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Resumo

Concebido a partir de um projeto maior de pesquisa \Faculdade Nacional de Filoso�a:
resgate de uma hist�oria", este trabalho analisa a cria�c~ao do Centro Brasileiro de Pesquisas
F��sicas (CBPF), no Rio de Janeiro, em 1949, cujas origens v~ao ser encontradas naquela
faculdade. Estuda a cria�c~ao deste Centro como uma das formas de institucionaliza�c~ao da
pesquisa cient���ca no Brasil.

Na tentativa de se conhecer a trajet�oria da pesquisa na universidade brasileira, buscou-
se apreender as primeiras concep�c~oes de universidade, no Pa��s, at�e se chegar �a Universi-
dade do Brasil, institu��da, em 1937, dentro do Ide�ario estadonovista, como modelo para
as demais institui�c~oes universit�arias. O conhecimento de que uma de suas unidades, a
Faculdade Nacional de Filoso�a, tinha, entre outras, a �nalidade de realizar pesquisas nos
v�arios dom��nios da cultura, desperta o interesse de estudar porquê um grupo de professo-
res dessa Faculdade �e compelido a criar uma institui�c~ao de pesquisa fora da Universidade.
Para se esclarecer como se processa esse fato procurou-se atrav�es do exame de documen-
tos e de depoimentos concedidos �a pesquisa \Faculdade Nacional de Filoso�a" durante os
anos de 1989 e 1990, desvendar as raz~oes e como se d�a a cria�c~ao do referido Centro.

O estudo mostra que a cria�c~ao do CBPF se tornou necess�aria devido �a falta de apoio
institucional �a pesquisa f��sica dentro da Universidade e que tal empreendimento s�o foi
poss��vel gra�cas ao prest��gio alcan�cado por alguns desses professores/pesquisadores, aqui e
no exterior, bem como pelo apoio de empres�arios e pelo crescente interesse mundial pela
energia atômica desencadeado em decorrência da Segunda Guerra Mundial.
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CAP�ITULO I

1 O Problema

1.1 Introdu�c~ao

Desde janeiro de 1987, formou-se na Faculdade de Educ~ao da Universidade Federal
do Rio de Janeiro um grupo de pesquisa, sob a coordena�ca~ao da professora Maria de
Lourdes de A. F�avero, cujo objetivo primeiro �e investigar as raz~oes da cria�c~ao da Faculdade
Nacional da Filoso�a (FNFi) da Universidade do Brasil, e sua trajetoria at�e 1968, quando �e
desmembrada em diversos institutos, faculdades e escolas, que se consittuem, atualmente,
em mais de dez unidades da UFRJ.

Este grupo cresceu e se diversi�cou dando origem, a partir de setembro de 1990, ao
Projeto de Estudos e Documenta�c~ao Educa�c~ao e Sociedade (PROEDES) da Faculdade de
Educa�c~ao/UFRJ que possui, al�em dos arquivos da extinta FNFi, nosso primeiro acervo,
com mais de sessenta mil documentos, outros acervos de grande importância e signi�cado
para a hist�oria da educa�c~ao e do pensamento educacional e social brasileiro.

O acesso a esses documentos tornou poss��vel, al�em do estudo em fontes prim�arias, esta-
belecer rela�c~oes que ajudam a desvendar o processo hist�orico da educa�c~ao e da institui�c~oes
educacionais e cient���cas na sociedade brasileira.

�E importante observarmos que essa documenta�c~ao n~ao chega a n�os organizada e sim,
na maioria da vezes, em pastas, caixas e sacolas sem nenhuma ordena�c~ao. Da�� os acervos
passarem por todo um processo { �as vezes lento e demorado { de ordena�c~ao, classi�ca�c~ao
e cataloga�c~ao de documentos, quando ent~ao podemos, trabalhar com as informa�c~oes neles
contidas.

Julgo tamb�em necess�ario salientar que, durante todo o meu Curso de Mestrado, par-
ticipei deste grupo de pesquisa, o que foi muito valioso para mim, tanto no aprendizado
do \multifacetado" processo de constru�c~ao do conhecimento, como na elabora�c~ao desta
Disserta�c�ao.

1.2 Justi�cativa e Delimita�c~ao

Ao estudarmos a Faculdade Nacional de Filosos�a, dentro desse projeto mais abran-
gente, nos deparamos com um fato curioso e interessante: professores da FNFi criam um
centro de pesquisa desvinculado daquela institui�c~ao, cujo objetivo �e tamb�em desenvolver
a pesquisa e o ensino de p�os-gradua�c~ao, na �area da f��sica.

Este fato nos leva a indagar o porquê desse procedimento, principalmente por termos
presente as �nalidades a que se propunha a Faculdade Nacional de Filoso�a, quais sejam:
\preparar trabalhadores intelectuais para o exerc��cio das altas atividades cultturais (� � �);
preparar candidatos ao magist�erio secunda�ario e normal, realizar pesquisas nos v�arios
dom��nios da cultura, que constituam objeto de seu ensino" (Art. 1o do Dec. no 1.190, de
4/4/1939). Face a uma institui�c~ao com esses objetivos, questionamos o que leva um grupo
de professores dessa Faculdade a fundar um instituto de pesquisa fora de seus dom��nios?
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Assim come�camos a estudar a cria�c~ao do Centro Brasileiro de Pesquisas F��sicas (CBPF),
fundado em 1949, com a participa�c~ao de professores da pr�opria FNFi.

O estudo da cria�c~ao desta institui�c~ao tornou-se poss��vel gra�cas ao acesso direto �a docu-
menta�c~ao existente no Arquivo da FNFi e a depoimentos concedidos ao grupo de Pesquisa,
bem como, �a possibilidades de trabalhar a vasta correspondência e documenta�c~ao arqui-
vadas pelo professor Leite Lopes (um dos fundadores do CBPF e catedr�atico de F��sica
Te�orica e Superior da FNFi). O material pesquisado no arquivo do professor Leite Lopes
foi de grande importância para o desenvolvimento de nosso estudo.

1.3 Objetivos e Quest~oes a Investigar

Esta Disserta�c~ao pretende ser uma contribui�c~ao �a hist�oria das institui�c~oes cient���cas
no pa��s.

Entendemos ser importante, como nos lembra Lucian Lefebvre, atrav�es da Hist�oria,
ajudar a explicaar o social no presente e assim auxiliar a prepara�c~ao do futuro (Cardoso,
1983, p. 73).

Com esta convi�c~ao, acreditamos que o resultado deste estudo talvez nos permita enten-
der melhor as �nalidades de uma universidade brasileira, atrav�es do resgate da experiência
vivenciada por um grupo de professores/pesquisadores que tentou produzir ciência e que
acreditava que \sem cria�c~ao de conhecimento novo, sem pesquisa cient���ca, permanente,
adequadamente protegida, de�nham as universidades" (Leite Lopes, 1986, p.5.).

Tentamos rastrear a concep�c~ao de universidade e pesquisa, para descobrirmos a partir
de quando esses conceitos se associam em nosso pa��s. E, quando isso ocorre legalmente ,
como se d�a sua pr�atica?

Procurando investigar o processo de cria�c~ao do CBPF, estivemos atentos �as seguintes
quest~oes: por que esse Centro n~ao teria funcionado dentro da Faculdade Nacional de
Filoso�a? Qual era a vis~ao dos professores envolvidos? Como foram os primeiros passos
da instituicionaliza�c~ao da pesquisa pura em nosso pa��s?

N~ao pretendemos responder separadamente a todas essas quest~oes, mas tentamos
formar \uma vis~ao totalizadora dos acontecimentos, que incorpore os v�arios discursos"
(Costa, 1989, p.8).

1.4 Desenvolvimento e Organiza�c~ao do Estudo

Para desenvolvermos este trabalho de acordo com as exigências determindadas pelo
tema escolhido, optamos pela pesquisa hist�orica, conscientes de que a hist�oria �e \uma
ciência em constru�c~ao, que a conquista de seu m�etodo cient���co ainda n~ao �e completa,
e que os historiadores ainda est~ao descobrindo os meios de an�alise adequados ao seu
objetivo" (Cardoso, 1983, p. 43).

Assim, pretendemos analisar a multiplicidade de signi�cado dos fatos em suas rela�c~oes
com a totalidade hist�orica, tendo sempre presente que \as sociedades humanas n~ao s~ao
um amontoado de elementos desconexos, e sim totalidades organizadas" (Cardoso, 1983,
p. 83).

Com a preocupa�c~ao de n~ao fazer um trabalho meramente descritivo, procuramos nos
apoiar nas categorias da totalidade e da contradi�c~ao como instrumentos capazes de em-
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prestar aos fatos o movimento necess�ario para a melhor comprees~ao da realidade. Embora
saibamos que n~ao esgotamos essa an�alise, pois temos consciência de suas implica�c~oes e a
di�culdade em realiz�a-la, �zemos um esfor�co nessa dire�c~ao.

Convictos que a categoria da totalidade explica-se enquanto o homem n~ao busca ape-
nas uma compreens~ao particular do real, mas pretende uma vis~ao que seja capaz de
relacionar dialeticamente um processo particular com outros processos e coorden�a-lo com
uma s��ntese explicativa cada vez mais ampla (Cury, 1984, p. 27), procuramos, sempre que
nos foi poss��vel, para melhor captar o porquê da cria�c~ao do CBPF, confrontar as fontes de
informa�c~ao dispon��veis (documentos e depoimentos), bem como estabelecer rela�c~oes entre
os acontecimentos institucionais, nacionais e mundiais do per��odo, para podermos deste
modo melhor apreender o fato hist�orico, no caso, a cria�c~ao de uma institui�c~ao cient���ca.

Buscamos n~ao perder de vista, tampouco, que \as contradi�c~oes, presentes em cada
subsistema do mundo, provocam, atrav�es do choque dos contr�arios, o movimento, o desen-
volvimento: no universo, os fenômenos e objetos surgem, se desenvolvem e desaparecem;
a realidade est�a em perp�ertua e universal transforma�c~ao, mas cada elemento qualitativa-
mente novo, que surge em fun�c~ao da resolu�c~ao de uma contradi�c~ao, ret�em algumas das
qualidades dos elementos contr�arios que entraram em luta e assim o geraram" (Cardoso,
1983, p. 119). A categoria da contradi�c~ao, utilizada neste estudo, justi�ca-se por ser
ela explicitadora do movimento no processo hist�orico, onde percebemos o aparecimento
de uma nova institui�c~ao como resultado do choque das contradi�c~oes existentes nas \ve-
lhas" institui�c~oes. Al�em disso, a nova institui�c~ao trar�a em seu cerne caracter��sticas das
institui�c~oes que terminaram por possibilitar seu aparacimento.

A rela�c~ao dial�etica reprodu�c~ao-contradi�c~ao-totalidade permite perceber como as insti-
tui�c~oes n~ao s�o reetem as estruturas mais amplas, mas tamb�em cooperam para produzir
as rela�c~oes sociais (Cury, 1984, p. 41).

Para desenvolvermos esta Disserta�c~ao, trabalhamos inicialmente com os documentos
do arquivo da Faculdade Nacional de Filoso�a, existentes no PROEDES. Debru�camo-nos
sobretudo nas Atas das reuni~oes da Congrega�c~ao e do Conselho Departamental da FNFi,
do per��odo de 1947 a 1952, que nos deram indica�c~oes do problema, mas n~ao ofereceram
os elementos necess�arios a responder �as quest~oes da pesquisa. A seguir, tivemos acesso
ao arquivo particular do professor Leite Lopes, que possui, al�em de documentos institu-
cionais, vasta correspondência pessoal. Os dados e as informa�c~oes colhidas nesse arquivo
foram de grande importância para o desenvolvimento desta Disserta�c~ao.

Um terceiro elemento, fundamental para penetrarmos nas dissuss~oes e entendermos
como se d�a a cria�c~ao do CBPF, foi a an�alise dos depoimentos concedidos ao grupo da
Pesquisa \Faculdade Nacional de Filoso�a: Resgate de uma Hist�oria" por antigos pro-
fessores dessa Faculdade, que participaram da cria�c~ao do Centro. Esses depoimentos nos
ajudaram a esclarecer pontos controversos ou lacunas existentes nos documentos, al�em de
possibilitar-nos captar a vis~ao retrospectiva desses professores, depois de mais de quatro
d�ecadas, a respeto das raz~oes que os levaram a fundar o CBPF.

Tamb�em �e importante salientarmos a observa�c~ao do professor Cesar Lattes de que
havia no pr�oprio CBPF um arquivo dos anos 1947 e 1948, referente a sua cria�c~ao em 1949,
que n~ao encontramos. Este fato n~ao permitiu nosso acesso a documentos que poderiam
talvez fornecer outras an�alises. Seu desaparecimento, se con�rmado, representar�a uma
grande perda, n~ao s�o para a hist�oria do CBPF, mas tamb�empara a hist�oria das institui�c~oes
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cient���cas em nosso pa��s.
Para melhor podermos alcan�car nossos objetivos, esta Disserta�c~ao foi organizada em

cinco cap��tulos. Neste primeiro introduzimos as raz~oes que nos levaram a este estudo,
nossos objetivos e as quest~oes que pretendemos investigar. Apresentamos, ainda, todas
as nossas fontes de informa�c~ao e a metodologia com a qual pretendemos desenvolver este
trabalho.

No segundo cap��tulo procuramos tra�car, de uma forma resumida e parcial, a trajet�oria
da institucionaliza�c~ao da pesquisa cient���ca no Brasil, veri�cando o quanto a pesquisa es-
teve ligada �a concep�c~ao de universidade, at�e a cria�c~ao da Faculdade Nacional de Filoso�a.

Assim salientamos a forte oposi�c~ao feita { devido primeiro �a tradi�c~ao pombalina e
depois aos ideais prositivistas { �a cria�c~ao de uma universidade que apresentasse a pesquisa
cient���ca inclu��da em seus objetivos, o que terminou por ocasionar seu aparecimento tardio
em nosso Pa��s. Nessa discuss~ao tiveram papel relevante a Academia Brasileira de Ciências
e a Associa�c~ao Brasileira de Educa�c~ao, como agente mobilizador dos intelectuais em torno
do problema.

Mas, esse ideal de universidade como institui�c~ao geradora de conhecimento, onde se
praticasse a pesquisa cient���ca, somente vai se solidi�car, como veremos neste estudo, nos
anos trinta, com a cria�c~ao da Universidade de S~ao Paulo (USP), em 1934, e da Universi-
dade do Distrito Federal (UDF), em 1935. Apesar dessa vit�oria, com o advento do Estado
Novo em 1937, esses projetos foram novamente atingidos, pois o ide�ario estadonovista,
muito centralizador, n~ao via com simpatia institui�c~oes com liberdade de pensamento, e
terminou por extinguir a UDF, transferindo seus cursos, professores e alunos para a Uni-
versidade do Brasil, especialmente para a rec�em criada Faculdade Nacional de Filoso�a
(FNFi), esta sim sob o dom��nio do Minist�erio da Educa�c~ao do governo Vargas.

No terceiro cap��tulo focalizamos a Faculdade Nacional de Filoso�a, apontamos o que
estava sendo produzido em pesquisa e as prec�arias condi�c~oes de trabalho enfrentados pelos
seus professores/pesquisadores. Tamb�em chamamos a aten�c~ao para o contexto mundial, a
Guerra Fria, a importância e a valoriza�c~ao da F��sica Nuclear. Terminamos salientando o
surgimento de mais uma tentativa de institucionaliza�c~ao da pesquisa, a Funda�c~ao Get�ulio
Vargas, que n~ao passou de mais uma miragem para os idealistas.

No quarto cap��tulo apresentamos a cria�c~ao do CBPF como uma sa��da para os que
queriam desenvolver a pesquisa em f��sica no Rio de Janeiro. A conjuga�c~ao dos diversos
fatores abordados no terceiro cap��tulo, o prest��gio obtido por nossos jovens talentos no
exterior, as descobertas de Cesar Lattes, o apoio de empres�arios e pol��ticos, aliados a muito
idealismo, possibilitaram a cria�c~ao do Centro Brasileiro de Pesquisas F��sicas (CBPF)
em 1949. Uma institui�c~ao com o objetivo de desenvolver a pesquisa em f��sica, criada
atrav�es da iniciativa de professores universit�arios, por�em por contingências pol��ticas, fora
da universidade. Apesar disso, o CBPF sempre funcionou ligado �a Universidade, tendo
obtido mandato universit�ario em 1950.

O quinto cap��tulo �e dedicado a conclus~ao, onde, ap�os nos apropriarmos dos caminhos
trilhados pelos fundadores do CBPF, para tamb�em aprendermos com suas experiências,
percebemos suas expectativas e necessidades em criar uma nova institui�c~ao para poderem
continuar fazendo pesquisa e produzindo conhecimento. Desse modo procuramos fornecer
alguns subs��dios que nos ajudem a repensar a rela�c~ao entre a universidade e a pesquisa
cient���ca e assim reavaliar muitas de nossas pr�aticas.
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CAP�ITULO II

2 A Universidade e a Pesquisa Cient�i�ca no Brasil {

Breve Hist�orico

2.1 A Academia Brasileira de Ciências { Rompendo com a Tradi�c~ao
Pombalina e com o Positivismo

A id�eia de pesquisa cient���ca ligada �a universidade s�o surge efetivamente no Brasil no
segundo decênio do s�eculo, como uma forma de rea�c~ao ao positivismo, com a funda�c~ao,
em 1916, por um grupo de professores da Escola Polit�ecnica, da Academia Brasileira de
Ciências (ABC) { inicialmente denominada Sociedade Brasileira de Ciências { e da Asso-
cia�c~ao Brasileira de Educa�c~ao (ABE), en 1924, por Heitor Lira da Silva, Levi Carneiro,
Delgado de Carvalho, Cândido de Melo Leit~ao e Branca de Almeida Fialho. Chegamos
a essa constata�c~ao atrav�es da leitura dos inqu�eritos sobre ensino superior promovidos,
�a �epoca pela ABE, publicados em 1929, sob o t��tulo \O Problema Universit�ario Brasi-
leiro", como tamb�em pelos trabalhos de professores da ABC e discuss~oes ocorridas nas
conferências da Associa�c~ao Brasileira de Educa�c~ao.

At�e ent~ao, o modelo pombalino herdado do Imp�erio preconizava uma universidade
dando preferência ao ensino superior em estabelecimentos isolados e voltada para a ciência
aplicada. O car�ater da ciência como elemento requerido para promover a nova riqueza
mediante a adequada utiliza�c~ao dos recursos naturais dispon��veis atravessa toda a obra
de Jos�e Bonif�acio, como de resto dos outros naturalistas brasileiros tornados famosos no
per��odo (Paim, 1981, p. 12 e 20).

\Desse modo, a gera�c~ao formada pela Universidade pombalina estava preocupada
exclusivamente com a forma�c~ao t�ecnica. E somente dessa iria cuidar no Brasil feito sede
da Monarquia" (Paim, 1981, p. 21).

A Independência em nada mudou esta realidade, ao longo de todo o per��odo mant�em-
se a convic�c~ao de que o ensino superior acha-se vinculado �a forma�c~ao pro�ssional. A
Universidade que chegou a ser cogitada, j�a em 1870, na Capital do Imp�erio, pelo projeto
de reforma do ensino de Paulino de Souza, constitu��da de quatro faculdades { direito,
medicina, ciências matem�aticas e naturais e teologia { n~ao vingou (Moacyr, 1936, p. 524)
e jamais teve outra incumbência al�em da agrega�c~ao de faculdades isoladas.

