stuttgart, Alemanha, mandei um artigo, j�a
traduzido para o português, sobre as medidas da ra-
dia�c~ao c�osmica que naquele tempo realizamos por meio
de bal~oes sonda. O artigo tinha o t��tulo \Not��cias da
Estratosfera" e como soube mais tarde foi inicialmente
considerado com alguma descon�an�ca por tratar de
um assunto que naquele tempo pareceu algo esot�erico.
Mesmo assim chegou a ser publicado na \Revista de
Engenharia", editada pelo Professor Francisco Xavier
Kulnig (Professor de Termodinâmica da Escola de En-
genharia). Quando, no ano seguinte, ou para ser mais
preciso em Junho de 1933, cheguei pessoalmente no Rio,
tive logo a oportunidade de conhecer f��sicos e colegas,
inclusive o pr�oprio Professor Kulnig, e dissipar quais-
quer d�uvidas que podiam ter permanecido sobre a seri-
edade do assunto de que tratava.

O contato com a f��sica brasileira se deu na \Escola
Polit�ecnica", como naquele tempo se chamava a Escola
de Engenharia, no Largo S~ao Francisco aonde fui levado
por Francisco Venâncio, professor na Escola Normal e
autor de um livro de f��sica para escolas secund�arias, e
que era amigo de nossa fam��lia.

O edif��cio da Escola, do tempo do Imp�erio quando
se destinava �a forma�c~ao de engenheiros militares, tinha
aquelas paredes de talvez 1 metro e meio de espessura
que os portugueses usaram nas suas constru�c~oes.

O laborat�orio de f��sica da Escola dispunha de uma
�area relativamente ampla, com sala para trabalhos ex-
perimentais e realiza�c~ao de exerc��cios de f��sica, uma
cole�c~ao de equipamentos cl�assicos, e um an�teatro
pr�oprio. No que se refere ao material, certamente ti-
nha mais o car�ater de um laborat�orio de ensino de uma
escola secund�aria avan�cada do que de uma escola supe-
rior. Mas, o que faz a f��sica �e o homem e n~ao o equi-
pamento. E sob este aspecto, a F��sica da Polit�ecnica
tinha car�ater pro�ssional.

Pelo que sei o laborat�orio foi montado por um pro-
fessor francês, o Dr. Henrique Morize, que foi profes-
sor de F��sica at�e 1924. Ele foi tamb�em diretor do Ob-
servat�orio Nacional em S~ao Cristov~ao. Ele teve con-
sider�avel inuência no desenvolvimento de um estudo
pro�ssional de F��sica na Escola Polit�ecnica e de traba-
lhos experimentais no Laborat�orio Astronômico.

O Professor Dulc��dio Pereira, catedr�atico de f��sica
em 1933, era disc��pulo de Henrique Morize. Ele sempre
se dedicou ao ensino com muito entusiasmo, e soube
escolher bem os seus auxiliares. Tinha 3 assistentes,
Eugênio Hime (que mais tarde foi catedr�atico de F��sica
da Escola de Belas Artes), Joaquim da Costa Ribeiro,
que mais tarde chegou a desempenhar t~ao importante
papel no desenvolvimento da F��sica, e um terceiro do
qual somente me lembro do primeiro nome, Cândido. O
laborat�orio foi tamb�em frequentado por um outro cu-
rioso da F��sica, Francisco Mendez de Oliveira Castro,
assistente de Eletrot�ecnica da Escola.

O ensino de F��sica naquele tempo certamente era
pro�ssional, mas n~ao podia deixar de ser inuenciado
pelo fato de que a F��sica na Polit�ecnica era uma disci-
plina auxiliar, dada nos primeiros anos, e n~ao condu-
zindo ao desenvolvimento de projetos mais amplos ou
trabalhos de pesquisas originais.

V�arios fatores tinham di�cultado no Brasil o desen-
volvimento da f��sica moderna, ao n��vel mundial.

�Palestra proferida no 2o. Simp�osio de Hist�oria e Filoso�a da Ciência, realizado em 26 e 27/05/1984, e organizado pela Regional de
S~ao Carlos da Academia de Ciências do Estado de S~ao Paulo.
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N~ao existia a pro�ss~ao de F��sico nem havia um
curso especializado levando ao menos ao bacharelado
de F��sica. Portanto todos os f��sicos por for�ca tinham
de ser autodidatas. Adquirir por meios pr�oprios os co-
nhecimentos que hoje se transmitem nas Faculdades de
Filoso�a exige grande for�ca de vontade. Acrescente-se
que n~ao havia facilidade de intercâmbio cient���co en-
tre o Brasil e a Europa ou Estados Unidos, e a cor-
respondência levava meses para ser respondida. Falta-
vam bibliotecas modernas facilmente acess��veis. N~ao
havia qualquer mecanismo para providenciar bolsas de
estudo no estrangeiro: somente quem era rico podia se
dar o luxo de estudar ou ao menos estagiar em univer-
sidades estrangeiras. Raras eram as visitas de cientis-
tas estrangeiros, e quando as houve, eram de car�ater
tur��stico, sem trazer muito proveito aos pro�ssionais do
pa��s. Esta falta de contatos internacionais, o pequeno
n�umero de pessoas especializadas em um dado assunto,
e a falta de controle da�� resultante, poderiam levar a
estudos est�ereis e trabalhos, se n~ao errados, ao menos
triviais. Pessoalmente tenho a maior admira�c~ao pelos
verdadeiros cientistas daquele tempo que tudo adqui-
riram por um esfor�co individual extraordin�ario, dentro
de um ambiente que n~ao valorizava nem a pesquisa nem
o pesquisador.