Dentro do mesmo princ��pio, onze anos mais tarde, em 1881, voltava o projeto com
uma quinta faculdade, a de letras (Moacyr, 1936, p. 532), elaborado pelo Bar~ao Homem
de Melo.

Ainda no Imp�erio, os positivistas tomariam imediatamente posi�c~ao contra o Projeto
Homem de Melo. Nesse mesmo ano (1881), Miguel Lemos protestava contra essa \tenta-
tiva absurda" que, no seu modo de ver, viria sistematizar a nossa pendatocracia e da qual
resultaria \o atro�amento do desenvolvimento cient���co que deve assentar em um regime
de completa liberdade espiritual" (apud Cruz Costa, 1967, p. 186). A Universidade era,
na opini~ao dos positivistas, um atentado �a liberdade espiritual. Acentuando o fato de
todas as iniciativas dependerem, praticamente, da vontade exclusiva do Imperador, os
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positivistas apelaram para o patriotismos deste \pedindo, em nome dos interesses mais
vitais da nossa p�atria e de sua pr�opria gl�oria, que n~ao desse o seu concurso �a realiza�c~ao
de t~ao mostruoso projeto" (Lemos apud Cruz Costa, 1967, p. 186). As Universidades{
dissera o Mestre (Augusto Comte) { haviam sido verdadeiros focos de liberdade quando o
catolicismo, no s�eculo XIII, tornara-se opressor. Transformaram-se depois em institui�c~oes
decadentes e nos \maiores obst�aculos a toda tentativa de reorganiza�c~ao espiritual" (id.
ibid.). A cria�c~ao da Universidade { a�rmava Miguel Lemos { n~ao correspondia a nenhuma
necessidade real do Brasil. Era uma manifesta�c~ao de patriotismo pouco esclarecido de cer-
tos cidad~aos que nos arrastam assim a imitar organiza�c~oes caducas, contra as quais pro-
testam h�a muito todos os esp��ritos emancipados do velho mundo (apud Cruz Costa, 1967,
p. 186). Eram su�cientes no Brasil as escolas pro�ssionais, e a Universidade viria apenas
\dar maior intensidade �as deplor�aveis pretens~oes pedantocratas da nossa burguesia, cujos
�lhos abandonaram as demais pro�ss~oes, igualmente honrosas, para s�o se preocuparem
com a aquisi�c~ao de um diploma qualquer" (Lemos apud Cruz Costa, 1967, p. 187). A
Universidade, pertubando a solicitude que deve ser dada �a instru�c~ao, iria favorecer apenas
um pequeno n�umero de privilegiados (id. ibid.).

Representando a posi�c~ao dessa parcela do positivismo na luta contra o projeto Homem
de Melo, Teixeira Mendes, em sua s�erie de artigos sobre a Universidade, publicados na
Gazeta de Not��cias do Rio de Janeiro, assim se pronuncia:

N~ao seria uma reforma de ensino ou a cria�c~ao de uma Universidade que viria
modi�car a situa�c~ao brasileira. Somente uma organiza�c~ao pol��tica que viesse
a diminuir o parasitismo, que reduzisse ao m��nimo os homens �uteis mantidos
pelo proletariado, e a liberta�c~ao deste pela instru�c~ao e educa�c~ao, �e que poderia,
efetivamente. melhorar a situa�c~ao nacional (apud Cruz Costa, 1967, p. 192).

Um ano antes (1880), Luiz Pereira Barreto assim tratava o tema numa s�erie de artigos
publicados em A Prov��ncia de S~ao Paulo:

A�� se ensina a idolatrar o passado e a abominar o presente. Mas tamb�em
o contr�ario. A�� se ensina que existe um Deus, que existem muitos, que n~ao
existe nunhum. Todas as contradi�c~oes, todos os disparates a�� encontraram uma
cadeira assalariada, um abrigo seguro e uma ret�orica certa. Trata-se portanto,
de um verdadeiro agelo social (apud Barros, 1959, p. 328-239).

Sem entrarmos no m�erito da magnitude da inuência positivista na proclama�c~ao da
Rep�ublica, nem de qual \corrente" (ortodoxa ou heterodoxa) positivista estava mais ligada
ao poder, sentimos seu ide�ario (positivismo) permear os decênios iniciais da Rep�ublica.
A esse respeito se manifesta Isaias Alves na d�ecada de vinte:

J�a �e deveras um pouco tardio o movimento em prol da Universidade... Tiv�es-
semos institu��do as Universidades no come�co do s�eculo e j�a ter��amos passado o
tempo de prova dos regulamentos e estar��amos com o servi�co cultural iniciado.
Foi mais um preju��zo que nos trouxe o positivismo ortodoxo pela voz de Miguel
Lemos, que foi um dos poucos esp��ritos dominadores de seu tempo em nosso
pa��s, pouco rico de pensadores e �l�osofos. Agora emendando o erro, �e urgente
realizar essa reforma de extraordin�arias conseq�uências para a vida dos pa��s
(ABE, 1929, p. 371).
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Mais radicalmente contra a id�eia de Universidade como lugar de pesquisa do que a
pr�opria tradi�c~ao pombalina, assim continuam os positivistas a lutar contra essa institui�c~ao
tamb�em na Rep�ublica.

Surge, no in��cio do s�eculo, a rea�c~ao intelectual ao positivismo no ambiente da Escola
Polit�ecnica do Rio de Janeiro (originalmente um reduto positivista), o que terminou por
trazer ao Brasil uma vis~ao totalmente nova a respeito da natureza da atividade de pesquisa
e da organiza�c~ao da vida unversit�aria.

Para Augusto Comte, \o objeto da ciência �e s�o o positivo, isto �e, o que pode es-
tar sujeito ao m�etodo da observa�c~ao e da experimenta�c~ao" (Ribeiro Jr., 1982, p. 20),
raz~ao pela qual interdita a investiga�c~ao de v�arios temas, rotulando-os de \metaf��sicos",
justamente o caminho pelo qual enveredou a nova f��sica. A circunstância gerou natural
insatisfa�c~ao entre os cultores da ciência no pa��s, que encetaram uma rea�c~ao contra a in-
uência do positivismo num de seus redutos principais: a Escola Polit�ecnca do Rio de
Janeiro. Esse movimento foi iniciado por Otto de Alencar e teve v�arios seguidores, sendo
Manoel Amoroso Costa o mais destacado (Paim, 1981, p. 32).

Em 1916, �e fundada a Sociedade Brasileira de Ciências, que em 1922 passa a denominar-
se Academia Brasileira de Ciências. Em maio de 1925, promoveu-se a vinda ao Brasil de
Albert Einstein. Tal visita acirrou os debates e contribuiu para o enfraquecimento da
hegemonia dos positivistas.

�E justamente em artigo publicado na Revista da Academia Brasileira de Ciências
(que ent~ao se chamava Revista de Ciências), em 1923, intitulado \Pela ciência pura", que
Amoroso Costa mais uma vez luta em defesa do desenvolvimento da pesquisa cient���ca
no Brasil sem car�ater puramente utilit�ario (Amoroso Costa, 1971, p. 151-153).

Os membros da Academia Brasileira de Ciências continuam sua luta em prol de uma
universidade em que se cultuasse a ciência, tendo sido a cria�c~ao da Universidade do Dis-
trito Federal, com sua Escola de Ciências, ao lado da USP, uma vit�oria dos que abra�cavam
esse ideal, como veremos adiante.

2.2 NaMesmaLuta, a Associa�c~aoBrasileira de Educa�c~ao (ABE)

Fundada em 16 de outubro de 1924 por iniciativa de Heitor Lira, a ABE subdividia-se
em se�c~oes estaduais inteiramente autônomas. A par disso, tinha em sua estrutura diversos
departamentos, em geral liderados por �guras de renome, que se ocupavam diretamente
dos assuntos que lhes competiam. Da quest~ao da universidade, por exemplo, estava
incumbida a Se�c~ao de Ensino T�ecnico e Superior, cujo primeiro diretor foi Ferdinando
Laboriau Filho, da Academia de Ciências e da Escola Polit�ecnica. Em 1927, esse cargo
passa a ser ocupado por Amoroso Costa, talvez o homem de ciência brasileiro que haja
ent~ao grangeado maior renome no exterior, e em 1928 por Alvaro Os�orio de Almeira,
destacado animador da pesquisa cient���ca no Pa��s. Por a�� j�a podemos perceber uma certa
a�nidade de interesses entre a ABE e a ABC.

Atrav�es da leitura de trechos dos Boletins da ABE, observamos que vai se delineando
nesse org~ao a luta por uma universidade onde se objetivasse o desenvolvimento da ciência
e n~ao o conhecimento puramente utilit�ario como era ent~ao. Vejamos o que nos diz o
Boletim de 4 de abril de 1926:

Est�a cuidando esta se�c~ao [de Ensino T�ecnico e Superior] de promover cursos
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de especializa�c~ao, feitos naturalmente para um p�ublico reduzido, mas que ter~ao
o cunho verdadeiro de ensino superior, sobre pontos mais interessantes e mo-
dernos. Realizando o seu escopo ser~ao esses cursos os precursores naturais de
uma Faculdade de Ciências, j�a t~ao necess�aria em nosso meio.

No ano seguinte, no Boletim de 10 de mar�co lemos:

(...) N�os n~ao nos limitamos a a�rmar a necessidade de ser resolvido o nosso
angustioso problema universit�ario: o sucesso dos cursos que temos realizado
equivale a uma verdadeira demonstra�c~ao experimental que se tornou indis-
pens�avel a cria�c~ao de uma Universidade digna desse nome. Essa prova est�a
feita, e n~ao �e dos menores servi�cos que j�a pode apresentar a ABE.

Em 1927 a ABE adotou a sistem�atica de promover conferências anuais sobre quest~oes
educacionais. J�a na primeira Conferência Amoroso Costa apresentou uma tese intitulada
\As Universidades e a Pesquisa Cient���ca"; a segunda Conferência, em 1928, teve Tobias
Moscoso como relator desse tema. E ele assim se manifesta:

Entendo que, ao criarmos as universidades, deveremos nitidamente distinguir
dentro delas duas orienta�c~oes, para as quais se dispor~ao os cursos e regimes
apropriados e se por~ao todos os recursos �a disposi�c~ao dos alunos, consoante o
temperamento e a aptid~ao de cada um: essas duas orienta�c~oes ser~ao a t�ecnica
e a cient���ca. A primeira levar�a �a forma�c~ao da per��cia na aplica�c~ao �a vida
pr�atica, pro�ssional, da ciência adquirida, mediante o conhecimento dos pre-
ceitos e processos econômicos �otimos, considerados em geral e particularmente
em rela�c~ao ao nosso pa��s. A segunda visar�a �a competência na investiga�c~ao
cient���ca e na contribui�c~ao para o avan�co da ciência, mediante os m�etodos
experimentais e l�ogicos em que se adestrem os sentido na observa�c~ao dos
fenômenos e o esp��rito na estat��stica dos resultados, na indu�c~ao das leis e
no racioc��nio dedutivo, tudo, quanto oportuno, dirigido especialmente para os
fatos do Brasil. As universidades têm que preparar, com efeito, ao mesmo
tempo, t�ecnicos e pesquisadores da ciência. E o mesmo direi em rela�c~ao �as
letras e �as artes, em cujo o dom��nio os alunos seguir~ao as duas orienta�c~oes
harmônicas mas distintas, uns cuidando essencialmente de executar, os outros
de descobrir.
A este respeito, estou em que as opini~oes se n~ao dividem, entre n�os: divergem,
isso sim, quanto ao modus faciendi ou grau de importância atribu��vel a cada
orienta�c~ao. (ABE, 1929, p. 499-500).

Sentimos atrav�es desse depoimento a efervecência das discuss~oes sobre as fun�c~oes da
universidade e os prim�ordios da rela�c~ao ensino e pesquisa, presente nos debates univer-
sit�arios at�e hoje. Retomaremos essa quest~ao mais adiante. A forma�c~ao do professor
secund�ario tamb�em n~ao mencionada enquanto fun�c~ao primordial da universidade.

A terceira Conferência, em 1929, embora dedicada ao ensino secund�ario, continua dis-
cutindo a fun�c~ao primordial da universidade. Outra contribui�c~ao importante da ABE,
registrada anteriormente, a respeito dessa discuss~ao foi a realiza�c~ao do inqu�erito sobre
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o problema universit�ario brasileiro, promovido no in��cio de 1927, pela Se�c~ao de Ensino
T�ecnico e Superior daquela Associa�c~ao e publicado posteriormente, em 1929. Esse mate-
rial constitu��u-se na principal fonte de onde extra��mos as posi�c~oes dos l��deres intelectuais
da �epoca. N~ao �e meu intuito analisar em detalhes as respostas dadas ao Inqu�erito, mas
somente demonstrar a preocupa�c~ao e o clamor pelo desenvolvimento da pesquisa cient���ca
na universidade por parte de alguns.

Ainda em 1927, �e realizado no Rio de Janeiro o Congresso de Ensino Superior, em
comemora�c~ao ao centen�ario dos cursos de ciências jur��dicas, onde s~ao abordados aqueles
mesmos temas. Azevedo Sodr�e, relator de um dos temas debatidos neste Congresso, a
respeito dos �ns da universidade, assim se pronunciava:

Al�em desse objetivo principal [ensino pro�ssional] deve a universidade brasi-
leira visar igualmente ao ensino dos ramos mais elevados do saber humano e
a organiza�c~ao da pesquisa original, em ordem a contribuir para o progresso
da ciência. Dever�a para isso ter institutos e laborat�orios bem aparelhados e
manter, ao lado das Faculdades e escolas pro�ssionais, uma Faculdade de Le-
tras e outra de Ciências e Altos Estudos, conferindo doplomas de bacharel ou
doutor em letras, em ciências f��sicas e naturais, em matem�aticas, em ciências
sociais, etc. (ABE, 1929, p. 93-94).

Azevedo Sodr�e, apesar de reconhecer a universidade como local de desenvolvimento
da pesquisa cient���ca, considera este objetivo como secund�ario, a�rmando inclusive que:

A imensa maioria dos candidatos �a matr��cula �e constitu��da por indiv��duos
que vêm pedir �a Universidade lhes dêm um meio de vida, um diploma que
os acredite para prestarem servi�cos remunerados, conhecimentos cient���cos e
pr�aticos que os habilitem para o exerc��cio de uma pro�ss~ao lucrativa. Como
lhes dar, em troca daquilo que consideram essencial, pois �e, como meio de
vida, a garantia do futuro, um t��tulo meramente cient���co que pouco ou nada
valer�a na luta pela existência? (ABE, 1929, p. 89).

Com a Revolu�c~ao de 1930, esse ideal de universidade como institui�c~ao onde se pra-
ticasse a pesquisa cient���ca ao lado da forma�c~ao pro�ssional encontrou s�erios entraves,
como podemos ver em declara�c~ao do pr�oprio Presidente Vargas:

No per��odo em que nos encontramos, a cultura intelectual sem objetivo claro e
de�nido deve ser considerada luxo acces��vel a poucos indiv��duos e de escasso
proveito �a coletividade (Vargas apud Schwartzman, 1982, p. 57).

Essa id�eia talvez tivesse desaparecido se aquelas pessoas que a ela se mantiveram
��eis n~ao encontrassem uma oportunidade de realiz�a-la em âmbito regional, atrav�es das
universidades de S~ao Paulo e do Distrito Federal.

Neste breve hist�orico, n~ao pretendemos rastrear todos os planos, projetos e tentativas
de cria�c~ao de universidades no Brasil, mas somente emergir parte das discuss~oes sobre
esse assunto e perceber o porquê do t~ao tardio aparecimento dessas institui�c~oes em nosso
pa��s.
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2.3 A Cria�c~ao da USP e da UDF, e a Pesquisa Cient���ca

N~ao �e nosso intuito entrar nos meandros das discuss~oes pol��ticas que permearam a
cria�c~ao dessas institui�c~oes, mas apenas salientar o car�ater inovador que elas traziam no que
tange ao desenvolvimento da pesquisa dentro da universidade, signi�cando a consolida�c~ao
dos ideais anteriormente mencionados.

Criada em 25 de janeiro de 1934, pelo Decreto Estadual no 6.283, na gest~ao de Ar-
mando Salles de Oliveira, aproveitando, como tamb�em aconteceu com a UDF, o Decreto
no 25.579, de 27 de mar�co de 1933, que regulamentou o funcionamento de universida-
des estaduais e livres, a Universidade de S~ao Paulo j�a trazia novidades em seu estatuto,
que preconizava como primeiro �m daquela Universidade \promover, pela pesquisa, o
progresso da ciência".

J�ulio de Mesquira Filho, um de seus idealizadores, escreve:

(...) Caber-lhe-ia, acima de tudo, e pela primeira vez na hist�oria da naciona-
lidade, dar �as ciências o papel que de fato lhes compete na civiliza�c~ao moderna
e, �as inteligências, o campo de expans~ao que lhes n~ao ofereciam os três min-
guados cursos pro�ssionais a que se restringia a nossa organiza�c~ao de ensino
superior (Mesquita, 1969, p. 189-190).

Tamb�em preocupado com o desenvolvimento da pesquisa dentro da Universidade,
Paulo Duarte, outro idealizador da USP, nos conta:

(...) Discutiu-se muito sobre se admitiriam na Universidade a Escola Po-
lit�ecnica, a Faculdade de Direito, as escolas de Farm�acia, de Odontologia, de
Veterin�aria, e a Luiz de Queiroz de Piracicaba, estabelecimentos desatualiza-
dos, carregados de complexos de superioridade ou de inferioridade, no fundo,
principalmente as �ultimas, destitu��das de qualquer compreens~ao universit�aria.
S�o uma escapara, a Faculdade de Medicina. Arnaldo Vieira de Carvalho ti-
nha de uma escola superior a mesma opini~ao que n�os. A pesquisa era indis-
pens�avel (...). Mas havia um grande perigo, foi Julinho quem lembrou: o de
velhas faculdades contagiaram as novas com os seus v��cios incur�aveis. Eram
todas refrat�arias ou, at�e, al�ergicas �a pesquisa, a sua pedagogia obsoleta e a
vaidade prim�aria, autodidata, dos velhos professores resistiria �a tentativa de
remodel�a-las (Duarte, 1976, p. 70).

Mas, para conseguir isso, como nos lembra Roque Spencer Maciel de Barros, era ne-
cess�ario buscar mestres europeus, convenientemente formados, portadores de uma tradi�c~ao
intelectual que n~ao t��nhamos, de m�etodos de trabalho que, em fun�c~ao do autodidatismo
imperante, n~ao se conheciam (Barros, 1984, p. 12).

Assim, Teodoro Ramos foi encarregado de trazer os cientistas estrangeiros para c�a.
Conhecido matem�atico, formado pela Escola Polit�ecnica do Rio de Janeiro, teve par-
ticipa�c~ao ativa nos movimentos de renova�c~ao educacional da d�ecada de 20, batendo-se
permanentemente pela id�eia de uma nova universidade, onde predominasse a pesquisa,
estando assim em conformidade com os ideais dos criadores da USP.