A Escola Polit�ecnica era federal e os professores
eram, portanto, funcion�arios p�ublicos da Uni~ao. Como
tais eram p�essimamente pagos, e assim obrigados a
exercer v�arias fun�c~oes p�ublicas ou, ent~ao, procurar em-
prego na ind�ustria privada. O professor Dulc��dio Pe-
reira era tamb�em um dos diretores da General Elec-
tric, um outro professor era tamb�em professor da Es-
cola Normal e funcion�ario do Minist�erio da Educa�c~ao,
e um terceiro era �scal de ensino no Estado do Rio de
Janeiro.

Um problema de particular gravidade era a falta de
bibliotecas cient���cas. A Polit�ecnica tinha em sua Bi-
blioteca algumas revistas estrangeiras, mas a maioria
terminando em 1930. Faltou verba, no tempo da de-
press~ao. Havia uma biblioteca especializada no Obser-
vat�orio Nacional que, por intercâmbio, recebia tamb�em
muitas publica�c~oes internacionais. Mas a �unica Bibli-
oteca que mantinha em dia as mais importantes re-
vistas de f��sica era a do Instituto Manguinhos (Insti-
tuto Oswaldo Cruz). Ela era muito bem organizada
e mantida, devido ao esfor�co de um dos mais not�aveis
cientistas brasileiros, o Professor Carneiro Felipe, f��sico-
qu��mico, funcion�ario do Manguinhos e do Minist�erio da
Educa�c~ao.

Quando eu queria consultar a Physical Review ou
a Zeitschrift fuer Physik, tinha que ir ao Manguinhos.
Era uma excurs~ao de um dia, atrav�es de um caminho
tortuoso atrav�es de Caxias, j�a que n~ao havia ainda a
Avenida Brasil. Tive a felicidade de conhecer o Pro-
fessor Adolfo Lutz, da equipe de pesquisadores do Ins-
tituto, e ele me costumava levar para Manguinhos no
carro o�cial, um velho Ford modelo T, que teve �a sua
disposi�c~ao.

J�a tinha mencionado o Observat�orio Astronômico.

L�a encontrei tamb�em uma s�erie de aparelhos para medi-
das el�etricas, modernos para a �epoca, comprados ainda
sob a dire�c~ao do Professor Henrique Moriz para a re-
aliza�c~ao de medidas de eletricidade atmosf�erica. Tais
medidas tinham sido realizadas durante muitos anos.
Na �epoca em que cheguei eram feitas pelo Sr. Calhei-
ros, excelente t�ecnico e verdadeiro entusiasta do traba-
lho que estava realizando, sozinho e isolado. Mas como
n~ao tinha curso superior n~ao conseguiu resumir os re-
sultados e redigir um trabalho (que teria sido de grande
interesse) e pela mesma raz~ao nunca conseguiu ver re-
alizada a sua aspira�c~ao de poder visitar institui�c~oes ci-
ent���cas em outros pa��ses para se orientar melhor no
assunto. Era jovem, mas faleceu cedo demais para se
bene�ciar ainda das facilidades que mais tarde se iriam
oferecer aos pesquisadores.

Alongo-me em falar dele para mostrar a sorte de
um dos \soldados desconhecidos" dos quais a ciência
brasileira tem muitos.

Havia v�arios laborat�orios de pesquisas do Governo
com �nalidades espec���cas. Um deles era o Laborat�orio
Central do Departamento de Produ�c~ao Mineral sujeito
ao Minist�erio de Agricultura que funcionava na Avenida
Pasteur. Pessoalmente conhe�co pouco sobre os traba-
lhos nele realizados, al�em dos estudos de cristalogra-
�a realizados pelo Professor Zocher que foi contratado
pelo Laborat�orio na �epoca da guerra. Durante anos o
laborat�orio foi che�ado por um f��sico-qu��mico italiano,
Alexandre Girotto, veterano das batalhas de Isonzo re-
alizadas na primeira guerra mundial.