Para manter o objetivo de iniciar irrevogavelmente a pesquisa cient���ca dentro da
universidade, era oferecido a todos os professores um contrato de três anos, a �m de



{ 11 { CBPF-CS-007/95

\fazer escola", formar alunos aptos e garantir, em todos os n��veis, sobretudo no superior
e no secund�ario, ensino quali�cado (Bastide, 1984, p. 23).

Sem cairmos em determinismos, podemos nos indagar o quanto essa preocupa�c~ao com
a valoriza�c~ao da pesquisa, que a USP apresenta desde sua cria�c~ao, contribuiu para o
sucesso posterior daquela institui�c~ao.

No Rio de Janeiro tamb�em era sentida entre os intelectuais a necessidade de uma
universidade que apresentasse a produ�c~ao do conhecimento entre os seus objetivos. De
certo modo, essa necessidade vai ser atendida, em 4 de abril de 1935, com a cria�c~ao da
Universidade do Distrito Federal, atrav�es do Decreto Municipal no 5513, por iniciativa
de An��sio Teixeira com o apoio do ent~ao prefeito, Pedro Ernesto. Entre seus objetivos a
UDF j�a apresentava este: \encorajar a pesquisa cient���ca, liter�aria e art��stica".

A nova Universidade era composta por cinco unidades { Escola de Ciências, Instituto
de Educa�c~ao, Escola de Economia e Direito, Escola de Filoso�a e Letras e Instituto de
Artes {, tendo sido entregue a dire�c~ao da Escola de Ciências a Roberto Marinho, que
como fundador e diretor da Academia de Ciências, pôde atrair um grupo de professores
plenamente identi�cados com a id�eia de promover o estudo desinteressado das ciências,
na esperan�ca de formar pequisadores e tamb�em bons professores para essas disciplinas
(Paim, 1981, p. 81).

O discurso proferido por ocasi~ao da inaugura�c~ao dos cursos da UDF, no Teatro Mu-
nicipal, em 31 de julho de 1935, pelo seu idealizador e ent~ao Reitor Interino, Prof. An��sio
Teixiera, integrante da ABE, nos d�a a dimens~ao da renova�c~ao contida em seu projeto.

(...) A Universidade �e, pois, na sociedade moderna, uma das institui�c~oes ca-
ractet��sticas e indispens�aveis, sem a qual n~ao chega a existir um povo. Aqueles
que n~ao as têm, tamb�em n~ao têm existência autônoma, vivendo, t~ao somente,
como um reexo dos demais. (...)
Trata-se de manter uma atmosfera de saber, para se preparar o homen que
o serve e o desenvolve. Trata-se de conservar o saber vivo e n~ao morto, nos
livros ou no empirismo das pr�aticas n~ao intelectualizadas.
Trata-se de formular intelectualmente a experiência humana, sempre reno-
vada, para que a mesma se torne consciente e progressiva.
Trata-se de difundir a cultura humana, mas de fazê-lo com inspira�c~ao, en-
riquecimento e vitalizando o saber do passado com a sedu�c~ao, a atra�c~ao e o
��mpeto do presente" (Teixeira, 1962, p. 181-188).

An��sio, criticando o modelo universit�ario vigente, n~ao o da USP e sim o adotado
pelo Governo Federal, defendido por Francisco Campos, ent~ao Ministro do rec�em criado
Minist�erio da Educa�c~ao e Sa�ude, prossegue em seu discurso:

(...) Esse pa��s �e o pa��s dos diplomas universit�arios honor���cos, �e um pa��s que
deu �as suas escolas uma organiza�c~ao t~ao fechada e t~ao limitada que susbstituiu
a cultura por duas ou três pro�ss~oes, �e o pa��s em que a educa�c~ao, por isso
mesmo, se transformou em t��tulo para ganhar um emprego. Haver�a, por acaso,
demasiado ensino superior no Brasil? N~ao. O que h�a s~ao demasiadas escolas
de certo tipo pro�ssional, distribuindo anualmente diplomas em n�umero maior
que o necess�ario e o poss��vel, no momento, de se consumir (Teixeira, 1962, p.
181-188).
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Podemos perceber atrav�es do discurso de An��sio Teixeira que a proposta de UDF n~ao
diz respeito a uma universidade que privilegie a cultira escol�astica, como as da Idade
M�edia, nem a uma institu�c~ao de forma�c~ao somente pro�ssional, como as institu��das nos
anos 20 { Universidade do Rio de Janeiro e Universidade de Minas Gerais {, mas, sim
um centro de cria�c~ao e de difus~ao de cultura \desinteressada", e da pesquisa cient���ca.
Assim, como ocorreu na USP, tornou-se necess�aria a vinda de professores provenientes de
pa��s onde j�a existisse essa tradi�c~ao.

Como parte dessa preocupa�c~ao, Afrânio Peixoto foi escolhido para ir �a Europa recrutar
os professores estrangeiros, com o cuidado de colocar o interesse universit�ario, o ensino
e a excelência do saber �a frente de posturas ideol�ogicas ou clientelistas. A preocupa�c~ao
com o ensino e, em decorrência disso, com a necessidade do dom��nio de nossa l��ngua
levam Afrânio a priorizar, em sua escolha, mestres da Fran�ca, de Portugal, da It�alia e da
Espanha1.

N~ao se pretendia uma importa�c~ao de id�eias ou um colonialismo cultural, mas essas
miss~oes deveriam ser:

a souche, a soca diremos n�os, donde brotar�a disseminada a cultura nacional
n~ao mais o esfor�co individual de alguns auto-didatas, sen~ao extens~ao popular
e coletiva de culturas, que ser~ao a cultura brasileira, dado o exemplo, sempre
f�ertil em cont�agios ou imita�c~oes.
Isso, por�em. ser�a apenas o come�co. Esses estrangeiros eminentes, semear~ao,
enxertar~ao, por~ao estacas e mudas na alma nacional e partir~ao com as nossas
ben�c~oes e reconhecimento. �E aqui, conosco, pela fecunda�c~ao desse esp��rito uni-
versal na alma brasileira que deve nascer, crescer e estender-se a consciência
do Brasil, os futuros e de�nitivos professores ser~ao brasileiros (Peixoto, 1935,
p. 8).

A UDF, durante poucos anos de existência, contou, assim, com a colabora�c~ao, ao lado
de destacadas personalidades nacionais, de renomados professores estrangeiros.

Podemos associar a alguns desses professores estrangeiros, que vieram para as rec�em
criadas universidades, a semente de desenvolvimento da pesquisa cient���ca ligada �a uni-
versidade, no Brasil. Este �e o caso, por exemplo, da F��sica que, em S~ao Paulo, tem como
precursor Gleb Wataghin, considerados por alguns o \pai da F��sica" no Brasil2 e no Rio
de Janeiro Bernard Gross, professor da UDF, que, com a lei da desacumula�c~ao, em 1937,
opta pelo Instituto Nacional de Tecnologia, sem contudo interromper suas experiência
com Joaquim da Costa Ribeiro.

Apesar da inicaitiva pioneira que foi a UDF, seu projeto liberal esbarra nos ideais
centralizadores do Estado Novo, o que provoca seu esvaziamento. J�a em 1935, An��sio Tei-
xeira �e afastado da UDF e, solid�arios a ele, tamb�em saem outros importantes professores.
Em 1937, a UDF sofre outro golpe com o Decreto-lei no 24, que pro��be, a partir de 1o

1Chegamos a essas conclus~oes atrav�es da leitura da correspondência entre An��sio Teixeira e Afrânio Pei-
xoto �a �epoca das contrata�c~oes. Essa documenta�c~ao encontra-se no Arquivo Teixeira do CPDOC/Funda�c~ao
Get�ulio Vargas.

2Ver a respeito os depoimentos concedidos �a pesquisa \Faculdade Nacional de Filoso�a", arquivados
no PROEDES, FE/UFRJ.
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de janeiro pr�oximo, a acumula�c~ao de cargos p�ublicos, inclusive os de magist�erio, o que
compromete a continuidade de seus trabalhos de ensino.

Como golpe �nal, Vargas assina o Decreto-lei no 1.063, de 20 de janeiro de 1939,
que disp~oe sobre a transferência dos estabelecimentos de ensino, professores e alunos da
Universidade do Distrito Federal para a Universidade do Brasil.

O Ministro Capanema consegue, �nalmente, executar seu plano, extinguindo um foco
liberal dentro de um Estado centralizador. O plano se completa com a cria�c~ao da Facul-
dade Nacional de Filoso�a, pelo Decreto-lei no 1.190, de 4 de abril de 1939, como modelo
para todas as unidades congêneres no pa��s.

2.4 A Institucionaliza�c~ao da Universidade do Brasil, em 1937 e
da FNFi em 1939

Para compreendermos a educa�c~ao superior nesse per��odo, sentimos ser necess�ario
fazer algumas considera�c~oes sobre as propostas em rela�c~ao �a quest~ao, a partir do Governo
Provis�orio. Uma das raz~oes poderia ser encontrada numa a�rma�c~ao do ent~ao Ministro
Francisco Campos, um dos ide�ologos do Estado Novo: \A Revolu�c~ao de 30 s�o se operou,
efetivamente, em novembro de 1937" (Campos apud F�avero, 1989a, p. 14). �E importante
salientar que tanto a promulga�c~ao do Estatuto das Universidades Brasileiras de 1931,
como a proposta de reestrutura�c~ao do Minist�erio da Educa�c~ao e Sa�ude P�ublica, em 1935,
a institucionaliza�c~ao da Universidade do Brasil, em 1937, e a cria�c~ao da Faculdade de
Filoso�a, em 1939, s~ao partes de um mesmo projeto. O ide�ario estadonovista, que come�ca
a ser gestado com a Revolu�c~ao de 30, permeia todas essas iniciativas, encabe�cadas por
Francisco Campos e Gustavo Capanema, sendo a cria�c~ao da UDF e da USP uma rea�c~ao
de for�cas que poderiam, at�e, vir a amea�car essa hemogemonia.

A partir da Revolu�c~ao de 30, Francisco Campos assume o ent~ao Minist�erio da Educa�c~ao
e Sa�ude P�ublica, quando s~ao baixados diversos atos legais para os v�arios ramos de ensino.
Com rela�c~ao ao ensino superior, destacam-se principalmente os Decretos no 19.851, de 11
de abril de 1931 (Estatuto das Universidades Brasileiras), e no 19.852, da mesma data
(reorganiza�c~ao da Universidade do Rio de Janeiro), que disp~oe como regra de organiza�c~ao
desse ensino o sistema universit�ario. Essa reforma passa �a hist�oria com o nome do Ministro
que a encaminha { Francisco Campos (F�avero, 1989a, p. 14).

Apesar de, na Exposi�c~ao de Motivos que encaminha esses decretos (19.851 e 19.852),
publicada no Di�ario O�cial, de 18 de abril de 1931, Francisco Campos atribuir �a Uni-
versidade o duplo objetivo de equiparar tecnicamente as elites pro�ssionais do pa��s e de
proporcionar ambiente prop��cio �as voca�c~oes especulativas e desinteressadas, cujo destino,
imprescind��vel �a forma�c~ao da cultura nacional, �e o da investiga�c~ao e da ciência pura,
podemos notar em sua obra uma maior preocupa�c~ao em manter a hegemonia pol��tica do
que propriamente em se posicionar a favor de algum ideal. Nessa mesma exposi�c~ao, ele
revela:

O projeto em que se consubstancia foi objeto de larga medita�c~ao, de demorado
exame e de amplos e vivos debates, em que foram ouvidas e consultadas todas
as autoridades em mat�eria de ensino, individuais e coletivas, assim como aus-
cultadas todas as correntes e express~oes de pensamento, desde as mais radicais
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�as mais conservadoras.
Tal como passo �as m~aos de V. Excia. representa um estado de equil��brio
entre tendências opostas (...) (Campos apud F�avero, 1980, p. 129). Grifo
nosso.

No plano do discurso, caberia a uma Faculdade de Educa�c~ao, Ciências e Letras, pre-
vista no projeto de 1931, imprimir �a Universidade seu \carat�er propiamente universit�ario,
permitindo que a vida universit�aria transcenda aos limites do interesse puramente pro�s-
sional, abrangendo, em todos os seus aspectos, os altos e autênticos valores de cultura,
que �a Universidade confere o car�ater e atributo que a de�nem e a individuam". Entre-
tanto, a fun�c~ao de investiga�c~ao e de forma�c~ao de professores, competente �a Faculdade de
Educa�c~ao, Ciências e Letras, �e esquecida no plano federal at�e 1939 (F�avero, 1989a, p.15).

Gustavo Capanema, o sucessor de Campos na formula�c~ao da pol��tica educacional
do governo Vargas, ocupa o Minist�erio da Educa�c~ao e Sa�ude P�ublica de 1934 a 1945.
Ele demonstra em sua obra um grande interesse pela implanta�c~ao de uma universidade
nacional e j�a em seu projeto de reorganiza�c~ao desse Minst�erio, em 14 de novembro de
1935, dizia a Get�ulio Vargas:

No plano, que lhe entrego, h�a um ponto para o qual pe�co o seu maior interesse
�e a Universidade.
�E preciso que a Uni~ao dê �a sua Universidade o m�aximo relevo. �E preciso que
esta Universidade seja realmente uma institui�c~ao brilhante e poderosa, que
tenha prest��gio entre as demais existentes no pa��s, e que este prest��gio seja
incontrast�avel (Capanema, 1935).

�E dif��cil saber quais os reais motivos que levaramCapanema a levantar esta \bandeira".
Talvez inuência da Igreja Cat�olica, vaidade pessoal, ou mesmo vis~ao da necessidade de
direcionamento da juventude, como ele pr�oprio a�rma:

Neste momento de entrechoque de id�eias, de princ��pios, de diretrizes, n~ao pode
a Uni~ao descuidar-se de sua Universidade. O senhor [Get�ulio Vargas] disse, na
Universidade de Buenos Aires, num belo discurso, que \o meio universit�ario
marca, em toda parte, o roteiro das id�eias". �E uma grande verdade. Pois
bem, nesta hora perigosa que o Brasil atravessa, hora em que tal roteiro n~ao
est�a n��tido, em que v~ao aparecendo aqui e ali organiza�c~oes universit�arias as
mais diversas, nesta hora d�ubia �e imprescind��vel que a Uni~ao fa�ca de sua
Universidade um vigoroso instrumento de ordem e equil��brio, uma institui�c~ao
cheia de autoridade, que, pelo poder de seus elementos, seduza a juventude,
e seja capaz de orientar os esp��ritos para rumos claros e seguros (Capanema,
1935).

Talvez todos estes fatores e outros mais tenham impulsionado Capanema, mas o im-
portante �e percebermos que os ideais que o levam a lutar pela Universidade s~ao quase
antagônicos aos dos fundadores da USP e da UDF, o que imprime um car�ater diferente �a
Universidade do Brasil.

Em 5 de julho de 1937, �e sancionada a Lei no 452, que organiza a Universidade do
Brasil e, em seu discurso, por ocasi~ao da san�c~ao dessa lei, Capanema, falando sobre a
cria�c~ao da Faculdade Nacional de Filoso�a, Ciências e Letras, a�rma:
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(...) Tais faculdades s~ao de estrita necessidade �a vida do pa��s. Sem as fa-
culdades de �loso�a, ciências e letras, o ensino secund�ario n~ao progredir�a,
n~ao sair�a da de�ciência e da incerteza, e continuar�a a dar �as gera�c~oes, que
marcham para as escolas superiores ou diretamente para a luta pro�ssional,
prec�arios conhecimentos e indecisa forma�c~ao espiritual (Capanema, 1937).

Assim, Capanema continua em conformidade com os preceitos do Estado Novo, atri-
buindo valor �a universidade n~ao como artigo de luxo access��vel a poucos, mas como local
de difus~ao da cultura e da idelogia, atrav�es do efeito multiplicador que �e a forma�c~ao de
professores secund�arios.

Dando prosseguimento ao seu plano, apesar de muito clamores contr�arios, o Governo
Central j�a vimos, consegue extinguir a UDF, em 20 de janeiro de 1939, atrav�es do Decreto-
lei no 1.063/39, que transfere seus professores, alunos, e instala�c~oes para a Universidade
do Brasil, com a justi�cativa de melhorar a racionalidade administrativa do Pa��s3. Logo
a seguir, cria, em 4 de abril do mesmo ano, atrav�es do Decreto-lei no 1.190, a Faculdade
de Filoso�a, em lugar da Faculdade Nacional de Filoso�a, Ciências e Letras, institu��da
pela Lei no 452, de 5 de julho de 1937, como modelo padr~ao para as demais institui�c~oes
congêneres.

De acordo com o Decreto-lei que a organiza, a Faculdade Nacional de Filoso�a apre-
senta as seguintes �nalidades:

a) preparar trabalhadores e intelectuais para o exerc��cio das altas atividades culturais de
ordem desinteressada ou t�ecnica;

b) preparar candidatos ao magist�erio do ensino secund�ario e normal;

c) realizar pesquisas nos v�arios dom��nios da cultura, que constituam objeto de seu ensino.
(Brasil, 1946, p. 5). Grifo nosso.

Embora minucioso, esse decreto n~ao se refere, em nenhum outro momento, �a pesquisa.
N~ao encontramos incentivo para que os professores se dedicassem �a investiga�c~ao cient���ca,
como tamb�em n~ao h�a men�c~ao �a cria�c~ao da carreira de pesquisador, desse modo, percebe-
mos a di�culdade, j�a no dispositivo legal, em garantir a efetiva�c~ao dessa terceira �nalidade
prevista para a FNFi.

Na exposi�c~ao de motivos que antecede esse Decreto, Capanema assim o justi�ca:

Em primeiro lugar, �e o ensino secund�ario que recebe consider�avel beni���cio.
(...)
Em segundo lugar, o decreto-lei, ora apresentado, vem concorrer para a me-
lhora do nosso ensino prim�ario. (...)
Em �ultimo lugar, diremos que a Faculdade Nacional de Filoso�a, cujos funda-
mentos ora se �xam, vir�a contribuir, da maneira mais decisiva, para aumen-
tar e aprofundar a cultura nacional, no terreno �los�o�co, cient���co o liter�ario
(Brasil, 1946, p. 3-5).

3A esse respeito, ver Exposi�c~ao de Motivos do Decreto no 1.063/39, in: F�avero, 1989a, p. 77.
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Como se pode observar, a preocupa�c~ao com o desenvolvimento da pesquisa dentro
dessa institui�c~ao, apesar de mencionada no decreto-lei no 1.190/39, �e pouco considerado na
organiza�c~ao da Faculdade. Isso �e evidenciado, por exemplo, atrav�es do processo de sele�c~ao
de professores para composi�c~ao do primeiro quadro docente da FNFi, cujos crit�erios nem
sempre de car�ater acadêmico, prevalecendo �as vezes outros interesses, tais como: troca de
favores, alian�cas atrav�es de coopta�c~ao e at�e se o interessado possui valores compat��veis
com a doutrina crist~a e identidade com a pol��tica governamental4.