Venho falar agora da institui�c~ao em que eu iniciei
os meus trabalhos de pesquisa no Brasil. �E o Insti-
tuto Nacional de Tecnologia, naquele tempo ainda cha-
mado Instituto de Tecnologia. Tinha a sua origem em
um pequeno laborat�orio, a \Esta�c~ao Experimental de
Combust��veis e Min�erios" fundada em 1924 por um
jovem engenheiro especializado em metalurgia, o Pro-
fessor Ernesto Lopes da Fonseca Costa. Subordinado
ao Minist�erio da Agricultura, funcionava de in��cio na
�area do Servi�co Geol�ogico. Fonseca Costa era um ho-
mem de extraordin�aria vis~ao. Tinha reconhecido que
o Brasil deveria se preparar cient���ca- e tecnologica-
mente para a �epoca da \segunda revolu�c~ao industrial"
que ele previu. Neste contexto viu a necessidade de
um Instituto Tecnol�ogico capaz de atacar problemas
b�asicos relacionados ao incipiente desenvolvimento in-
dustrial do pa��s. Conseguiu interessar o Governo, e
o pr�oprio Presidente da Rep�ublica, Washington Luis,
para seu projeto e come�cou a obter verbas que lhe per-
mitiram iniciar a constru�c~ao de um Instituto bastante
amplo, em um largo terreno situado no pr�oprio cen-
tro da cidade, na Pra�ca Mau�a. Foi uma das primeiras
constru�c~oes feitas em concreto armado, e como naquele
tempo ainda n~ao se dispunha de longa experiência nesta
t�ecnica ent~ao relativamente nova, a constru�c~ao foi su-
perdimensionada. Esta constru�c~ao refor�cada iria mais
tarde se tornar muito �util quando a carga dos equipa-
mentos, das m�aquinas, e da biblioteca chegariam a ser
muito superiores aos valores inicialmente previstos. O
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edif��cio estava sendo terminado quando sobreveio a re-
volu�c~ao de 1930. Como as rela�c~oes de Fonseca Costa
com o Governo deposto eram conhecidas, o projeto do
Instituto foi alvo de uma das Comiss~oes de Inqu�erito
instaladas com a revolu�c~ao. A investiga�c~ao foi dirigida
pelo Professor Artur Hehl Neiva, pesquisador do Insti-
tuto Manguinhos e Diretor do Instituto de Qu��mica do
Minist�erio da Agricultura (montado na �area do Jardim
Botânico). Artur Hehl Neiva viu logo que o projeto do
Instituto, longe de implicar em qualquer irregularidade,
merecia de todo o apoio do Governo, tornando-se amigo
de Fonseca Costa. Assim novas verbas foram conce-
didas. Quando vi o Instituto, pela primeira vez, em
novembro de 1933, a constru�c~ao estava terminada e a
maioria dos laborat�orios montados. O laborat�orio mais
impressionante era destinado ao estudo do que ent~ao
se chamava de \alcohol-motor" (note-se que se escrevia
ainda pela ortogra�a antiga), isto �e ao comportamento
de misturas gasolina-�alcool para combust��veis em mo-
tores de explos~ao. Existiam laborat�orios de qu��mica
e de metalurgia, mas faltava ainda a montagem de
um laborat�orio de f��sica. Realizaram-se semanalmente
conferências t�ecnicas sobre assuntos tratados em labo-
rat�orios do Instituto e outras organiza�c~oes.

Convidado para uma destas reuni~oes descrevi os
meus trabalhos sobre raios c�osmicos feitos na Alema-
nha. Eventualmente, em janeiro de 1934, fui contratado
como Assistente T�ecnico com um sal�ario de 1600 mil
r�eis, bastante alto para a �epoca. O meu primeiro chefe
foi o Professor Miguel Oz�orio de Almeida, um �siolo-
gista de nome internacional, que entre outras fun�c~oes
exercia a de Diretor do Instituto de Biologia Animal
que tamb�em estava funcionando no Instituto de Tecno-
logia. A tarefa que me deram era o estudo da conduti-
bilidade el�etrica de cristais de zeolitos, material usado
em processo tipo \ion-exchange", e em cujas proprie-
dades Miguel Oz�orio de Almeida viu certas analogias
com as propriedades de condu�c~ao el�etrica dos nervos.
Uma coincidência, os zeolitos tinham tamb�em sido es-
tudados por Heinrich Hauptmann, um qu��mico alem~ao
que em 1935 veio a ser contratado pela Universidade
de S~ao Paulo como Assistente do Professor Reinbold a
quem substituiu ap�os a sua morte.

Para iniciar os meus trabalhos dispunha de uma sala
bastante ampla, com as necess�arias liga�c~oes de for�ca
e �agua, e uma capela para qu��mica, mas de resto va-
zia. N~ao era dif��cil obter alguns m�oveis tipo padr~ao
de servi�co p�ublico, e uma mesa de experiência, que
mandei construir. Na falta de equipamento de medida,
conseguiu-se obter por empr�estimo, de v�arias fontes,
um galvanômetro razoavelmente sens��vel, caixas de re-
sistências e mesmo um eletrômetro de quadrante. Para
uma �epoca em que nem se sonhava com aparelhos de
medida eletrônicos e registradores autom�aticos, estes
aparelhos eram modernos, iguais �aqueles com que ti-
nha trabalhado no Alemanha. Os resultados sobre o
trabalho com zeolitos foram publicados nos Anais da
Academia de Ciências e na Zeitschrift fuer Kristallo-
graphie.