Quanto �a contrata�c~ao de professores estrangeiros para FNFi, esta foi feita via Governo,
diferentemente do acontecido na USP e na UDF, cujos professores foram convidados
atrav�es de miss~oes acadêmicas de alto n��vel, que tamb�em se preocupavam em trazer
professores que possu��ssem tradi�c~ao em pesquisa para que aqui pudesem introduzir tal
pr�atica nas universidades.

Essas contrata�c~oes, salvo algumas exce�c~oes, que ser~ao posteriormente comentadas,
foram feitas, em sua maioria, sob a supervis~ao do Ministro Gustavo Capanema, este
demonstrou valorizar mais as ideologias que seriam transmitidas pelos professores, pouco
se preocupando com a excelência do ensino, tal fato terminou por emperrar a vinda de
alguns professores e favorecer a vinda de outros, interessados em pregar a ideologia fascista
ascendente na It�alia. Como nossos professores, em sua maioria, n~ao possu��am a tradi�c~ao
em pesquisa, essa pr�atica em muito atrapalhou a implanta�c~ao da pesquisa na FNFi5.

4Em rela�c~ao a composi�c~ao do primeiro quadro do corpo docente da FNFi remetemos a F�avero, 1996b,
p. 13.

5Para uma analise mais detalhada a respeito da contrata�c~ao dos professores estrangeiros na FNFi ver
o estudo de F�avero de maio, 1991, p. 59-71.
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CAP�ITULO III

3 A Faculdade Nacional de Filoso�a e a Pesquisa

nos Primeiros Dez Anos

3.1 O Idealizado e o Realizado

Ao completar dez anos de existência, com 937 alunos em seus onze cursos regulares,
a Faculdade Nacional de Filoso�a j�a apresentava, segundo o professor Raul Bitencourt,
seu objetivo bem de�nido: \O saber desinteressado (pesquisa cient���ca, investiga�c~ao �-
los�o�ca e cria�c~ao liter�aria) e a forma�c~ao de professores para o ensino secund�ario e normal"
(Universidade do Brasil, 1951, p. 24).

Essa dupla voca�c~ao �e enfatizada nos discursos por ocasi~ao da comemora�c~ao do de-
cen�ario da Faculdade. Iremos agora nos deter na parte referente �a pesquisa cient���ca,
tendo em vista nosso objeto de estudo.

Com essa procupa�c~ao, retornamos a Raul Bitencourt e vemos que em seu discurso,
na comemora�c~ao j�a refereida, ele enumera as realiza�c~oes da FNFi e faz um destaque a
respeito das:

Pesquisas originais, na �orbita da f��sica dos professores Costa Ribeiro e Leite
Lopes; as investiga�c~oes qu��micas sobre a pir�olise das gorduras, do professor
Athos da Silveira Ramos (Universidade do Brasil, 1951, p. 23).

Analisando a hist�oria dessa Faculdade, constatamos que, desde 1940, no Departa-
mento de F��sica da Faculdade Nacional de Filoso�a, s~ao desenvolvidas pesquisas sobre a
radioatividade de minerais e, em 1943, iniciam-se as investiga�c~oes sobre diel�etricos, o que
originou a descoberta do \efeito termodiel�etrico". O grupo, no entanto, n~ao se restringe
a marcar posi�c~ao na �area da f��sica experimental. Ainda na d�ecada de 40, encontramos
registros de pesquisas sobre a teoria dos corp�usculos elementares, as de�culdades da teoria
quântica do campo eletromagn�etico, a teoria das for�cas nucleares e o c�alculo de processos
observados na radia�c~ao c�osmica. Importante ressaltar que essas pesquisas foram publica-
das e/ou apresentadas em congressos cient���cos. no Brasil e no exterior (Brasil, 1947, p.
111-112).

Endossando essas a�rma�c~oes, o professor Jos�e Leite Lopes, em seu discurso de posse
da cadeira de F��sica Te�orica e F��sica Superior da FNFi { que j�a ocupava interinamente
h�a três anos {, intitulado \Universidade e pesquisa: os nossos problemas", em 16 de
novembro de 1948, declara:

Gleb Wataghin foi o grande e entusiasta organizador da f��sica no Brasil. E
hoje os trabalhos de Souza Santos, M�ario Schemberg, Paulus Pomp�ea e co-
laboradores, nos dom��nios da radia�c~ao c�osmica e da f��sica atômica [USP];
os trabalhos de Costa Ribeiro, Bernard Gross e Oliveira Castro, na F��sica
de dial�etricos [FNFi/UB], asseguram ao Brasil uma posi�c~ao de destaque nos
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meios cient���cos mundiais. Deste clima de trabalho, de amor �a ciência, con-
tinuam a sair jovens pesquisadores e todos v�os sabeis da importâncua e da
repercurss~ao mundial das pesquisas recentes de Cesar Lattes. E ao seu lado,
dois outros jovens cientistas, Leopoldo Nachbin e Jayme Tiomno, realizam
atualmente, nos Estados Unidos, importantes trabalhos em matem�atica e f��sica
(Leite Lopes, 1987, p. 40)

Essa atmosfera de trabalho tamb�empode ser sentida atrav�es do relat�orio das atividades
do Departamento de F��sica da FNFi, durante o ano de 1948 (anexo 1). Nesse Relat�orio
est~ao registrados a ocorrência de Semin�arios do professor Leite Lopes sobre temas de F��sica
Moderna. �E tamb�emmencionada a realiza�c~ao de conferências isoladas proferidas tanto por
professores estrangeiros, como Jean Cabannes (Universidade de Paris), Arthur Solomon
(Universidade de Harvard), Jean Delsarte (Faculdade de Ciências de Nancy), quanto por
professores brasileiros, como Costa Ribeiro e Leite Lopes, da pr�opria Faculdade Nacional
de Filoso�a e Cesar Lattes, da Universidade de S~ao Paulo. Todas essas conferências
versando sobre os progressos recentes da f��sica.

O Relat�orio menciona ainda a participa�c~ao de professores do Departamentto de F��sica
da FNFi em outras institui�c~oes cient���cas, o que, ao lado da vinda de professores estrangei-
ros, demonstra o intercâmbio ocorrido. Nesse item tamb�em �e mencionada a participa�c~ao
do professor Costa Ribeiro na \Reuni~ao de Per��tos Cient���cos da Am�erica Latina", que
teve lugar em Montivid�eo por iniciativa da UNESCO. L�a apresentou teses sobre o regime
de tempo integral para pesquisadores e a institui�c~ao de fundos nacionais para pesquisa.

Essas reivindica�c~oes, tempo integral e fundos nacionais para pesquisa, j�a naquele
per��odo, s~ao apresentadas como condi�c~oes fundamentais, sem as quais se tornaria im-
poss��vel o desenvolviemnto da pesquisa cient���ca. Voltaremos oportunamente a elas.

Quanto �as atividades de pesquisa e trabalhos publicados, o Relat�orio nos d�a not��cia de
quatro trabalhos, três do professor Leite Lopes e um do professor Paulo S�ergio. Menciona
tamb�em um trabalho do professor Armando Dias Tavares, que n~ao chegou a ser publicado.

Esse documento termina registrando que as pesquisas sobre o fenômeno termodiel�etrico,
a t�ecnica de constru�c~ao de contadores e a radioatividade de minerais brasileiros prosse-
guem no Laborat�orio de F��sica Experimental.

A partir de um exame deste Relat�orio, podemos sentir o grande interesse e engaja-
mento dos professores/pesquisadores do Departamento de F��sica da Faculdade Nacional
de Filoso�a no desenvolvimento da pesquisa em f��sica, atrav�es do constante intercâmbio
de seus professores com outras institui�c~oes, como tamb�em das numerosas conferências e
trabalhos publicados. Mas, ao lado dessas realiza�c~oes, havia muitas di�culdades, como o
pr�oprio professor Leite Lopes registra em seu, j�a citado, discurso de posse da cadeira de
F��sica Te�orica e F��sica Superior:

(...) E enquanto nos comprazemos em realizar verdadeiras batalhas verbais em
torno de especulativas, abstratas e quase sempre ret�oricas concep�c~oes de uni-
versidade, de aprior��sticos esp��ritos universit�arios, os problemas e as di�cul-
dades de ordem concreta que se antep~oem �a boa marcha dos pr�oprios trabalhos
universit�arios s~ao relegados a plano secund�ario, deixando, em consequência,
esses trabalhos num estado de as�xia quase permanente.
Nesta altura da vida dos povos que têm cultura e civilica�c~ao, universidade �e,
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antes e acima de tudo, um corpo de professores pesquisadores e de assitentes-
pesquisadores, integralmente dedicados �as suas fun�c~oes de ensino e pesquisa
na universidade, voltados para elas, por elas absorvidos, viviendo-as em sua
vida comum.
O trabalho de investiga�c~ao cient���ca, a pesquisa liter�aria e �los�o�ca, exigem
aten�c~ao voltada para os problemas da particular disciplina em que se trabalha,
todas as horas do dia, todos os dias do mês, todos os meses do ano. Sem
essa equipe de homens devotados a ensinar, criticando fundamentalmente o
que outros descobriram, e a ensinar o que eles pr�oprios s~ao levados a des-
cobrir { como um corol�ario que decorre da necessidade de se criar para se
compreender melhor { sem esta equipe de homens assim devotados, n~ao existe
universidade. E esta equipe, esse material humano, �e que �e o patrimm̂onio
n�umero um da universidade. Universidade �e, em seguida, a realiza�c~ao das
condi�c~oes necess�arias �a efetiva�c~ao dos trabalhos de pesquisa e ensino: equipa-
mento, material de laborat�orios e bibliotecas de um lado; concess~ao de bolsas
a estudantes para que estes possam avan�car em seus estudos, sem di�culda-
des alheias a sua inclina�c~ao cient���ca; para que eles possam render servi�cos
amanh~a, em n��vel superior, ao pa��s que os amparou e que deles necessita vi-
talmente. N~ao �e propriamente uma universidade aquela cujos professores s~ao
obrigados a execer fun�c~oes alheias �as suas atividades universit�arias, a �m de
poderem viver ou sobreviver. Ser�a, no m�aximo, um conjunto de escolas em
que se realizam conferências mais ou menos brilhantes e em que se passam
receitas rotineiras (Leite Lopes, 1987, p. 35-36).

Por este discurso, podemos constatar que, naquela �epoca, 1948, Leite Lopes j�a rei-
vindicava tempo integral, dedica�c~ao exclusiva, carreira de pesquisador, possibilidade de
amparar novos talentos e condi�c~oes materiais como laborat�orios e biblitoecas para a FNFi.

Com essas preocupa�c~oes, ele prossegue em seu discurso:

N~ao �e, em absoluto, exagerada esta ênfase sobre a necessidade de amparo e
fomento �a investiga�c~ao cient���ca no Brasil. O progresso de um pa��s repousa
certamente num equil��brio sadio entre o esp��rito cient���co e o cultivo das letras
e das artes. Este equiblibrio n~ao existe em nosso pa��s. Se temos uma tradi�c~ao
cultural, esta �e certamente a das letras (Leite Lopes, 1987, p. 38).

Para n�os �e f�acil perceber o professor Leite Lopes como um dos maiores entusiastas do
movimento pela pesquisa cient���ca dentro da universidade, em sua �epoca, pois ele deixou
suas id�eias documentadas em livros, artigos, discursos, atas da Congrega�c~ao e do Conselho
Departamental da FNFi, etc. Al�em de possur um rico arquivo de correspondência, no qual
permitiu nosso livre trânsito, sendo de fundamental importância para esta pesquisa, como
registramos anteriormente.

Outros professores do Departamento de F��sica da FNFi tamb�em repartiam tal ideal e
deparavam-se com as mesmas di�culdades, como podemos sentir atrav�es de seus depoi-
mentos. Vejamos o que nos diz o professor Cesar Lattes:

Havia a Faculdade Nacional de Filoso�a; havia o Departamento de F��sica {
mas [esse, na verdade,] era o Costa Ribeiro, que trabalhava em uma sala com
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um compressor, um microsc�opio eletrônico e um forninho de aquecer carna�uba.
Ele fez um trabalho muito bom. (...)
Leite Lopes e Nachbin eram pessoas muito simp�aticas, muito patri�oticas e
queriam fazer um n�ucleo, um centro de pesquisas de boa qualidade, de n��vel
internacional no Rio, onde n~ao havia tempo integral, nem condi�c~oes materiais
(n~ao tinha biblioteca, n~ao tinha o�cina mecânica) na Faculdade.6

A respeito das prec�arias condi�c~oes do desenvolvimento do trabalho de pesquisa na
FNFi, a professora Elisa Frota-Pessoa �e incisiva em suas cr��ticas:

Quando passei para o segundo ano, na Faculdade, peguei o Costa Ribeiro (...)
fui convidada para trabalhar com ele em pesquisa.
Comecei a trabalhar com o Costa Ribeiro no mesmo esquema da UDF. Ele
conseguiu com Carlos Chagas uma salinha e montamos l�a nosso laborat�orio
de pesquisas com aparelhos de Medicina e da FNFi. O Costa Ribeiro traba-
lhava em muitas coisas, o que era uma pena, porque era uma pessoa excepcio-
nal, formid�avel, e n~ao tinha praticamente tempo para o trabalho de pesquisa,
pois dava aula na Escola Normal, na Tecnologia e em outros lugares. Assim,
come�cavamos �as seis horas da tarde e acab�avamos geralmente �as nove horas.
(...)
L�a na Faculdade era di�c��limo contratar uma assistente era di�c��limo qual-
quer coisa, mas tamb�em os que lutavam por isso eram pouqu��ssimos, porque a
maioria estava content��ssima com aquele \status quo" que tinha l�a. (...)
O Costa Ribeiro diferenciava-se dos demais: come�cou a fazer pesquisa em
1940. De resto, todos, quando tinham que fazer concurso de c�atedra, faziam
uma coisinha mais ou menos original, mas ningu�em tinha preocupa�c~ao em
fazer pesquisa permanente. Isso era uma coisa que na FNFi, no meu tempo,
a gente n~ao ouvia, a n~ao ser do Costa Ribeiro e do Sobrero.

O professor Jayme Tiomno em seu depoimento tamb�em ressalta pouco interesse no
desenvolvimento da pesquisa, o que vai se reetir nas insu�cientes condi�c~oes de trabalho. E
acrescenta a esse problema a falta de incentivo aos jovens que quisessem entrar na carreira
de pesquisador, sentida atrav�es da di�culdade de se ingressar no curso de doutorado. De
forma enf�atica, ele a�rma:

Desde o tempo em que �eramos assistentes, faz��amos um esfor�co muito grande
para fazer pesquisa na FNFi, mas n~ao era possi��vel contratar ningu�em. O
Costa Ribeiro, que tinha um prest��gio tremendo, conseguiu contratar dois as-
sistentes { primeiro eu, depois a Elisa (o contrato dela demorou mais de um
ano para ser efetivado). Depois ele tentou contratar mais algu�em e n~ao conse-
guiu. S�o quando sa�� �e que ele conseguiu contratar, na minha vaga, o Aramando
Dias Tavares. Da�� em diante, mais ningu�em! O Leite Lopes nunca conseguiu
contratar um assistente, mas logrou me contratar como encarregado de cursos,

6Todos os depoimentos mencionados neste trabalho (dos professores Leite Lopes, Cesar Lattes, Jayme
Tiomno, Elisa Frota Pessoa, Maria Laura Leite Lopes e Leopoldo Nachbin) s~ao aqui transcritos segundo
as entrevistas concedidas �a pesquisa \Faculdade Nacional de Filoso�a", ao longo de 1989 a 1990.
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porque era um contrato em car�ater prec�ario (...).
(...) O doutorado existia para que as pessoas n~ao o �zessem. Existia somente
para as pessoas com bom relacionamento na Universidade { aqueles que os
cateddr�aticos queriam que �zessem. Estabelecerem um sistema extremamente
complicado que n~ao estimulava ningu�em { n~ao havia curso, somente uma tese
a ser feita a s�os. Esse era o esp��rito de UB { o autodidatismo. Na USP, desde
o in��cio, havia um est��mulo aos assitentes para que fossem para o exterior. O
Wataghin fazia muito isso (...).
N~ao havia condi�c~oes de pesquisa aqui. A USP era mais rica, tinha maior pos-
sibilidade de contratos do que a do Rio [a Universidade do Brasil]. O n�umero
de c�atedras tamb�em era maior (...).
Havia na UB di�culdade em se conseguir equipamento. N~ao havia bolsas de
pesquisa. Fazer um laborat�orio era coisa muito dif��cil. O Costa Ribeiro conse-
guiu fazer pesquisas { mas, assim mesmo, n~ao muitas { principalmente quando
foi fazer o concurso, porque ele comprou, como equipamento de ensino, algum
equipamento especializado, num campo que n~ao exigia investimentos muito ca-
ros. O resto de equipamento de que ele se utilizava era emprestado do Depar-
tamento Nacional de Produ�c~ao Mineral, ou do pr�oprio Instituto de Tecnologia,
ou de outras �areas.

Percebemos que nomes como Bernard Gross, Luigi Sobrero (estrangeiros) e Costa
Ribeiro s~ao citados em quase todos os depoimentos concedidos �a Pesquisa \Faculdade
Nacional de Filoso�a" como os precursores e incentivadores da pesquisa em f��sica no Rio
de janeiro. Sendo que Bernard Gross, apesar de ter sido professor da UDF, devido �a
lei da desacumula�c~ao em 1987, n~ao se transferiu para a FNFi/UB, permanecendo no
Instituto Nacional de Tecnologia, do qual j�a era funcion�ario. Mesmo assim, participava
dos Semin�arios e das pesquisas desenvolvidas na Faculdade de Filoso�a.

A professora Elisa Frota-Pessoa tamb�em comenta em seu depoimento sobre a atua�c~ao
dos professores estrangeiros na pesquisa em f��sica no Brasil:

Gross pode ser tido como o pai da f��sica no Rio se considerarmos que desde
1935 ele publicou em revistas internacionais e nos Anais da Academia Brasi-
leira de Ciências v�arios trabalhos com diversos jovens, inclusive com o Pl��nio.
N~ao podemos nos esquecer no entanto que o pai da f��sica no Brasil foi o pro-
fessor Gleb Wataghin que come�cou a forma�c~ao de f��sicos em S~ao Paulo em
1934 e teve inuência sobre quase todos os f��sicos de minha gera�c~ao.

Dando mais detalhes sobre a atua�c~ao dos professores estrangeiros, nos fala o professor
Tiomno:

Sobrero foi quem extusiasmou os estudantes para a pesquisa e, desde o in��cio,
animava semin�arios de estudo (isso, entre 1940 e 441). Gross tamb�em parti-
cipava.
Houve uma revista de estudantes da Faculdade { FNF, se n~ao me engano {,
da qual Elisa, Leite Lopes e eu participamos com artigos, logo no primeiro e
segundo n�umero. A revista nos entusiasmou no sentido de que percebemos,
ent~ao, que poder��amos ser pesquisadores.