Nestes primeiros meses de 1934 havia bastante en-
tusiasmo no desenvolvimento de trabalhos de pesquisa
e na coordena�c~ao de trabalhos dos v�arios Institutos do
Minist�erio da Agricultura. Chegou-se mesmo ao esta-
belecimento de uma Diretoria de Pesquisas Cient���cas,
da qual Fonseca Costa foi o Diretor Geral, congregando
o Instituto de Tecnologia, o Instituto de Meteorologia
(que funcionava na pr�opria sede do Minist�erio da Agri-
cultura) e cujo Diretor era o o Professor Magarinos Tor-
res, o Instituto de Biologia Animal e o Laborat�orio Cen-
tral do Departamento de Produ�c~ao Mineral.

Mas em Abril de 1934, surgiu de imprevisto um
acontecimento que ia mudar a organiza�c~ao destes Ins-
titutos. O Ministro da Agricultura, Juar�ez T�avora,
por raz~oes que desconhe�co, suspendeu a \Diretoria"
e extinguiu mesmo o pr�oprio Instituto de Tecnologia,
que durante pelo menos 1 dia chegou a funcionar sem
ter existência jur��dica. Felizmente o Professor Fonseca
Costa conseguiu contornar o problema, transferindo-se
com todo o Instituto para o Minist�erio do Trabalho do
Ministro Agamenon Magalh~aes. A�nal das contas esta
transferência resultou em benef��cio para o Instituto, que
come�cou a obter verbas or�cament�arias maiores. Como,
por�em, o Instituto de Biologia Animal cessou de exis-
tir, passei a ser funcion�ario do Instituto de Tecnologia
e com isto vi tamb�em aumentado o âmbito dos meus
trabalhos.

Mencionei acima os \Anais da Academia Brasileira
de Ciências" e me demoro um pouco para falar da Aca-
demia. Pelo que me contaram a Academia, fundada
com tal nome em 1927, foi precedida pela \Sociedade
de Ciências" estabelecida em 1917. A sociedade publi-
cava uma revista que continha artigos interessantes, en-
tre eles um artigo sobre a teoria da relatividade escrito
pelo Professor Roberto Marinho de Azevedo, Profes-
sor do Instituto de Eletrot�ecnica da Escola Polit�ecnica
(Este Instituto funcionava em uma mans~ao velha si-
tuada perto da Escola). A Academia desempenhava
uma fun�c~ao importante no desenvolvimento da ciência
do pa��s. A sua revista, publicada com absoluta regu-
laridade desde 1927, foi por muito tempo (isto �e at�e
a funda�c~ao da Revista Brasileira de F��sica) o �unico
peri�odico de distribui�c~ao ampla dentro e fora do pa��s
que permitiu a publica�c~ao relativamente r�apida de tra-
balhos de f��sica no pa��s, garantindo com isto prioridade
para estes trabalhos. Al�em disto, as reuni~oes bimen-
sais da Academia realizadas no sal~ao nobre da Escola
Polit�ecnica facilitavam o conhecimento m�utuo de cien-
tistas trabalhando em v�arias �areas de conhecimento,
e providenciaram um foro para a realiza�c~ao de con-
ferências pelos poucos cientistas estrangeiros na �area
das ciências exatas que visitavam o pa��s. Para menci-
onar alguns nomes, me lembro de palestras de Claude
Bernard, George Gamow, A . H. Compton. A revista
era publicada em uma pequena tipogra�a da Rua Ou-
vidor, a tipogra�a Mendes. A composi�c~ao era feita por
um �unico tip�ografo, um mulato de nome Jesuino, que
era um dos sujeitos mais extraordin�arios que conheci.
Tendo feito quando muito o curso prim�ario aprendeu
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perfeitamente os mist�erios da composi�c~ao matem�atica,
reproduzindo com sua m�aquina antiquada as equa�c~oes
mais complexas com uma t�ecnica igual a de qualquer
revista estrangeira, distinguindo perfeitamente a parte
matem�atica a ser posta em it�alico, o uso de tipos ade-
quados para subscritos e superscritos, e a signi�ca�c~ao
de letras gregas. Passei muitas horas com ele discutindo
estas �nuras. Mais tarde, quando a revista passou a ser
impressa em tipogra�a moderna, com m�aquinas mais
perfeitas, esta perfei�c~ao se perdeu temporiamente. O
primeiro Presidente da Academia foi o Dr. Artur Mo-
ses, m�edico de pro�ss~ao, e irm~ao do conhecido jorna-
lista Herbert Moses de O Globo, que exerceu o cargo
por muitos anos. Com grande esfor�co pessoal conseguiu
angariar verbas do Governo e tamb�em de alguns doado-
res particulares, e com isto e as parcas contribui�c~oes dos
acadêmicos manteve a Academia em funcionamento e
custeou a publica�c~ao dos Anais. Hoje a Academia pos-
sue sede pr�opria condigna e recebe subven�c~oes regulares
que permitem a amplia�c~ao de suas atividades e fun�c~oes.