{ 22 { CBPF-CS-007/95

A respeito dos Semin�arios citados pelo professor Tiomno, que incentivaram os primei-
ros passos da pesquisa em f��sica no Rio de Janeiro, a professora Elisa nos explica como
funcionavam:

Durante o curso, no segundo ano, por proposta de Leite Lopes, come�camos a
organizar um Semin�ario dos alunos, estimulados pelo Sobrero e com a ades~ao
do Oliveira Castro e Gross. Esse Semin�ario era frequentado por Nachbin,
Maur��cio Matos Peixoto, Leite Lopes, Jayme Tiomno e eu. O Semin�ario era
organizado do seguinte modo: escolh��amos os artigos mais novos das revistas
que estivessem ao nosso alcance e exp�unhamos.
San Tiago Dantas apareceu l�a para assistir nosso Semin�ario. Isso porque ele
era um Diretor diferente...
(...) Nesses Semin�arios a gente discutia e sent��amos que est�avamos apren-
dendo, n~ao para repetir, mas para utilizar os conceitos e isso era essencial.

A importância e o m�erito desses Semin�arios para a divulga�c~ao de conhecimento de
ponta, t~ao imprescind��vel �a pesquisa em f��sica, s~ao ressaltados como um ponto fundamen-
tal por v�arios f��sicos que vivenciaram a experiência. Os depoimentos nos levam a perceber
tamb�em que eles supriram certas de�ciências da Faculdade, como nos relata a professora
Elisa:

F��sica Moderna n�os n~ao tivemos na Faculdade. Come�camos a vê-la nos Se-
min�arios que organiz�avamos. O Leite Lopes se formou, foi logo para os Estados
Unidos e voltou com o Doutorado. Continuamos os Semin�arios e a�� �zemos
um pouco de F��sica Moderna, iniciada, inclusive, com o Semin�ario do Leite.
Depois veio o Guido Beck que nos deu um curso e nos estimulou muito para
a pesquisa. Ele era austr��aco e veio fugido da Guerra.

Esse depoimento, al�em de explicar a importancia dos Seminarios, chama a aten�c~ao
para a inuência do trabalho do professor Guido Beck no Desenvolvimento da pesquisa
em f��sica na FNFi e na forma�c~ao de nossos pesquisadores na �area.

Sobre os professores italianos que vieram para integrar o primeiro corpo docente da
FNFi, a professora Elisa tamb�em d�a seu parecer:

Os italianos, fora o Sobrero, davam as aulas em italiano, eram da Escola Po-
lit�ecnica na Italia e vieram para c�a ensinar F��sica e Matem�atica. Professores
de Engenharia n�os t��nhamos aqui e n~ao precisavamos de estrangeiros.

Continuando, ela esclarece a distor�c~ao que houve em rela�c~ao �a contrata�c~ao de profes-
sores estrangeiros para a FNFi:

Quanto aos professores da Faculdade, propriamente, com algumas exce�c~oes,
tive grande decep�c~ao. Ao contr�ario de S~ao Paulo, onde mandaram o Teodoro
Ramos para a It�alia escolher professores, aqui no Rio, na �epoca em que o
fascismo estava orescendo, pediram ao governo de l�a que mandassem profes-
sores para c�a. ent~ao eles mandaram professores como o Dalberto Faggiani, por
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exemplo, que foi meu professor de F��sica no primeiro ano. Era um fascista
completo, n~ao dava propriamente F��sica, ou dava muito mal. Ele dava li�c~oes
patri�oticas (...).
Havia tamb�em o Achile Bassi, que n~ao era mau professor, mas n~ao era pes-
quisador, e o Zunini, que era muito fraco. Mas, para salvar, t��nhamos o Luigi
Sobrero, f��sico matem�atico.

Sobre a contrata�c~ao de professores estrangeiros que atuaram na F��sica e na Matem�atica
nos primeirios anos da FNFi, tamb�em se manisfesta o professor Leopoldo Nachbin:

Quando come�cei a frequentar os cursos da Faculdade de Filoso�a, havia um
grupo de professores italianos, entre os quais se destacaram sobretudo Gabrielle
Mamana e Luigi Sobrero. Mas a Faculdade Nacional de Filoso�a, no que se
refere ao curso de matem�atica, naquela �epoca, era ainda muito incipiente, de
modo que a inuência desses professores se limitou, essencialmente, ao âmbito
da sala de aula, ministrando cursos que faziam sentido naquela ocasi~ao, cursos
muito bons. A parte de pesquisa ainda era muito recente. (...)
Em 1945, veio para a Faculdade Nacional de Filoso�a o matem�atico português
Antônio Monteiro, o qual exerceu muita inuência no que diz respeito ao en-
sino e a pesquisa. Ele me ajudou muito. O professor Monteiro trabalhou no
Departamento de Matem�atica durante quatro anos, de 1945 e 1949.

Esses depoimentos nos fornecem subs��dios para entender que, apesar de algumas
exce�c~oes, os professores estrangeiros exerceram fundamental inuência na institui�c~ao da
pesquisa no Brasil, especialmente na �area de F��sica.

Percebemos tamb�em os primeiros passos da pesquisa em f��sica na FNFi, as di�culdades
e algumas sa��das (estrat�egias) utilizadas pelos professores para que pudessem desenvolver
a pesquisa naquela Faculdade. Deteremos nossa aten�c~ao, daqui em diante, na observa�c~ao
de tais sa��das e/ou estrat�egias.

3.2 Estrat�egia de A�c~ao

Essa luta por melhores condi�c~oes de trabalho e desenvolvimento da pesquisa permeia
todo o primeiro decênio da FNFi e pode ser percebida, mais detalhadamente, atravês das
estrat�egias de a�c~ao propostas pelos interessados.

Primeiramente, �e importante salientarmos a pol��tica de apoio aos novos talentos, em
1994, pelo ent~ao diretor da FNFi, Francisco Clementino de San Tiago Dantas, como ele
mesmo assinala em carta a Leite Lopes:7

Abdelhay desistiu da viagem, e por isso perdemos a bolsa a ele corespondente.
Este ano pedi a renova�c~ao da sua, e solicitei outras para Nachbin, Lifchitz e
Guerreiro Ramos. Se as obtiver, auguro um excelente resultado do prossegui-
mento da nossa pol��tica de apoio irrestrito aos valores (Dantas, 1994).

7Um estudo mais detalhado da atua�c~ao dos professores estrangeiros na FNFi, encontram-se em F�avero
et alii 1991, p. 59-71.
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A concess~ao de bolsas de estudo, fornecidas por �org~aos estrangeiros de fomento �a
pesquisa, como a Funda�c~ao Gugenheim, o Departamento de Estado Americano, entre
outros, possibilitou a alunos interessados sua introdu�c~ao na pr�atica de pesquisa nos centros
em que j�a havia essa tradi�c~ao.

Na Faculdade de Filoso�a da Universidade de S~ao Paulo tamb�em houve, �a �epoca, esse
tipo de incentivo.

Esses jovens pesquisadores cedo aprenderam o que era pesquisa e como se \fazia
ciência", quando regressaram ao Brasil, se tornaram grandes batalhadores na luta pela
institucionaliza�c~ao da pesquisa em nosso pa��s.

Demonstramos a seguir onde alguns bolsistas realizaram seus estudos, principalmente
na �area da F��sica:

1944 1945 1946 1947 1948 1949

Leite Lopes em Princetonj- - - - -j- - - - -j

Cesar Lattes em Bristol j- - - - -j- - - - - j

Cesar Lattes em Berkelry j- - - - -j

Jayme Tiomno em Princeton j- - - - -j- - - - -j

L. Nachbin em Chicago j- - - - -j- - - - -j

Essa pr�atica continuou refor�cando a necessidade da vinda de professores estrangeiros,
que aqui estiveram tanto para fazer conferências, como para ministrar cursos regulares.

O resumo da atividades do Departamento de F��sica do ano de 1948 (anexo 1) faz
men�c~ao a v�arios desses professores estrangeiros. Al�emdeles, sabemos que professores como
Gabrielle Mamana e Luigi Sobrero, italianos, contratados em 1939, Antonio Monteiro,
português, contratado em 1945, e Guido Beck, austr��aco, que esteve no Rio de Janeiro, a
convite de Costa Ribeiro e Leite Lopes, dando cursos e orientando pesquisas na FNFi, em
1947, e na USP, em 1951, a convite de Mario Schemberg, muito incentivaram seus alunos
ao gosto pela pesquisa na �area da f��sica e da matem�atica.

Outro ponto importante, citado nos depoimentos, �e a reivindica�c~ao pelo Regime de
Tempo Integral desejado por todos esses professores. Em memorial enviado ao Conselho
Universit�ario da Universidade do Brasil, se torna bem claro ser esta condi�c~ao impres-
cind��vel para o bom andamento dos trabalhos na Universidade. Pela importância do
documento, consideramos pertinente inclu��-lo na ��ntegra no �nal da Disserta�c~ao (anexo
2).

O Memorial ressalta que, em pa��ses de not�avel tradi�c~ao universit�aria, como a Fran�ca,
a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos, h�a muito tempo foram tomadas medidas
importantes para o êxito de suas universidades, tais como: estabelecimento do regime de
tempo integral para os professores que desenvolvem trabalhos de pesquisa, a �m de que n~ao
dispersem os seus esfor�cos em atividades alheias aos interesses universit�arios, bibliotecas e
laborat�orios convenientemente aparelhados, para que os pesquisadores possam na verdade
realizar os seus trabalhos, bolsas de estudo para estudantes e assistentes, a �m de que estes
possam ter uma forma�c~ao s�olida e adequada, assegurando-se, deste modo, o indispens�avel
recrutamento cont��nuo de novos pesquisadores e professores competentes.
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Lembra, tamb�em, que a Universidade de S~ao Paulo j�a adotou o regime de tempo
integral para professores que se dedicam �a pesquisa cient���ca, e esclarece que a Funda�c~ao
Rockefeller, famosa pelas benem�eritas doa�c~oes a institutos de pesquisa em todo o mundo,
exige como condi�c~ao para colaborar com a FNFi a concess~ao do regime de tempo integral.

Essa luta pela obten�c~ao do regime de tempo integral �e antiga. J�a em 10 de julho de
1945, o professor Costa Ribeiro, ent~ao chefe do Departamento de F��sica da FNFi, exp~oe
a situa�c~ao:

(...) Temos por�em a esperan�ca de que se transforme em lei o projeto de
tempo integral, organizado pelo San Tiago, para aux��lio aos professores que
realizam pesquisa cient���ca e que atualmente parou pela m�aquina administra-
tiva do D.A.S.P. (ali�as, estou informado, com opini~ao favor�avel do respectivo
Presidente) (Ribeiro, 1945).

Na mesma correspondência, Costa Ribeiro convida, em nome do Conselho T�ecnico
Administrativo da FNFi, o professor Leite Lopes para reger interinamente a cadeira da
F��sica Te�orica e F��sica Superior. Costa Ribeiro explicita seus planos:

Esteja certo, meu caro Leite, de que eu considero a sua vinda para ocupar
a cadeira de F��sica Te�orica e Superior na nova Faculdade, como conquista
da maior importância para os nossos sonhos de realizar aqui um centro de
pesquisa cient���ca s�erio de n��vel elevado (Ribeiro, 1945).

Percebemos a�� a centelha da institucionaliza�c~ao da pesquisas cient���ca na �area da
f��sica no Rio de Janeiro. Mais tarde, imbu��do os mesmos ideiais, o professor Guido Beck
prop~oe ao professor Leite Lopes a contrata�c~ao do professor Cesar Lattes para a FNFi
como estrat�egia na luta por melhores condi�c~oes de trabalho naquela Faculdade:

Deixe-me fazer uma sugest~ao! Eu acho que seria bom e poss��vel para conseguir
mais importantes armas para a luta e para o tempo em que o real interesse por
Lattes e pela f��sica tiver diminuido fazer o seguinte. Você dever�a, pelos seus
pr�oprios meios e sem perguntar a ningu�em, abordar Lattes com o objetivo de
descobrir se e sob quais condi�c~oes você poderia consegui-lo para a Universi-
dade do Brasil, depois que ele tiver feito seu trabalho em Berkeley. Isto �e o
su�ciente para permitir a Lattes escrever para você um carta formal, com uma
autoriza�c~ao formal para utiliz�a-la junto �as autoridades, estabelecendo:

a) que, pelo menos, por ... meses ele n~ao pode pensar em deixar Berkeley;

b) que, em princ��pio, ele gostaria da id�eia de trabalhar no Rio, na Universi-
dade;

c) que, de qualquer maneira, sua estadia no Rio seria quase in�util e insu�-
ciente, a n~ao ser que ele consiga:
{ aparelhagens
{ empregos de tempo integral para um n�umero su�ciente de colaboradores
{ etc.
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N~ao pe�ca muito, n~ao uma longa lista, mas somente alguns pontos b�asicos, bem
escolhidos.
Eu acho que esta pode ser obtida de Lattes sem di�culdade, porque ele vai
compreender que, nas tuas m~aos, ela vai dar resultado, o que n~ao obriga e n~ao
representa mais do que sua pr�opria opin~ao, muito valiosa.
Depois, você pode pegar a carta e us�a-la em qualquer momento apropriado,
como argumento (Beck, 1948a).

Guido Beck, em seu relat�orio de atividades do ano de 1947, enviado ao chefe do De-
partamento de F��sica a FNFi, elogia o trabalho dos professores Jayme Tiomno, Antonio
Monteiro e Jos�e Leite Lopes e enfatiza a importância dos semin�arios peri�odicos de dis-
cuss~ao da literatura cient���ca recente, solicitando que seja dado a estes todo o apoio por
parte do diretor da FNFi (Beck, 1947).

3.3 Fora da FNFi

Apesar dos professores/pesquisadores n~ao conseguirem obter na FNFi as condi�c~oes de
trabalho por eles reivindicados, havia em todo mundo um crescente interesse pela pesquisa
cient���ca, particularmente na �area da F��sica Nuclear, o que acentuava a diferen�ca das
condi�c~oes de trabalho aqui em rela�c~ao aos grandes centros.

O professor Guido Beck, f��sico renomado, assim de�nia situa�c~ao da ciência na Am�erica
do Sul, em carta dirigida ao professor Leite Lopes:

Monteiro nunca compreendeu a situ�c~ao particular aqui da Am�erica do Sul.
Primeiramente, no atual momento, n~ao se faz ciência aqui e consequente-
mente n~ao h�a prest��gio da ciência. Existe um pequeno grupo de pessoas que
honestamente acreditam, como você acredita, que a ciência �e uma coisa boa e
�util e est�a trabalhando duro no sentido de ser feito algum trabalho de pesquisa,
de conseguir para a ciência o n�umero de prest��gio que ela precisa para poder
sobreviver. N~ao �e uma situa�c~ao onde se possa usar o n~ao existente prest��gio
para outros �ns que n~ao tem nada a ver com o assunto (Beck, 1948).

O interesse mundial pela energia atômica naqueles anos se deveu tanto ao estrondoso
desfecho da Segunda Guerra e a conseq�uente divulga�c~ao dos efeitos da bomda atômica,
quanto �a promessa de energia muito barata.

Assim, em 1946, a Organiza�c~ao das Na�c~oes Unidas instituiu uma Comiss~ao de Energia
Atômica, da qual aparticipou o Almirante �Alvaro da Motta e Silva, como representante
do Brasil. Ap�os colaborar nos trabalhos da Comiss~ao, o Almirante propôs ao governo
brasileiro a cria�c~ao do Conselho Nacional de Pesquisas, um sonho antigo dos membros da
Academia Brasileira de Ciências (Leite Lopes, 1987, p. 17).

O Professor Leite Lopes nos relata a importância da cria�c~ao do referido Conselho para
o desenvolvimento da ciência no Brasil:

Foi de grande importância a funda�c~ao do CNPq, pois formulou, em 1951,
o primeiro projeto de pol��tica cient���ca no Brasil, com recursos para ajudar
�nanceiramente os institutos de pesquisa e os departamentos cient���cos das
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universidades e conceder bolsas de estudo para jovens pesquisadores (Leite
Lopes, 1987, p. 17-21).

Tal interesse pela energia atômica �e percebido, ainda nos Anais da Academia Brasi-
leira de Ciências. Nos anos de 1940 e 1941, publicam-se 14 comunica�c~oes relacionadas �a
radia�c~ao c�osmica, em sua maioria apresentadas e discutidas por ocasi~ao do Simp�osio In-
ternacional sobre Raios C�osmicos. O assunto continua ensejando trabalhos, notadamente
dos f��sicos Wataghin e Gross, ao tempo em que tem in��cio a publica�c~ao de comunica�c~oes
relacionadas �a f��sica nuclear. Nos Anais de 1941, Marcelo Damy trata de novo m�etodo
de detec�c~ao de part��culas elementares, voltando a essa tem�atica nos Anais de 1942. Nos
Anais de 1944, os temas de f��sica nuclear s~ao abordados por Cesar Lattes e Gleb Wa-
taghin (estat��stica de part��culas elementares e n�ucleos) e Leite Lopes (energia potencial
do deuteron).

Das 14 sess~oes noticiadas pelos Anais de 1945, duas s~ao dedicadas ao debate de comu-
nica�c~oes de Leite Lopes e Schemberg, versando sobre quest~oes da f��sica nuclear, e quatro
ao fenômeno termodiel�etrico, a partir de exposi�c~ao apresentada por Costa Ribeiro. Nas
discuss~oes desse �ultimo tema, intervêm Gross, Tiomno, M�ario Pinto, Carlos Chagas e
Cintra do Prado. Nesse mesmo ano, os Anais publicam os trabalhos de Wataghin, so-
bre relatividade e indetermina�c~ao, de Leite Lopes, sobre meson, e de Schemberg, sobre
el�etron.

A emergência da nova �area de interesse combina-se com a manuten�c~ao das linhas
tradicionais de pesquisa. Assim, das 38 comunica�c~oes publicadas pelos Anais de 1945, 13
versam sobre problemas de matem�atica, com peculiaridade de que, ao lado de Azevedo
Amaral, agora aparecem os nomes de Mario Schemberg (duas comunica�c~oes), Francisco
Oliveira Castro e Leopoldo Nachbin (uma comunica�c~ao cada). As comunica�c~oes versando
sobre a ciência f��sico-qu��micas s~ao, em sua maioria, dedicadas �a qu��mica tradicional e
�as geociências do tipo explorat�orio, mas as que est~ao voltadas para os raios c�osmicos e
a f��sica nuclear ocupam posi�c~ao de destaque, ascendendo a seis (Schwartzman, 1982, p.
35-36).

O evento que marca o cumprimento do programa estabelecido, isto �e, o de acompanhar
a evolu�c~ao da ciência ao invês de voltar-lhe as costas, �e o Sim�oposio de Radia�c~ao C�osmica,
realizado no Rio de Janeiro, sob o patroc��nio da Academia Brasileira de Ciências, de 4 a 8
de agosto de 1941, por ocasi~ao da visita da miss~ao cient���ca norte-americana por Arthur
Comptom e integrada por quatro outros professores.

Por outro lado, fora a comunidade cient���ca, n~ao havia no Brasil interesse, nem por
parte do governo, nem da iniciativa privada, pelo desenvolvimento da pesquisa.

As ind�ustrias do Brasil, aos seus representantes nos governos sucessivos na Rep�ublica,
faltou sistematicamente consciência da importância de investimentos na pesquisa cient���ca
e tecnol�ogica, pois s�o estas seriam capazes de conduzir �a descoberta, ao desenvolvimento
e/ou aperfei�coamento de tecnologia para produ�c~ao. Nem ocorreu �as autoridades pol��ticas
{ tantas vezes apressadas em imitar aspectos do modelo norte-americano { estabelecer
leis e instrumento �scais capazes de induzir tais investimentos (Leite Lopes, 1987, p. 19).

Compete, pois, ao Estado instalar excelente universidades e institutos superiores de
tecnologia e dar incentivos aos empres�arios brasileiros para que apoiem a pesquisa { e n~ao
s�o a aplicada (Leite Lopes, 1987, p. 20).
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3.4 Funda�c~ao Get�ulio Vargas, um Sonho Desfeito

A cria�c~ao da Funda�c~ao Get�ulio Vargas, em 1945, muito animou alguns pesquisadores,
como nos conta Leopoldo Nachbin em correspondência dirigida a Leite Lopes:

Quanto �a quest~ao de ambiente cient���co h�a uma not��cia muito boa. Foi criada
no Rio de Janeiro uma funda�c~ao particular, a Funda�c~ao Get�ulio Vargas, que
j�a tem partrimônio de Cr 200.000.000,00, sede pr�opria e alguns terrenos para
constru�c~ao de outros edif��cios, que visa a amparar a pesquisa cient���ca. Foram
j�a criadas duas se�c~oes, uma de Geologia e outra de Matem�atica, da qual Lelio
Gama �e chefe e na qual est~ao o Monteiro, o Oliveira Castro e eu. Vai ser
iniciada, possivelmente em Dezembro, a publica�c~ao de uma revista de cola-
bora�c~ao internacional que se denominar�a Summa Brasiliensis Mathematicae.
O Zariski e o Weil v~ao fazer parte do comitê de reda�c~ao e ambos prometeram
dar trabalhos. Depois falarei em outros detalhes (Nachbin, 1945).

Leite Lopes, tamb�em animado com a inicaitiva, convida Cesar Lattes e dois outros
grandes f��sicos a escreverem artigos para a revista de f��sica da Funda�c~ao, facilitando assim
o intercâmbio de id�eias e de conhecimento:

A Funda�c~ao vai publicar a \Summa" de F��sica, j�a h�a um trabalho do Ma-
rio e outro meu para a mesmo. Gostamos de sua sugest~ao sobre o artigo o
m�etodo das chapas fotogr�a�cas, escreva-o e me envie que o publicaremos na
\Summa". O seu nome sair�a na mesma como Colaborador Permanente. Trate
de arranjar o Powell, Ochialini e outros f��sicos para colaboradores permanen-
tes da \Summa"; a condi�c~ao para tal, como você deve saber, �e a seguinte: o
colaborador permanente deve enviar pelo menos um trabalho de pelo menos
nove p�aginas, de 3 em 3 anos (Leite Lopes, 1947).

Cesar Lattes tamb�em se mostra entusiamado com a inciativa. Em carta dirigida a
Leite Lopes, datada de 21 de abril de 1946, ressalta o fato de ser a revista da f��sica da
Funda�c~ao a �unica no Brasil. Vejamos o que diz o professor Lattes:

(...) Outra sugest~ao que tenho a fazer, e que, com certeza deve ter ocorrido a
vocês, �e que, uma vez que a Summa da Funda�c~ao �e a �unica revista de f��sica
no Brasil, seja criado na mesma a se�c~ao de cartas ao editor ou notas pr�evias,
cuja utilidade �e bem conhecida. (...)
Soube com prazer que você est�a na Funda�c~ao. Pelo que tive oportunidade de
observar o pessoal de l�a est�a com �otima orienta�c~ao e animado a fazer alguma
coisa no Brasil. Queira transmitir minhas recomenda�c~oes aos Drs. Assis
Ribeiro, Othon Leonardos, Manoel Ferreira e Charles Javes, assim como ao
pessoal do n�ucleo de matem�atica (Lattes, 1946a).

Por�em, o sonho dura pouco e essa iniciativa cai por terra, como podemos obeservar
em correspondência de Cesar Lattes a Leite Lopes, alguns meses depois:
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Funda�c~ao Get�ulio Vargas: naturalmente �quei amolado ao saber que os boatos
tinham fundamento e que a hist�oria vai ser transformada num \daspinho".
Gostei, todavia, de saber que a turma toda agiu solid�aria e por veri�car que
esta se criando um esp��rito de luta contra os irrespons�aveis e os ignorantes
(Lattes, 1946).

O \daspinho", a que o professor Lattes se refere, e o diminutivo pejorativo de Departa-
mento de Administra�c~ao do Serviso Publico (DASP), que nunca respeitou a especi�cidade
do trabalho de pesquisa, sempre agindo segundo rigorosas regras burocr�aticas e prejudi-
cando seu andamento.

Em seu depoimento Cesar Lattes nos d�a sua vers~ao da extin�c~ao dos n�ucleos voltados
para a pesquisas da Funda�c~ao. Segundo ele:

Houve, durante seis meses, um n�ucleo na Funda�c~ao Get�ulio Vargas voltado
para a F��sica, a Matem�atica, a Botânica, mas foi feito a revelia do Presidente
da Funda�c~ao. Isso ocorreu quando o Get�ulio foi deposto e Luiz Sim~oes Lo-
pes se mandou para o Rio Grande do Sul. O Diretor Executivo era o Paulo
Assis Ribeiro e, sem pedir licen�ca nem nada, resolveu bancar o mecenas, mas
quando o Luiz Sim~oes Lopes voltou, fechou tudo. Mesmo assim, ainda peguei
o Simp�osio de 1945 sobre a Bomba Atômica ralizado na Funda�c~ao Get�ulio
Vargas, Tinha tamb�em a Suma de Matem�atica, a Suma de Botânica etc.

Ainda sobre a Funda�c~ao Get�ulio Vargas, o professor Lattes prossegue em seu depoi-
mento:

Com o fechamento dos n�ucleos de pesquisa da Funda�c~ao Get�ulio Vargas, o
Leite e o Nachbin �caram sem esse amparo e o Leite era muito simp�atico,
muito idealista, bem preparado. Fiz amizade com os dois e pensamos em fazer
alguma coisa, mas n~ao sab��amos ainda como. Com a produ�c~ao arti�cial de
mesons isso se tornou poss��vel.

No pr�oximo cap��tulo, procuramos analisar como se tornou poss��vel realizar esse sonho
dos f��sicos, ainda nos anos 40.
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CAP�ITULO IV

4 A Cria�c~ao do CBPF

4.1 O CBPF, uma Sa��da

Como foi analisado no cap��tulo anterior, quem sonhava com o desenvolvimento
da pesquisa cient���ca, em nosso pa��s, enfrentava graves empecilhos. Pretendemos, agora,
explicitar os sonhos desses professores/pesquisadores e as condi�c~oes que tornaram poss��vel
realiz�a-los.

Era a vontade geral desenvolver a pesquisa em f��sica com certa liberdade, condi�c~oes
de trabalho e interessar novos alunos.

Comecemos em 1946, quando o professor Cesar Lattes se encontrava em Bristol {
apesar de estar comissionado pela USP, havia tido desentendimentos com aquela Univer-
sidade { e pretendia vir para o Rio. Em carta a Leite Lopes, ele exp~oe seu desejo de
fundar um grupo de pesquisa f��sica no Brasil, como podemos ver a seguir:

(� � �) interessado em voltar ao Brasil, embora as oportunidades de trabalho
aqui sejam excelentes, pois estou convencido de que temos elementos (material
humano, mo�cos) para fazer alguma coisa boa. Voltarei ao Brasil se houver
possibilidade de trabalhar livremente. Ora, como você deve estar informado,
pelo menos para mim, o lugar em que esta possibilidade �e mais remota �e S~ao
Paulo e, por isso mesmo, recorro a você para saber quais s~ao as condi�c~oes no
Rio. Meus planos s~ao, apreender o mais poss��vel e, ao voltar, colaborando com
você e com os demais mo�cos capazes e de boa vontade que consigamos arranjar,
tentar alguma coisa de s�erio, isto �e, um n�ucleo em que se fa�ca realmente f��sica.
Tenho certeza de que você dever�a estar planejando alguma coisa deste tipo, de
maneira que o que venho a propor �e unir nossos esfor�cos (Lattes, 1946c).

Dois meses mais tarde, em outra correspondência dirigida a Leite Lopes, Cesar Lattes
exp~oe seus planos, rea�rmando ser para ele mais importante a cria�c~ao de um grupo de
pesquisadores em f��sica no Brasil do que fazer grandes descobertas em excelentes condi�c~oes
de trabalho, fora do pa��s. Em suas pr�oprias palavras:

Eventual \ades~ao" do abaixo assinado �a faculdade do Rio . { Estou muito
interessado na proposta que você me apresenta e sou muito grato a você e
ao Costa Ribeiro. Você est�a mais ou menos informado da minha situa�c~ao
aqui e de meus projetos. Na minha opini~ao, ciência em si n~ao �e tudo. Estou
perfeitamente disposto a ir trabalhar a�� em condi�c~oes muito menos favor�aveis
do que aqui (estou me referindo �a parte cient���ca e possibilidade material de
pesquisa, n~ao �a parte pro�ssional), porque acho que �e muito mais interessante e
dif��cil conseguir formar uma boa escola num ambiente prec�ario do que ganhar
o prêmio Nobel trabalhando no melhor laborat�orio de f��sica do mundo. A
satisfa�c~ao HUMANA que a gente sente ao veri�car que est�a sendo �util para
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que outros tamb�em tenham a oportunidade de pesquisar �e muito melhor do que
a que se obt�em de uma pesquisa feita sob �otimas condi�c~oes de trabalho.

Al�em disso, existe aquela coisa idiota que se chama patriotismo e, n~ao
sei porquê, embora nunca tivesse pensado na mesma, come�cou a mexer l�a
por dentro ha uns tempos atr�as � � � Estou, pois, interessado em voltar, logo
que tenha uma forma�c~ao su�ciente e desde que haja possibilidade a�� (Lattes,
1946b).

Destacamos sua express~ao \formar uma boa escola", pois a consideramos a \alma
mater" para o desenvolvimento da ciência, visto que renova�c~ao e continuidade s~ao pres-
supostos para a pesquisa cient���ca.

Ressaltando esse ponto, a professora Elisa Frota Pessoa nos esclarece em seu depoi-
mento.

Formar uma escola �e dar uma orienta�c~ao de pesquisa a diversos alunos, publi-
car o resultado das pesquisas com eles e esses alunos, tamb�em, v~ao orientando
outros alunos, depois de um certo treino, e assim vai se formando uma escola.

De certo modo, esse sonho foi realizado. Hoje, no Brasil, existem v�arios grupos de
pesquisadores em f��sica, que tiveram sua origem no CBPF, assim como em outros centros
irradiadores.

Todos os professores envolvidos nesse trabalho enfatizam, tanto em suas correspondências,
quanto em seus depoimentos, a necessidade de se iniciarem na pesquisa os jovens, incen-
tivar e dar oportunidade aos novos talentos. Reconhecem essa pr�atica como essencial ao
desenvolvimento e ao prosseguimento do trabalho cient���co, podendo, em certos momen-
tos, como nos mostrou Cesar Lattes em sua correspondência, ser mais importante que o
pr�oprio trabalho de pesquisa.

Em correspondência a Leite Lopes, datada de 28 de junho de 1949, o professor Leo-
poldo Nachbin tamb�em compartilha do desejo de incentivar novos talentos, mas ressalta
a necessidade de um lugar onde isso seja poss��vel.

(� � �) H�a aqui [Universidade de Chicago] matem�atica em todos os cantos, e
da boa. Sob um ponto de vista estritamente cient���co, eu naturalmente (com
você) preferiria �car aqui. Mas eu tamb�em gostaria de voltar ao Brasil, onde
n~ao somente eu poderia estudar como tamb�em ajudar aos mais novos desde
que n~ao me fechem a porta na cara como fez o Departamento de Matem�atica
do Rio, Oliveira exclusive (Nachbin, 1949).

Tamb�em enfatizando a necessidade da cria�c~ao de um grupo de trabalho, da forma�c~ao
de novos pesquisadores e da necessidade de se \fazer escola", se manifesta Jayme Tiomno
a Leite Lopes em correspondência de 6 de setembro de 1946.

Fiquei muito satisfeito com as tuas not��cias { espero que as coisas j�a estejam
funcionando regularmente e que você j�a tenha conseguido um grupo razo�avel
para trabalhar. Isso �e fundamental para continuidade. Espero que você me
mande mais not��ticias detalhadas sobre o funcionamento da coisa. E teu con-
curso? Quando sai? Quais as novidades sobre a Faculdade? O Costinha como



{ 32 { CBPF-CS-007/95

foi de Fran�ca? Est�a trabalhando? Acho perfeitamente razo�avel que você es-
teja um pouco cansado com a luta. �E dura e você tem trabalhado rijo. Veja
de qualquer modo se consegue passar um per��odo aqui [Princeton]. �E indis-
pens�avel para refazer as for�cas, renovar o ânimo de luta e, naturalmente, fugir
um pouco do ambiente limitado e mesquinho da��. De qualquer modo �e preciso
aguentar a coisa at�e reunir novamente o grupo a�� [Rio] e ainda preparar mais
gente nova para formar uma frente �rme para mais tarde (Tiomn, 1946).

Em outro momento, dois anos mais tarde, escrevendo ainda a Leite Lopes, Jayme
Tiomno volta ao assunto:

(� � �) Estou inteiramente de acordo em que �e um bocado duro lutar nas condi�c~oes
em que você lutou e especialmente vendo que a maioria n~ao reconhece o es-
for�co e sacrif��cio. Isso �e por�em uma coisa que nos cabe fazer { algu�em tem que
come�car, lastrar e lan�car a semente, e esse algu�em somos n�os, atualmente. Eu
por minha parte voltarei disposto �a luta e a dar minha contribui�c~ao pelo me-
lhor de minhas for�cas. Naturalmente tudo deve ser coordenado no sentido de
m�axima e�ciência e eventualmente serei obrigado no princ�ipio a �car algum
tempo em S~ao Paulo em vista de estar aqui agora comissionado por eles. Con-
tinuo cada vez mais convencido da necessidade da luta nas duas frentes, isto �e,
mantendo e desenvolvendo o grupo do Rio ao qual me sinto ligado e obrigado
a dar contribui�c~ao, agora como h�a dois anos quando fui para S. Paulo. Estou
convencido de que possu��mos no Brasil atualmente condi�c~oes como nunca fa-
vor�aveis ao desenvolvimento da F��sica e que veremos em breve os frutos do teu
esfor�co e sacrif��cio no Rio ao par com os de Wataghin em S~ao Paulo represen-
tados pelo orescimento de ambiente e condi�c~oes favor�aveis para a pesquisa
cient���ca (bonito!� � �) N~ao pense que este \of��cio de f�e" signi�que que eu tenha
mal interpretado tua carta e pensado que ela represente qualquer recrimina�c~ao
a mim ou suspeita de atitude comodista. Eu apenas aproveitei a oportunidade
de estar em foco o problema para esclarecer a minha posi�c~ao que você ali�as j�a
conhece bem (Tiomno, 1948).

Mas essa \vontade geral", esse sonho acalentado por esses professores/pesquisadores
de formar uma escola e de tornar poss��vel o trabalho de pesquisa, s�o se torna realidade
devido a outros fatores, como veremos a seguir.

4.2 As Descobertas de Cesar Lattes

No �nal da Segunda Guerra Mundial, a F��sica Nuclear era um dos campos mais
concorridos da ciência e v�arios pesquisadores em todo o mundo se debru�cam sobre essa
�area, formando importantes centros produtores e irradiadores de conhecimento.

Um desses laborat�orios era o da Universidade de Bristol, na Inglaterra, che�ando por
Powell. Cesar Lattes, em 1946, foi para esse laborat�orio com uma bolsa de quinze libras
por mês, concedida pela f�abrica de cigarros Wilson.

�E importante lembrarmos que Gleb Wataghin (USP) desde cedo procurava iniciar seus
alunos em pesquisa, como comenta em seu depoimento o pr�oprio Cesar Lattes:
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J�a no primeiro ano do bacharelado, �eramos postos para fazer pesquisa: no
terceiro, faz��amos semin�arios sobre artigos: alguns hist�oricos, outros recen-
tes. O professor Marcelo Damy de Souza Santos fazia toda a aparelhagem
ele mesmo, ele soprava inclusive o vidro. Nas f�erias, faz��amos est�agio em
uma o�cina mecânica { Metal�urgica Cometa; aprend��amos a plainar, a limar
� � � Tenho trabalhos de quando era ainda bacharelando. No meu bacharelado
comecei a pesquisa.

O grupo de Bristol fez avan�cos cient���cos muito importantes, culminando, em 1947,
com a descoberta do m�eson Pi, grande passo para a F��sica Nuclear. Estavam envolvidos
neste epis�odio Cesar Lattes, Ochiallini e Powell. Mais tarde, Powell ganhou o prêmio
Nobel devido a tais descobertas.

O trabalho de Ochiallini incentivou Cesar Lattes a ir para Bristol. Vejamos o que nos
diz o professor Lattes em seu depoimento concedido �a \Pesquisa Faculdade Nacional de
Filoso�a":

Fizemos, com meu dinheiro, o do Camerini e do Andr�e Wataghin (�lho do
Gleb), uma câmara de Wilson autom�atica, fotografamos e mandamos as foto-
gra�as para o Ochiallini, em Bristol, e ele me mandou de volta uma microfo-
togra�a de um pr�oton na nova emuls~ao concentrada que acabara de ser feita;
a�� descobri que aquilo era duas mil vezes mais poderoso, para o que eu queria,
do que a câmara de Wilson feita por mim.

Preparei-me e segui viagem no primeiro cargueiro que saiu depois da guerra
(� � �).

Em seu depoimento, Cesar Lattes relata sua ida para Bristol, onde permanece durante
dois anos (1946-1949) e participa de importantes descobertas.

Em 1948, vai para Berkeley/EUA e �e l�a, no Laborat�orio da Universidade da Calif�ornia,
que detecta, juntamente com o americano Gardner, a produ�c~ao arti�cial desses m�esons
que ele havia descoberto em Bristol. Isso provoca grande repercuss~ao, at�e na imprensa.

Em seu depoimento, abaixo transcrito, Cesar Lattes comenta a repercuss~ao de seus
trabalhos em Berkeley:

Depois, fui para Calif�ornia { Berkeley - e l�a �zemos a produ�c~ao arti�cial desses
m�esons, que a gente teria descoberto em Bristol, mas que ainda n~ao est�avamos
totalmente seguros de sua existência. Foi um barulh~ao danado!

A comiss~ao de Energia Atômica Americana queria dinheiro para fazer a
anti-mat�eria. Disseram que a descoberta era t~ao importante quanto o desem-
barque de Colombo na Am�erica. Vocês avaliam o \carnaval" que foi aqui
[Brasi]! Eu tinha muito prest��gio.