Mas para voltar �a f��sica feita no Instituto de Tecno-
logia, em meados de 1934 obtive um primeiro colabora-
dor, Pl��nio Sussekind Rocha, que era tamb�em Professor
de F��sica no Instituto Normal e em uma escola da Pre-
feitura situada em Marechal Hermes, um dos sub�urbios
da Central. Consegui interess�a-lo no trabalho que es-
tava iniciando, o estudo das propriedades dos diel�etricos
s�olidos, em particular da chamada absor�c~ao diel�etrica.
H�a muito tive interesse por este problema, mas o mo-
tivo imediato dos trabalhos nesta �area era de ordem
pr�atica. O Instituto recebeu da Light a tarefa de estu-
dar o comportamento de isolamento dos �os telefônicos
que estava utilizando no Rio de Janeiro. Aproveitei
esta oportunidade para estudar de modo geral o com-
portamento de materiais isolantes. Na ocasi~ao come�cou
tamb�em a chegar o aparelhamento de precis~ao para me-
didas el�etricas em corrente cont��nua e alternada, que se
tinha encomendado, o que tornou poss��vel a realiza�c~ao
de uma s�erie de trabalhos te�oricos e experimentais so-
bre absor�c~ao diel�etrica e descarga de capacitores. Os
primeiros trabalhos foram feitos em colabora�c~ao com
Pl��nio Sussekind Rocha. O n�umero de colaboradores
aumentou quando Francisco Mendes de Oliveira Castro
foi contratado para o nosso grupo em 1938. Com Oli-
veira Castro realizei um estudo te�orico que envolveu a
discuss~ao da equa�c~ao integral de Volterra que descreve
fenômenos de carga e descarga de capacitores e que por
Castro foi resolvida pelo m�etodo cl�assico de Volterra.
Nesta ocasi~ao iniciamos tamb�em algum intercâmbio ci-
ent���co com f��sicos de S~ao Paulo. O Professor M�ario
Schenberg come�cou a se interessar pela teoria daquela
equa�c~ao integral e junto com Abrah~ao de Moraes resol-
veu a mesma pelo m�etodo da transformada de Laplace.
Estudos sobre comportamento de diel�etricos foram fei-
tos por Hilmar Medeiros Silva que foi contratado em
torno de 1940 e mais tarde se tornou Professor de Ter-
modinâmica. Nos anos seguintes estes trabalhos foram
largamente aumentados e, por assim dizer, \internacio-
nalizados". Mas isto s�o aconteceu a partir de 1950 com

a funda�c~ao do Conselho Nacional de Pesquisa, obra do
Almirante �Alvaro Alberto de Motta e Silva, e o advento
da avia�c~ao transoceânica que pôs o Brasil em contato
direto com a Ciência Internacional.

N~ao quero dizer que viagens de estudo e parti-
cipa�c~ao em congressos n~ao havia naquela �epoca, mas
s�o em pequena escala. Para dar um exemplo particu-
lar, em 1947 eu pude participar de um Congresso sobre
Raios C�osmicos organizado pela UNESCO em Crac�ovia
na Polônia. A UNESCO pagava somente metade das
despesas. O Diretor do Instituto Nacional de Tecnolo-
gia tentou obter para mim �nanciamento para a outra
metade das despesas. Na falta de qualquer �org~ao espe-
ci�camente autorizado a custear despesas para viagens
de estudos e participa�c~ao em Congressos, o Dr. Fon-
seca Costa se dirigiu ao General Bernardino Mattos,
membro do Conselho de Defesa Nacional. Somente as-
sim conseguiram-se os 400 d�olares que era a metade que
faltava.

O evento do ano em 1941 foi a visita da chamada
\Miss~ao Compton", um grupo de f��sicos americanos
(Jesse, Hughes, Hilberry, Wolan) che�ada pelo Profes-
sor A. H. Compton que �zeram palestras, no Rio na Es-
cola de Engenharia e no Instituto de Biof��sica do Pro-
fessor Carlos Chagas Filho, e em S~ao Paulo na USP.
O Professor Jesse fez tamb�em medidas da absor�c~ao da
radia�c~ao c�osmica na estratosfera por meio de bal~oes
sonda, tendo escolhido Bauru como lugar de onde su-
biram os bal~oes. Tive ocasi~ao de acompanhar estas
medidas. Na realidade, acredito que este grupo veio
ao Brasil para conhecer os laborat�orios da USP onde
alguns anos antes tinham sido descobertos, por Watag-
hin, Damy de Sousa Santos e Paulo Aulus Pomp�eia, os
\showers" penetrantes, fato que foi relacionado entre
as descobertas mais importantes do ano num artigo de
resumo publicado em 1939 na revista \Journal of Ap-
plied Physics". Todos estes f��sicos americanos iriam ter
lugar de grande destaque no \Manhattan Project" que
construiu a bomba atômica americana.