Tal prest��gio foi, sem d�uvida, de fundamental importância para a cria�c~ao do CBPF,
pois da vontade de muitos f��sicos componentes de desenvolver a pesquisa pura, suas vozes
nunca haviam tido eco na Universidade do Brasil, ou aceita�c~ao dentro do governo ou
da classe empresarial. Somente a repercuss~ao da nova descoberta permitiu o trânsito de
Lattes nas esferas que detinham o poder econômico e pol��tico, o que possibilitou a cria�c~ao
do Centro Brasileiro de Pesquisas F��sicas, como ele nos conta em seu depoimento:
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L�a, na Calif�ornia, tinha uma colônia brasileira. Entre seus membros havia o
Nelson Lins de Barros, irm~ao do Jo~ao Alberto Lins de Barros, que foi uma
�gura importante e marcante da pol��tica brasileira. Na Coluna Prestes ele
foi comandante de um destacamento; na Revolu�c~ao de 30 ele veio com os
nordestinos (ele era pernambucano) e foi o primeiro interventor em S~ao Paulo.
Durante a Guerra, foi coordenador da mobiliza�c~ao econômica e fez a Funda�c~ao
Brasil Central. No �m de 1948, vim ao Brasil ser patrono de uma turma de
Qu��mica e conheci o Jo~ao Alberto, batemos um papo e se resolveu fundar o
CBPF.

4.3 A Cria�c~ao do CBPF e sua Repercuss~ao

Assim, depois de conversa�c~oes entre Cesar Lattes, Leite Lopes e Jo~ao Alberto Lins
de Barros, resolveu-se fundar o CBPF. A esse respeito Leite Lopes nos d�a mais detalhes
em seu depoimento:

Nesta �epoca, Nelson Lins de Barros, que trabalhava no Consulado do Brasil
em Los Angeles, veio ao Rio de Janeiro me visitar, a pedido de Cesar Lattes.
Eu lhe expus as di�culdades de se obterem verbas na Universidade do Brasil.
A situa�c~ao �e levada a Jo~ao Alberto Lins de Barros, pol��tico da Revolu�c~ao de
30 { fora interventor em S~ao Paulo e chefe de pol��cia no Rio de Janeiro {, que
decidiu apoiar a f��sica nuclear no Rio, disposto a se empenhar na cria�c~ao de
um Instituto particular. Nasceu da�� a id�eia do Centro Brasileiro de Pesquisas
f��sicas, criado em 15 de janeiro de 1949. O Lattes veio participar tamb�em.
Inicialmente, n�os nos instalamos em salas alugadas em um pr�edio da rua
�Alvaro Alvim pr�oximo ao Hotel Serrador.

Desse modo, a 15 de janeiro de 1949, na cidade do Rio de Janeiro, foi criado o Cen-
tro Brasileiro de Pesquisas F��sicas, sociedade civil de dura�c~ao inderterminada, com os
seguintes �ns:
a) promover estudos e pesquisas f��sicas e matem�aticas, e coordenar, sistematizar e divulgar
os conhecimentos pertinentes a esse ramo da ciência;
b) criar e manter, isoladamente ou por meios de ajustes e contratos com entidades o�ciais
ou particulares, cursos especializados, e promover conferências culturais;
c) patrocinar, promover e custear estudos e pesquisas nos campos das ciências abstratas
e das experimentais, e, notadamente, no campo industrial, sem preju��jo dos objetivos
�xados nas al��neas anteriores;
d) promover o intercâmbio cultural com as universidades e institui�c~oes cient���cas nacionais
e estrangeiras;
e) articular-se com outras entidades congêneres, nacionais ou estrangeiras para a realiza�c~ao
das �nalidades acima;
f) conceder bolsas de estudo e pesquisas, dentro e fora do pa��s.

Sobre sua primeira diretoria, nos conta, em seu depoimento, Cesar Lattes:

Eu n~ao estava aqui na �epoca da funda�c~ao do Centro { como j�a falei; Jo~ao
Alberto telefonou para os EUA comunicando ter sido feita a Assembl�eia Geral
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de funda�c~ao do Centro e que tinham sido eleitos eu { diretor cient���co, ele {
presidente, o �Alvaro Alberto { vice-presidente, o Paulo Assis Ribeiro { diretor
executivo, o Gabriel Fialho { diretor tesoureiro e o Nelson Lins de Barros {
secret�ario geral.

Como podemos notar, todos j�a personagens do cen�ario intelectual ou pol��tico do pa�is.
Os j�a conhecidos irm~aos Lins de Barros; o pr�oprio Cesar Lattes; o Almirante �Alvaro
Alberto da Mota e Silva, fundador (1951) e primeiro presidente do CNPq; Paulo Assis
Ribeiro, respons�avel pela tentativa dos n�ucleos de pesquisa da Funda�c~ao Get�ulio Vargas
(1945) e o Comandante Gabriel Fialho, f��sico. Tamb�em estavam presentes �a Assembl�eia
Geral: Arthur Moses, presidente da Academia Brasileira de Ciências; Bernard Gross,
precursor da pesquisa em f��sica no Rio de Janeiro; professores do Departamento de F��sica
da FNFi, entre outros.

Al�em disso, apesar de n~ao ter sido mencionado em nenhum depoimento, �e prov�avel
que, juntamente com o �m do Estado Novo, em 1945, tenha acabado o patrulhamento
a iniciativas que n~ao estivessem em conformidade com seu ide�ario. Isto pode ter con-
tribu��do para a cria�c~ao do CBPF, uma institui�c~ao n~ao subordinada ao poder autorit�ario
e centralizador do Estado Novo.

Como podemos perceber, a cria�c~ao do CBPF, apesar da vontade e idealismo de muitos
f��sicos brasileiros, s�o se tornou poss��vel com o apoio externo �a Universidade. Tal apoio
n~ao foi dado por institui�c~oes governamentais, mas por homens com prest��gio pol��tico e
poder econômico.

Podemos constatar essas transa�c~oes pol��ticas, esse jogo de inuência, sobretudo atrav�es
do depoimento do professor Cesar Lattes:

O Jo~ao Alberto teve um enfarto e n~ao tinha mais dinheiro. O Luiz Paes
Leme, que era vereador e amigo do Jo~ao Alberto, foi perguntar-lhe, no bal~ao
de oxigênio, o que estava preocupando e ele disse: �e o Lattes que n~ao desiste
do Centro. Assim, o Paes Leme me levou ao Lodi, presidente da Confedera�c~ao
das Ind�ustrias, sem me avisar nada.

Chegando l�a, o Paes Leme disse: \Você sabe que estou falando toda a noite
pela R�adio Continental para você prestar contas � � �". E o Lodi respondeu:
\Pois �e isso mesmo que tem que acabar". Continuou o Paes Leme: Acabo, mas
fazemos um trato, você paga com contos por mês para o Centro de Pesquisas
do Lattes". O Lodi concordou com a condi�c~ao de me levar para casa. O que
o Paes Leme n~ao contou �e que quem pagava a hora na R�adio Continental era
o Jo~ao Alberto. Ele n~ao ia mais poder falar mesmo. No caminho para casa,
o Lodi me perguntou: \Podemos ter con�an�ca no Paes Leme?". Respondi:
\N~ao tenho a menor id�eia; n~ao sabia que ele ia fazer chantagem, vocês que
s~ao pol��ticos que se entendam". Assim, o Lodi disse: ent~ao passa l�a todo o �nal
de mês que estar~ao l�a os cem contos!". E pagou religiosamente at�e morrer,
sem recibo. Eu s�o soube porque \sem recibo" h�a alguns anos atr�as: aquilo era
verba secreta para combate ao comunismo e aqui [CBPF] era considerado um
antro de comunistas.

Para a constru�c~ao do pr�edio n�umero um, o diretor executivo {Paulo Assis
Ribeiro{ nos levou ao Mario d'Almeida, propriet�ario do banco que tinha mais
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dinheiro vivo na m~ao, no Brasil.

A respeito da rea�c~ao dos professores da Faculdade Nacional de Filoso�a quanto �a
cria�c~ao do Centro, n~ao houve muita oposi�c~ao, al�em do que, diversos professores daquela
institui�c~ao foram seus fundadores: Leite Lopes, Cesar Lattes, Oliveira Castro, Joaquim
da Costa Ribeiro, Jayme Tiomno, Elisa Frota-Pessoa, Leopoldo Nachbin, Maria Laura
Mousinho, Hervasio Guimar~aes de Carvalho.

Justi�cando a impossibilidade do CBPF ter sido feito dentro da FNFi, em seu depoi-
mento, Cesar Lattes explica:

O Costa Ribeiro n~ao pôs nenhum empecilho �a cria�c~ao do Centro. N~ao se
podia fazer na Faculdade Nacional de Filoso�a, n~ao havia espa�co, n�os �iamos
ter tempo integral, ��amos ter o�cina mecânica, o�cina eletrônica, o�cina de
vidros. ��amos ser pagos por tempo integral. E o que se ia fazer com Botânica,
Zoologia, Qu��mica � � � (Matem�atica a gente fez aqui tamb�em, juntamente com
a F��sica) e L��nguas? Todo mundo ia chiar, por mais boa vontade que tivesse o
diretor. O que houve de bom foi que o Costa Ribeiro deu todo o apoio, ajudou
a fundar e nunca brigou, nunca brigou, nunca encrecou com a gente.

Parece-nos que, dentro do Departamento de F��sica da FNFi, todos estavam de acordo
quanto a impossibilidade da cria�c~ao do Centro dentro da Faculdade, at�e quem era contra,
como o professor Pl��nio Sussenkind Rocha. Con�rma essa a�rma�c~ao o depoimento da
professora Elisa Frota-Pessoa:

(� � �) N�os quer��amos muito o Centro dentro da Faculdade [FNFi], mas n~ao
conseguimos. Perguntei ao pr�oprio Pl��nio, que lutou para fazermos o Centro
dentro da Faculdade: \Mas se �zermos na Faculdade fracassar�a?". Ele disse:
\Fracassar�a, mas fracassar�a dentro da Faculdade".

O Centro teve que ser criado fora da Faculdade porque l�a n~ao se tinha
dinheiro nem para se contratar um assistente . � � � Você tinha inclusive di�-
culdades para receber doa�c~oes dentro da Faculdade. A papelada era tal que, �as
vezes, você recebia uma doa�c~ao e n~ao podia �car com ela.

Como vimos, a necessidade da cria�c~ao de um Centro de Pesquisas fora da Faculdade
Nacional de Filoso�a se deu devido �as j�a mencionadas di�culdades de trabalho existentes
na Faculdade. O professor Tiomno con�rma em seu depoimento.

O CBPF foi criado porque n�os t��nhamos veri�cado que n~ao havia condi�c~oes
de fazer pesquisa { pelo menos em F��sica {, na Universidade. Em outros
campos, a experiência mostrou que era poss��vel. Mas, mesmo em Matem�atica,
foi muito dif��cil { n~ao houve pesquisa na �area.

Compartilhando a mesma opini~ao, Leopoldo Nachbin, em seu depoimento, tamb�em
cita a falta de oportunidade de se desenvolver a pesquisa na FNFi como fator que contri-
buiu para a cria�c~ao do CBPF, vejamos:
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Tal fato se deu [a cria�c~ao do CBPF], porque n�os, os jovens, na ocasi~ao,
ach�avamos ser indispens�avel desenvolver o ensino p�os-gradua�c~ao e a pesquisa,
mas n~ao encontr�avamos nem recursos, nem compreens~ao dentro da Universi-
dade.

Ao contr�ario de S~ao Paulo, desenvolveram-se grupos fora da Universidade,
o que, de certa forma, reverteu-se em benef��cios para a institui�c~ao, pois o apro-
veitamento dos valores humanos em Matem�atica e em F��sica da Universidade
do Brasil permitiu o desenvolvimento das escolas de F��sica e de Matem�atica
no Rio de Janeiro. Isso colaborou, a longo prazo, para o desenvolvimento da
Matem�atica e da F��sica na Universidade.

Ele tamb�em nos chama a aten�c~ao para o benef��cio que a cria�c~ao do CBPF trouxe �a
Faculdade Nacional de Filoso�a.

O depoimento da professora Maria Laura Mousinho Leite Lopes acrescenta �a impos-
sibilidade de fazer pesquisa na FNFi o fechamento da Universidade a novos talentos:

Uma \coisa" que foi decisiva na estrutura da pesquisa no campo da f��sica foi o
CBPF. Sua cria�c~ao se deu exatamente pela impossibilidade de se fazer qualquer
trabalho de pesquisa dentro da Faculdade e tamb�em porque a universidade
era fechada, a ponto de s�o entrar um catedr�atico quando algum morria ou se
aposentava e, mesmo assim, podia acontecer dele deixar a c�atedra de heran�ca
para algu�em.

Vê-se assim que a cria�c~ao do CBPF, por alguns professores/pesquisadores, foi funda-
mental para venceer as di�culdades de realizar pesquisas f��sicas e matem�aticas no Rio de
Janeiro.

4.4 O Mandato Universit�ario e a Incorpora�c~ao ao CNPq

Em 1950, o CBPF consegue mandato universit�ario. Em ata da Congrega�c~ao da FNFi,
de 17 de agosto do mesmo ano, encontramos \Voto de Congratula�c~oes com o CBPF que
acaba de obter mandato universit�ario".

Para uma melhor explica�c~ao do que isso signi�ca, recorremos ao depoimento do pro-
fessor Tiomno:

(� � �) o Reitor tinha dado ao CBPF, logo que foi fundado, um \mandato uni-
versit�ario". O CBPF poderia dar cursos b�asicos que seriam reconhecidos pela
UB: Sei disso porque fui chefe do Departamento de Ensino do CBPF e orga-
nizei seu curso de p�os-gradua�c~ao em F��sica, o primeiro do Brasil.

Para ressaltar a importância deste mandato universit�ario como fator integrador entre
ensino e pesquisa na FNFi, voltamos ao depoimento da professora Elisa Frota-Pessoa:

Depois de fundado o Centro, conseguimos mandato universit�ario da Reitoria
e os cursos do Centro passaram a ser reconhecidos pela Faculdade, mas nunca
conseguimos ligar as duas coisas. Eu consegui, e foi uma das coisas que mais
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adorei fazer na vida, trazer meus alunos da FNFi para o Centro. L�a alunos
viam a pesquisa andando, e quando terminavam o curso eles queriam fazer
pesquisa.

Quanto �a incorpora�c~ao ao CNPq, esta come�cou em forma de apoio, devido
a problemas �nanceiros, como descreve Leite Lopes, em seu depoimento:

Nasceu a�� o Centro Brasileiro de Pesquisas F��sicas, que foi fundado no dia
15 de janeiro de 1949. Ele [Jo~ao Alberto Lins de Barros] deu dinheiro do
bolso dele e, atrav�es de suas rela�c~oes pol��ticas, fez com que o Sr. Euvaldo
Lodi, que era o presidente da Confedera�c~ao Nacional das Ind�ustrias, passasse
a dar 100 contos por mês. O Sr. Guilherme Guinle deu dinheiro para o grupo:
j�a o banqueiro Mario d'Almeida deu o dinheiro com o qual n�os �zemos um
pavilh~ao situado no campus da Universidade da Praia Vermelha (� � �). Com o
prest��gio do Lattes, a gente sa��a pedindo dinheiro ao Sindicato dos Engenheiros
e a banqueiros, a industriais, e depois come�cou a pedir dinheiro diretamente �a
Câmara dos Deputados, que tinha projetos de lei, propostos pelos deputados,
para que houvesse dota�c~oes para o Centro Brasileiro de Pesquisas F��sicas.

Em 1951, criou-se o Conselho Nacional de Pesquisas. O homem que dina-
mizou isso foi o Almirante �Alvaro Alberto e, a partir da��, ele disse que apoiaria
o CBPF, tanto que no primeiro relat�orio do CNPq, dirigido ao Presidente da
Rep�ublica, est�a largamente mencionado o CBPF como sendo a sede de um
acelerador que ele queria construir aqui, e que n~ao se construiu depois, por
uma crise pol��tica que houve em 1954.

Enfatizando a importância do apoio do CNPq ao Centro, Elisa Frota-Pessoa ressalta
em seu depoimento.

O Lattes encontrou o Nelson Lins de Barros na Calif�ornia e falou na possibili-
dade de criar o Centro (coisa que v�arios, como Leite Lopes, Jayme Tiomno, eu
e outros, desej�avamos ter) estava-se naquela onda da descoberta da produ�c~ao
em laborat�orio do meson pi com a participa�c~ao do Lattes. O Nelson, que era
irm~ao do Jo~ao Alberto e uma criatura de muita vis~ao, telefonou para o Jo~ao
Alberto, que conhecia bem o pessoal da ind�ustria, conhecia o pessoal todo aqui,
e pergountou se eles ajudariam a formar o Centro. E eles contribuiram sim!
Contribuiram com a constru�c~ao do Galp~ao e alguma aparelhagem, mas era
uma coisa que n~ao podia durar muito. O que salvou realmente o Centro foi
uma coisa que n�os lutamos para conseguir tamb�em: o Conselho Nacional de
Pesquisas.

As crises continuaram no Centro at�e a de�nitiva incorpora�c~ao, em 1975, pelo ent~ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient���co e Tecnol�ogico (CNPq), adquirindo, as-
sim, car�ater de Laborat�orio Nacional de F��sica. Em seu depoimento, Leite Lopes nos
elucida esse fato:

Esse apoio inicial da ind�ustria privada desapareceu depois, quer dizer, n~ao
h�a educa�c~ao, n~ao h�a cultura ou n~ao havia facilidades do Imposto de Renda
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para que os industriais continuassem a nos apoiar. Depois de algum tempo,
desapareceu isso e �camos em grande crise. Foi quando o CNPq assumiu,
mas, depois, houve uma crise, em 1954, quando o Get�ulio Vargas se suicidou,
�Alvaro Alberto saiu do CNPq e as administra�c~oes n~ao davam o apoio que o
�Alvaro Alberto dava e, nos anos 56 e 57, a crise agravou-se enormemente e
s�o se resolveu �nalmente em 1974 ou 1975, quando havia um presidente do
CBPF { o presidente do CBPF era sempre uma pessoa de prest��gio pol��tico {
(� � �) o General Edmundo Macedo Soares e Silva, que foi ao Presidente Ernesto
Geisel e disse que era preciso salvar o Centro e o Ernesto Geisel mandou que
o CNPq encampasse o CBPF.

Assim o CBPF foi incorporado pelo CNPq, em 1975. Este fato evitou o de�nitivo
desaparecimento dessa institui�c~ao que em tanto tem contribuido para o desenvolvimento
da pesquisa em f��sica no Brasil. Essa incorpora�c~ao deu a estabilidade necess�aria �a insti-
tui�c~ao, mas n~ao a livrou dos percal�cos caracter��sticos dos �org~aos de pesquisa subordinados
ao governo, que navegam ao sabor das pol��ticas vigentes.
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CAP�ITULO V

5 Conclus~ao

N~ao pretendemos apresentar uma conclus~ao fechada, mas sim, atrav�es da reconstru�c~ao
dos fatos que contribuiram para a cria�c~ao do CBPF, captar pontos importantes para uma
melhor compreens~ao n~ao s�o do surgimento desse Centro de Pesquisas, como tamb�em do
desenvolvimento da pesquisa cient���ca em nosso Pa��s.

Como vimos, primeiramente a tradi�c~ao pombalina e mais tarde a forte inuência dos
positivistas no Imp�erio e no in��cio da rep�ublica foram, entre outros, respons�aveis pelo
tardio aparecimento da pesquisa na universidade no Brasil.