O General Bernardino de Mattos apareceu aqui por-
que em 1946 ele tinha escrito um trabalho sobre o pro-
jeto da constru�c~ao da bomba atômica nos Estados Uni-
dos e mais tarde foi Representante do Brasil na pri-
meira \Conferência sobre os Usos Pac���cos da Energia
Atômica", organizada pelas Na�c~oes Unidas. Era ele
tamb�em quem dava as primeiras verbas destinadas es-
peci�camente para estudos na �area de f��sica atômica,
ao todo aproximadamente 1.600.000 mil r�eis, aproxi-
madamente 70.000 d�olares pelo câmbio da �epoca, como
suporte aos trabalhos de Marcello Damy de Souza San-
tos, Joaquim Costa Ribeiro, e ao autor deste artigo.
Esta verba me permitiu iniciar a constru�c~ao de con-
tadores Geiger Mueller para raios gama e contadores
Geiger para raios alfa, bem como o do equipamento
eletrônico associado, necess�ario para opera�c~ao dos con-
tadores e contagem de pulsos. Com este equipamento
fabricado no Instituto de Tecnologia, �zemos medidas
de reca��da atmosf�erica radioativa resultante dos testes
de bombas de hidrogênio realizadas pelos Estados Uni-
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dos e Inglaterra na d�ecada de 1950 a 1960, analisando
as varia�c~oes da radioatividade do ar e a natureza das
part��culas radioativas captadas durante 6 anos.

Omiti-me at�e agora de falar da Funda�c~ao Rockfeller
que tinha bastante importância para a F��sica de S~ao
Paulo. No Rio ela n~ao chegou a atuar em maior escala.
Uma das suas exigências era a existência de tempo inte-
gral o que n~ao foi admitido no Servi�co P�ublico Federal.
Tamb�empreferia dar a quem j�a tinha algo por achar que
seria desperd��cio de dinheiro ajudar a grupos pequenos
para os quais o seu representante, Dr. Miller, n~ao an-
tevia muito futuro. As previs~oes do Sr. Miller nem
sempre eram exatas. Acredito que na �area de f��sica no
Rio a ajuda da Funda�c~ao somente foi obtida pelo Pro-
fessor Carlos Chagas Filho que tinha conseguido obter
para o seu Instituto de Biof��sica (que funcionava associ-
ado �a Escola de Medicina) uma estrutura que permitiu
contratar pessoas em condi�c~oes de tempo integral.

Preciso, por�em, voltar ao ano de 1934 e me referir
a um acontecimento que veio a transformar o desen-
volvimento da ciência no Brasil, isto �e a funda�c~ao das
primeiras Faculdades de Filoso�a no pa��s. A Universi-
dade de S~ao Paulo foi fundada em 1934 por Armando de
Salles Oliveira e organizada pelo conhecido matem�atico
Teodoro Ramos, autor entre outras publica�c~oes, de uma
monogra�a sobre a Teoria dos Vetores. Tive o prazer
de conhecer Teodoro Ramos pessoalmente quando em
uma ocasi~ao ele esteve no Rio. No Rio foi fundada em
1934 a \Universidade do Distrito Federal", pelo Pre-
feito Pedro Ernesto, tendo sido o primeiro Reitor o Sr.
Anisio Teixeira. O primeiro Diretor da Faculdade de
Filoso�a foi o Professor Roberto Marinho, Diretor do
Instituto de Eletrot�ecnica da Polit�ecnica. Pessoalmente
s�o tomei conhecimento do que se passava quando em
Janeiro de 1935, fui visitado em casa pelo Professor
Roberto Marinho e, com grande surpresa minha, con-
vidado para o cargo de Professor de F��sica. Hesitei ini-
cialmente, acostumado como ainda estava ao sistema
alem~ao. Na Alemanha s�o se costumava chegar ao cargo
de Professor Universit�ario quando j�a se tinha atingido
idade mais madura, de 40 anos ou mais, e eu ent~ao
s�o estava com 30 anos. Mas acabei aceitando e j�a em
Mar�co de 1935 iniciei as aulas. A primeira turma, de
uns 15 alunos, era uma elite, a maioria j�a formada em
engenharia. O curso de f��sica geral era de 5 semestres -
Mecânica, Termodinâmica, Eletricidade e Magnetismo,
�Otica, e F��sica Atômica. A mat�eria correspondia �aquilo
que naquele tempo se dava em um curso de f��sica ge-
ral na Alemanha. Mas o ensino se ressentiu do fato de
que inicialmente a Faculdade de Filoso�a n~ao dispunha
de um edif��cio pr�oprio. Com isto faltava tamb�em um
laborat�orio de f��sica e todo o equipamento de ensino e
de pesquisa que o ensino de f��sica exigia. Por isto fui
for�cado a dar maior ênfase �a teoria, em detrimento da
f��sica experimental. Mas tentei adotar uma orienta�c~ao
objetiva e mostrar as aplica�c~oes pr�aticas da teoria. Era
ciente do desprezo com que se considerava na Alemanha
a tendência puramente acadêmica do ensino da f��sica
que predominava em muitas Universidades no s�eculo

18 e que se costumava chamar de f��sica de giz porque
giz era o �unico equipamento que se utilizava no ensino.

As aulas de f��sica foram dadas no an�teatro do Ins-
tituto de Tecnologia; outras mat�erias foram dadas em
uma escola da Prefeitura situada na Pra�ca de Caxias
(hoje Largo do Machado). Com o tempo conseguiu-se
a aquisi�c~ao de equipamento para aulas pr�aticas. Mas
a Universidade se iria livrar de�nitivamente destas res-
tri�c~oes somente quando ela foi transferida para o edif��cio
da \Casa da It�alia", con�scado pelo Governo em 1942
ap�os a declara�c~ao de guerra �a It�alia. Como primeiro
assistente tive Pl��nio de Sussekind Rocha que, como
mencionado acima, j�a estava trabalhando comigo no
Instituto de Tecnologia. Algo mais tarde veio tamb�em,
como assistente, o Professor Costa Ribeiro que iniciou
as primeiras aulas pr�aticas dadas, pelo que me lembro,
no laborat�orio de F��sica da Escola Polit�ecnica.

A Universidade do Distrito Federal foi extinta em
1942 quando foi fundada a Universidade do Brasil. A
sua vida al�em de ser curta, foi tamb�em algo tempestu-
osa. O primeiro abalo veio j�a em 1935 com a intentona
comunista que resultou no afastamento de Pedro Er-
nesto e do Reitor An��sio Teixeira. Foi nomeado Reitor
o Dr. Afonso Pena Jr., neto do Presidente Afonso Pena,
que no entanto n~ao procedeu a mudan�cas no corpo do-
cente. O Professor Luiz Freire do Recife chegou a ser
Reitor durante algum tempo. A minha lembran�ca pes-
soal daquele acontecimento se limita ao fato de que, um
dia, o ônibus que costumava tomar para ir a cidade se
desviou da rota usual, passando pela Rua da Passagem,
em vez da AvenidaWenceslau Braz. Chegando ao Mou-
risco, l�a notei algum movimento e canh~oes postados na
pequena pra�ca onde ainda havia o Pavilh~ao Mourisco
do qual deriva o nome do lugar. Eram os canh~oes que
tinham bombardeado o Quartel do Regimento na Ave-
nida Pasteur que se tinha subelevado, e assim debelada
a revolta. Aquele Quartel fechava a Avenida Pasteur, e
somente ap�os o seu desmantelamento se teve um novo
acesso �a Praia Vermelha.

Mais s�erias foram as consequências do estabeleci-
mento do Estado Novo em 1937, cujo primeiro sinal
para mim foi a vista de uma tropa de cavalaria, estacio-
nada �a frente do Pal�acio Monroe, quando eu passava ali
de ônibus no caminho ao Instituto. Este Pal�acio, sede
do Senado, situado na extremidade da Avenida Central
(Rio Branco hoje) que d�a �a ba��a, hoje n~ao existe mais.
Ap�os o fechamento do Congresso foi estabelecido o Es-
tado de Guerra e uma Comiss~ao Executora do Estado
de Guerra che�ada pelo General Newton Cavalcanti,
comiss~ao que, ali�as, durou pouco tempo. A primeira
medida que nos atingiu foi uma ordem de que todo dia
as aulas deveriam ser iniciadas com uma prele�c~ao so-
bre o males e perigos do comunismo. Parece que esta
medida caiu em esquecimento, como ali�as nunca foram
montados os campos de concentra�c~ao com os quais ti-
nha acenado o General Cavalcanti.

Veio em seguida, entre outras, a lei de desacu-
mula�c~ao, cuja inten�c~ao teria sido a de moralizar o
servi�co p�ublico. Proibiu-se o exerc��cio de mais de uma
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fun�c~ao p�ublica, federal ou estadual. Esta lei n~ao era,
por�em, acompanhada pela introdu�c~ao do tempo inte-
gral (ao menos no servico p�ublico federal) e nem de
qualquer aumento dos sal�arios recebidos pelos servido-
res p�ublicos. Assim, evidentemente, ela modi�cou de
maneira dram�atica a vida de muitas pessoas e ao mesmo
tempo privou muitas reparti�c~oes de funcion�arios dedica-
dos e competentes para cuja substitui�c~ao muitas vezes
n~ao se encontraram facilmente pro�ssionais do mesmo
n��vel. Na Universidade do Distrito Federal, a aplica�c~ao
da lei resultou na mudan�ca de grande parte do pessoal
docente. O Diretor da Faculdade de Filoso�a, o Prof.
Roberto Marinho, se demitiu. Pessoalmente eu tive de
escolher entre o trabalho no Instituto de Tecnologia e
a permanência na Universidade. Escolhi o Instituto de
Tecnologia, deixando o cargo da Universidade na m~ao
do meu amigo Costa Ribeiro. Pelo menos neste caso, a
Universidade n~ao foi prejudicada, j�a que Costa Ribeiro
possuia excelentes quali�ca�c~oes tanto para o magist�erio
como para a pesquisa. Foram depois contratados al-
guns professores italianos como Luigi Sobreiro na f��sica
e Mamana na matem�atica. Eles voltaram �a It�alia na
ocasi~ao da declara�c~ao da guerra.

Estas mudan�cas n~ao interferiram na minha cola-
bora�c~ao com Costa Ribeiro, Oliveira Castro, Sussekind
Rocha. Foi estabelecida no Instituto Nacional de Tec-
nologia, como o Instituto agora se chamava, a divis~ao
de Metrologia da qual fui designado Diretor. Ao mesmo
tempo conseguiu-se atrair Oliveira Castro para o Insti-
tuto.

A guerra trouxe algumas modi�ca�c~oes. Embora na-
turalizado desde 1936, a minha condi�c~ao de \ex-s�udito"
do Eixo (como se chamava a alian�ca Alemanha-It�alia)
n~ao me permitiu manter a Che�a da Divis~ao. Esta mo-
di�ca�c~ao n~ao trouxe, por�em, para mim desvantagens
\de fato" porque fui substituido pelo meu amigo Oli-
veira Castro com o qual continuei colaborando como
antes; e tamb�em porque n~ao implicava em redu�c~ao de
sal�ario. Outra modi�ca�c~ao mais importante se deu em
Janeiro de 1946, ap�os o t�ermino da guerra e a deposi�c~ao
de Get�ulio Vargas. Nos dois meses em que o pa��s era
governado pelo Presidente Jos�e Linhares, o Professor
Fonseca Costa conseguiu dar nova estrutura ao Insti-
tuto, criando, al�em da Divis~ao de Metrologia, a Di-
vis~ao de Eletricidade. Enquanto Oliveira Castro man-
teve a dire�c~ao da Metrologia, eu fui nomeado Diretor
da Divis~ao de Eletricidade. Como os cargos de Che�a
passavam agora a ser cargos em Comiss~ao, pass�avamos
tamb�em a receber uma grati�ca�c~ao adicional. Ap�os
5 anos no cargo fomos tamb�em equiparados aos fun-
cion�arios efetivos, com todas as garantias que isto im-
plicava, sob a r�ubrica de \Agregados".

Continuavam, sempre ativamente, as pesquisas ex-
perimentais e te�oricas sobre o comportamento de
diel�etrico, complementados agora pelos trabalhos de

Costa Ribeiro na Universidade. Costa Ribeiro se ti-
nha interessado em particular por processos de eletri-
�ca�c~ao espontânea de diel�etricos s�olidos que come�cou a
estudar e destes estudos resultou a descoberta do efeito
que leva o seu nome. Ele conseguiu fazer escola, con-
tando entre seus colaboradores Armando Dias Tavares,
S�ergio Mascarenhas, e S�ergio Porto. Foram os dois pri-
meiros que continuaram trabalhos sobre o efeito Costa
Ribeiro. Uma testemunha da repercuss~ao que estes tra-
balhos tiveram �e o pr�oprio Instituto de F��sica de S~ao
Carlos que deveu a sua forma�c~ao aos esfor�cos abnegados
de S�ergio Mascarenhas. Trabalhos no Instituto de Tec-
nologia, levaram �a formula�c~ao da teoria dos eletretos
e o desenvolvimento de aplica�c~oes pr�aticas, dos quais
o mais importante certamente �e o microfone de eletre-
tos. Quando por iniciativa de S�ergio Mascarenhas me
transferi tamb�em para o Instituto de S~ao Carlos, estava
fechado o circuito.

Devo uma explica�c~ao pela omiss~ao de fatos impor-
tantes que marcaram o desenvolvimento da f��sica no
pa��s, como o estabelecimento do Centro Brasileiro de
Pesquisas F��sicas, em 1948 do qual ali�as sou s�ocio-
fundador e a funda�c~ao da Universidade do Brasil como
sucessora da ent~ao extinta Universidade do Distrito Fe-
deral, o desenvolvimento que tomou o CNPq - do qual
tive a honra de ser o primeiro Diretor do Setor de F��sica
- e a Funda�c~ao da Comiss~ao Nacional de Energia Nu-
clear. Mas esta parte da hist�oria deve ser relatada pelas
pessoas que foram atores e n~ao por um simples contem-
plador.

Perguntaram-me quais considero serem os aspectos
mais importantes da situa�c~ao atual quando comparada
com a de meio s�eculo atr�as: Bem, hoje no Brasil h�a
f��sicos pro�ssionais e se pode falar de uma F��sica Bra-
sileira; existem Faculdades e Institutos de F��sica em
muitos centros do territ�orio nacional; s~ao mantidos me-
canismos capazes de �nanciar o estudo da f��sica por
meio de bolsas, de subvencionar trabalhos experimen-
tais de maior porte, de facilitar a participa�c~ao em con-
gressos internacionais, e de fomentar em maior escala
o intercâmbio cient���co com outros pa��ses. Com isto
o estudo da f��sica deixou de ser um privil�egio de uma
pequena elite capaz de �nanciar por meios pr�oprios as
despesas de um estudo prolongado. Os sal�arios atuais,
quando n~ao brilhantes, s~ao incomparavelmente superi-
ores aos sal�arios de fome que ao menos no Rio rece-
bemos na �epoca do Estado Novo. O estabelecimento
do tempo integral pro�ssionalizou o exerc��cio da f��sica.
N~ao menos importante do que tudo isto considero, para
o desenvolvimento da f��sicamoderna, a crescente substi-
tui�c~ao do fetichismo da m�aquina pela valoriza�c~ao do ho-
mem e a transforma�c~ao da f��sica de giz em uma ciência
viva que encontra suas ra��zes na objetividade dos tra-
balhos experimentais.