Somente atrav�es da mobiliza�c~ao de alguns professores, que terminaram por fundar a
Academia Brasileira de Ciências, esses ideais positivistas perderam a sua hegemonia. A
Associa�c~ao Brasileira de Educa�c~ao foi importante propagadora da concep�c~ao de universi-
dade, tamb�em, como lugar de desenvolvimento da pesquisa cient���ca. J�a em 1928, Tobias
Moscoso, na 2a Conferência Nacional de Educa�c~ao, ressalta as duas orienta�c~oes que devem
ter a universidade: a t�ecnica e a cient���ca. Finalmente com a ajuda de alguns professores
estrangeiros a pesquisa se estabelece em nossas universidades, primeiro em S~ao Paulo com
a cria�c~ao da USP (1934), e depois no Rio de Janeiro com a UDF (1935).

O Estado Novo p~oe �m �a UDF, se tornando um entrave aos que sonhavam com uma
universidade em que desenvolvesse a pesquisa cient���ca. Mesmo assim, no seio de uma
institui�c~ao criada por Capanema, a FNFi, surge a centelha do desenvolvimento da pesquisa
cient���ca pura. Seu Departamento de F��sica se torna o cerne das reivindica�c~oes por esta
causa no Rio de Janeiro.

Para todos os professores envolvidos nesse debate �e claro o reconhecimento de que
ciência n~ao se faz sozinho, �e fruto de um esfor�co coletivo. Fazer ciência signi�ca um
trabalho que tenha continuidade e renova�c~ao. Essa preocupa�c~ao foi sentida pelos precur-
sores da pesquisa em f��sica, que, junto com a tradi�c~ao cient���ca que trouxeram, tamb�em
�zeram quest~ao de criar lastro; da�� a necessidade de se \fazer escola". Esta express~ao,
segundo depoimentos dos fundadores do CBPF, concedidos �a pesquisa Faculdade Nacio-
nal de Filoso�a e a correspondência por n�os analisada para realizar este estudo, signi�ca
a atitude tanto de amparar um pesquisador numa institui�c~ao, oferecendo a ele a opor-
tunidade de dar continuidade a seu trabalho, como tamb�em o efeito multiplicador de
cada pesquisador poder formar outros pesquisadores, al�em de possibilitar o prossegui-
mento/acompanhamento de determinadas pesquisas, n~ao sendo necess�ario, a cada um,
come�car do zero. Costa Ribeiro, em 1945, j�a fala de seu sonho em realizar um centro de
pesquisas s�erio e de alto n��vel no Rio de Janeiro. Cesar Lattes, em 1946, ressalta a neces-
sidade de se formar uma boa escola. Outro fator incentivador da pesquisa f��sica no Rio
foi a realiza�c~ao, na Faculdade Nacional de Filoso�a, de Semin�arios para a divulga�c~ao de
conhecimento de ponta em F��sica, por volta de 1941, o que �e fundamental para o processo
de constru�c~ao do conhecimento.

Apesar do grande entusiamo e do idealismo desses professores, as condi�c~oes de trabalho
n~ao permitiam que se desenvolvesse a pesquisa na FNFi. N~ao podemos nos esquecer de
que a nossa tradi�c~ao universit�aria �e de escolas superiores pro�ssionais, isoladas e como
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j�a vimos, nossos antecedentes hist�oricos n~ao permitiram a incorpora�c~ao de valores da
atividade cient���ca. Aliado a isso, como nos lembra Schwartzman (1981, p. 114), o
desenvolvimento econômico do pa��s, na periferia dos grande centros industriais, nunca
criou maior demanda por uma atividade tecnologicamente mais complexa. Tais fatos
justi�cam a di�culdade de levarmos a frente, em nosso meio, o ideal de ensino e pesquisa
juntos numa mesma institui�c~ao. Toda essa situa�c~ao se traduzia na impossibilidade de
novos contratos, de conceder bolsas de estudo, de oferecer o regime de Tempo Integral,
de montar laborat�orios e bibliotecas atualizados, o que impedia o bom andamento dos
trabalhos.

Em 1948, Costa Ribeiro, em Conferência da UNESCO, declarava serem a concess~ao do
Regime de Tempo Integral e de Fundos Nacionais para Pesquisa condi�c~oes sem as quais
se tornaria imposs��vel o desenvolvimento da pesquisa cient���ca.

Foram essas aspira�c~oes, preocupa�c~oes e problemas que motivaram a cria�c~ao do CBPF
e assim, no seio de uma unidade universit�aria p�ublica surge uma nova institui�c~ao como
resultado do choque das contradi�c~oes existentes na \velha" institui�c~ao. A nova institui�c~ao,
no caso o CBPF, trar�a em seu cerne caracter��sticas da institui�c~ao que terminou por gerar
seu aparecimento. Deste modo apresenta-se a categoria da contradi�c~ao explicitando o
movimento no processo hist�orico. Essa nova institui�c~ao termina por contribuir para o
avan�co cient���co na �area da f��sica, no Rio de Janeiro e auxilia o desenvolvimento da
pesquisa na pr�opria FNFi.

A cria�c~ao do CBPF se tornou necess�aria devido a falta de apoio institucional �a pesquisa
dentro da Nacional de Filoso�a e s�o foi poss��vel gra�cas ao prest��gio alcan�cado por alguns
pesquisadores o que contribuiu para a obten�c~ao de apoio por parte de empres�arios e
pol��ticos. Isto nos leva a perceber como as institui�c~oes n~ao s�o reetem as estruturas de
poder mais amplas, mas tamb�em cooperam para reproduzir as rela�c~oes sociais.

O estudo nos leva ainda a concluir que mesmo com cientistas altamente quali�ca-
dos, de vis~ao pol��tica e social, e com reconhecimento mundial a institucionaliza�c~ao do
CBPF di�cilmente teria se efetivado, em 1949, se n~ao contasse com a interven�c~ao de um
pol��tico/empres�ario como, Jo~ao Alberto Lins de Barros. Isto nos remete �a necessidade
tanto ontem como hoje, de apoiar �nanceiramente os grupos de pesquisa, sendo essa
condi�c~ao \si ne qua non" para sua efetiva�c~ao.

Esta Disserta�c~ao, na tentativa de rastrear a cria�c~ao do CBPF, procura mostrar ainda
como o Centro, desde as discuss~oes que antecederam a sua cria�c~ao at�e sua instituciona-
liza�c~ao, em diversos momentos navegou ao sabor das atitudes mais ou menos autorit�arias
do governo. Nossos dirigentes nunca tiveram um interesse permanente no desenvolvimento
da pesquisa cient���ca pura, como podemos perceber, atrav�es deste trabalho, pela cons-
tante falta de aten�c~ao dispensada aos problemas encontrados por nossos cientistas. Talvez
por uma quest~ao cultural, falta de prest��gio da ciência, a iniciativa privada tampouco se
interessou em incentivar �nanceiramente a pesquisa, diferente do que aconteceu em outros
pa��ses, onde esta foi incentivada com vultosas doa�c~oes, tanto por parte do governo, como
de empres�arios.

Procuramos neste estudo, de acordo com nosso objetivo inicial, relacionar um processo
particular com outros processos e coorden�a-los numa s��ntese explicativa tentando obter
uma reconstru�c~ao da hist�oria, que nos permita uma melhor compreens~ao do presente e
nos auxilie na prepara�c~ao do futuro.



{ 42 { CBPF-CS-007/95

As quest~oes, referentes a pesquisa na universidade, abordadas neste estudo passaram
por signi�cativas mudan�cas at�e nossos dias, por�em ainda estamos longe de alcan�car o
reinvidicado pelos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas F��sicas.
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Anexo 1

Resumo das Atividade Cient���cas e Culturais do Departamento
de F��sica da Faculdade de Filoso�a Durante o Ano de 1948

I { Semin�arios

Foram realizados pelo Prof. J. Leite Lopes durante o ano letivo quatro semin�arios,
sôbre os seuintes temas:

- Teoria da radia�c~ao

- Mecânica quântica

- Mecânica estat��stica

- Passagem de corp�usculos eletrisados atraves de material

II { Grupo de conferências

Pelo Prof. Maur��cio Matos Peixoto, Docente-Livro da Escola Nacional de Engenharia,
foi realizado, durante os meses de Agôsto, setembro e outubro, um curso de conferêncua
sôbre Mecânica Superior.

III { Conferência isoladas

Abril: Prof. J. Leite Lopes \Problemas atuais da F��sica", (sob o patroc��nio do D.C.H).

junho: Prof. J. Costa Ribeiro: \A pesquisa f��sica na Fran�ca atual". (sob o patroc��nio
do D.C.H.)

Agosto: Prof. Jean Cabannes (Doyen da Faculdade de Ciência da Universidade de
Paris). \Recentes progressos da espectroscopia".

Agosto { Setembro: Prof. Arthur Salomon (da Universidade de Harvard) : \Radio-
is�otopes e suas aplica�c~oes" (ceni, promovidas pelo Instituto de Biof��sica da Universidade
do Brasil).

Outubro : Prof. Jean Delsarte (Doyen da Faculdade de Cências de Nancy): \Teoria
das distribui�c~oes" (exposi�c~ao para matem�aticos e f��sicos).

Dezembro: Prog. Cesar Lattes (da Universidade de s~ao Paulo): Realizou duas con-
ferências:

- \O meson e sua produ�c~ao arti�cial"

- \Medida das constantes f��sicas do meson"
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IV { Participa�c~ao em encontros de �nalidades cient���cas e educacionais

Janeiro { Fevereiro: O Prof. J. Costa Ribeiro, convidado pela Universidade de Paris,
na qualidade de professor de intercâmbio do Instituto Franco-Brasileiro de alta cultura,
realizou na Sorbonne três conferências sob o t��tulo: \Um novo fenômeno f��sico: o efeito
termo-diel�etrico". A convite da Universidade de Strasburgo, realizou, sôbre o mesmo
tema conferência no Instituto de F��sica daquela Universidade. A convite da Sociedade
Francêsa de F��sica, apresentou uma comunica�c~ao, em colabora�c~ao com B. Gross e F.X.
Roser S.J. sôbre \observa�c~oes do gradiente do potencial el�etrico do teor iônico do ar,
proximo �a superf��cie da terra, durante o eclipse total do sol em maio de 1947.

Maio: O Prof. J. Leite Lopes, convidado pela Asoc��ci�on F��sica Argentina (A.F.A),
tomou parte na reuni~ao daquela associa�c~ao, realizada em Tucuman, tendo apresentado
uma comunica�c~ao sobre: \Colis~ao de meson com nucleons" e feito uma exposi�c~ao sôbre:
\Di�culdades atuais da teoria das fôr�cas nucleares". Realizou ainda na Argentina, um
semin�ario em B. Aires sôbre \Problemas da teoria das fôr�cas nucleares" e outro em La
Plata sôbre \a teoria do campo eletromagn�etico".

Agosto: O Prof. Plinio S. Rocha, foi convidado pelos Departamentos de F��sica e de
Filoso�a da Faculdade de Filoso�a ciências e Letras da Universidade de S. Paulo, para
realizar um estagio de trabalhos em colabora�c~ao com os professores daqueles departamen-
tos.

{ O Prof. J. Leite Lopes, a convite da Escola T�ecnica do Exercito ministrou a aula
inaugural dos cursos daquela Institui�c~ao realizando uma conferência sôbre \A F��sica Nu-
clear" e um curso de conferências sobre \F��sica Atômica".

Setembro: O Prof. J. Costa Ribeiro foi designado pelo Governo como representante
do Brasil na \Reuni~ao do Peritos Cient���cos da Am�erica Latina" que teve lugar em Mon-
tivid�eo por iniciativa da U.N.E.S.C.O. Em colabora�c~ao com os outros 2 membros da
delega�c~ao brasileira (Profs. Miguel Os�orio de Almeida e Maur��cio da Rocha e Silva) apre-
sentou varias t�eses que foram incorporadas as conclus~oes �nais daquêle certamente entre
as quais se destacam uma sôbre \o regime de tempo integral para pesquisadores" e outra
sobre a \institui�c~ao do fundos nacionais de pesquisa".

Convidado em seguida pela Asociacion F��sica Argentina, tomou parte nos trabalhos
da 2a reuni~ao anual daquela Associa�c~ao, realizada em C�ordoba, tendo ai apresentado uma
comunica�c~ao sôbre \medidas de eletricidade atmosf�erica e eclipse total do sol de maio de
1947 (em colabora�c~ao com B. Gross o F.X. Rosen) e realizado um semin�ario sôbre \O
fenômeno termo-diel�etrico".

A convite da Universidade de Buenos Aires, realizou tamb�em no Instituto de F��sica
da mesma Universidade uma conferência sôbre: \Recentes investiga�c~oes sôbre o fenomeno
termo-diel�etrico".

V { Atividades de pesquisa:

A { Trabalhos publicados:

- J. Leite Lopes: \Acerca de la massa de las part��culas elementales" (Ciência e Investiga-
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cion - 4, 347, 1948)

- J. Leite Lopes: \On the anisotropy of proton-proton scattering. (Ann. Acad. Brasil
Ci. 20 no I p. 69, 1948)

- J. Leite Lopes: \On the Light and heavy mesons" (Phys. Rev. 74 { 1722 { 1948)

- P. Sergio: \Representa�c~ao da variavel spin" (Ann. Acd. Brasil. Ci. 20 no III { 1948)

B { Trabalhos n~ao publicados

- A . Dias Tavares: \Novos tipos de contadores de corp�usculos".

H.B. { Prosseguem no laborat�orio de F��sica Experimental os trabalhos de pesquisa
sôbre o fenômeno termo-diel�etrico, sôbre a t�ecnica de constru�c~ao de contadores de
corp�usculos e sôbre a radio-atividade de minerais brasileiros.

Rio 12-1-1949

J. Costa Ribeiro
Chefe do Departamento de F��sica
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Anexo 2

Certo de que V. Magfcia, como homem de ciência que �e, e tem o m�aximo inte-
resse no progresso e no est��mulo ao progresso da pesquisa cient���ca no Brasil,
sobretudo em nossa Universidade, solicitamos, que se digne encaminhar o pre-
sente memorial ao Conselho Universit�ario da Universidade do Brasil.

O desenvolvimento da f��sica nos �ultimos quarenta anos tem dado a esta ciência im-
portância cada vez maior como fonte de progressos t�ecnicos de carat�er essencial para a
vida de uma na�c~ao. Este desenvolvimento, como �e natural, realizou-se principalmente
em pa��ses de not�avel tradi�c~ao universit�aria, como a Fran�ca, Alemanha Inglaterra e Es-
tados Unidos. De h�a muito compreendeu-se em tais pa��ses que a investiga�c~ao cient���ca
desinteressada { a chamada pesquisa fundamental { �e realmente a base indispens�avel dos
inventos tecnol�ogicos e consequente impulsionamento industrial, al�em de naturalmente
ser uma parte vital da cultura. E �e nos institutos e departamentos cient���cos das univer-
sidades dos mencionados pa��ses que se formaram e se forman as equipes de pesquisadores
necess�arios ao seu progresso cultural. A primeira medida importante para o êxito dessas
universidades, tendo os seus trabalhos ampla e profunda repercuss~ao na vida nacional,
foi por elas, h�a bastante tempo, tomada: estabelecimento do regime de tempo integral
para os professores que fazem trabalhos de pesquisa, a�m de que n~ao dispersem os seus
esfor�cos em atividades alheias aos interesses universit�arios; bibliotecas e laborat�orios con-
venientemente aparelhados, para que os pesquisadores possam na verdade realizar os seus
trabalhos; bolsas de estudo para estudantes e assistentes, a�m de que estes possam ter
uma forma�c~ao s�olida e adequada, assegurando-se deste modo o indipens�avel recrutamento
cont��nuo de novos pesquisadores e professores competentes.

Entre n�os, as faculdades de ciências, incorporadas nas denominadas faculdades de
�loso�a, s~ao de cria�c~ao recente. Por isso, n~ao possu��mos ainda verdadeiramente uma
tradi�c~ao cient���ca. E por isso mesmo, ser�a sadia e e�ciente pol��tica se cuidarmos desde
j�a das realiza�c~oes das condi�c~oes que dever~ao dar lugar a uma tal tradi�c~ao. No Brasil, j�a
temos um exemplo a seguir. A Universidade de S~ao Paulo, com efeito, j�a tem em pleno
funcionamento o regime de tempo integral para professores que se dedicam �a pesquisa
cient���ca. O Departamento de F��sica da Faculdade de Filoso�a da mesma Universidade,
por exemplo, tem todos os seus professores e assistentes em regime de tempo integral e
gra�cas a isto tem podido realizar trabalhos de sumo interesse para a cultura { e mesmo
para a defesa nacional {, muitos deles de repercuss~ao internacional. �E evidentemente do
maior interesse para a na�c~ao que, ao lado do Departamento de F��sica de S~ao Paulo, outros
departamentos e institutos de f��sica se desenvolvam em outras regi~oes do pa��s.

A Universidade do Brasil possui o Departamento de F��sica da Faculdade Nacional
de Filoso�a e o Instituto de Biof��sica que convenientemente amparados e estimulados
poder~ao realizar trabalhos de investiga�c~ao de interesse nacional. A concess~ao do regime
de tempo integral aos professores desses departamentos que tenham a seu cargo trabalhos
de pesquisa �e, contudo, fundamental para a satisfat�oria execu�c~ao de suas atividades.
Referindo-se a este problema disse o professor Guido Beck, f��sico de renome mundial
atualmente no Obervat�orio Astronômico de C�ordoba, em relat�orio dirigido ao Chefe do
Departamento de F��sica da Faculdade Nacional de Filoso�a, ap�os uma estada de três
mêses nesta Faculdade:
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\No interesse da continua�c~ao dos trabalhos cient���cos muito promissores do
vosso departamento, jovem ainda, permito-me solicitar o vosso precioso apoio
pessoal junto �as autoridades competentes, para a outorga do tempo integral a
todas as pessoas que tenham seu cargo trabalhos de pesquisa, sendo dado que
o tempo integral tornou-se, na hora atual, uma das condi�c~oes b�asicas para o
desenvolvimento do trabalho cient���co."

Neste Departamento, de fato, têm sido j�a realizados trabalhos de pesuisa sobre radioa-
tividade de minerais brasileiros, estudos t�ecnicos de problemas relativos �as for�cas nucleares
e �a teoria quântica dos campos, tendo sido descoberto recentemente um novo fenômeno,
o efeito t�ermo-diel�etrico.

A amplia�c~ao desses trabalhos de investiga�c~ao que têm despertado interesse em depar-
tamentos de f��sica estrangeiros, exige, por�em, ademais da coopera�c~ao indispens�avel da
pr�opria Universidade, a colabora�c~ao de institui�c~oes particulares. Entre essas institui�c~oes
particulares, �gura a Funda�c~ao Rockefeller, famosa pelas benem�eritas doa�c~oes a institu-
tos de pesquisa de todos os pa��ses do mundo. Entretanto, a colabora�c~ao da Funda�c~ao
Rockefeller aos trabalhos de nosso departamento somente ser�a obtida se e somente se fôr
concedido o regime de tempo integral aos professores que pesquisam nesse Departamento,
conforme tem declarado em varias oportunidades, o Dr. Harry M. Miller, Jr., Diretor da
Se�c~ao de Ciências Naturais da Funda�c~ao Rockefeller.

Em carta dirigida ao Professor Costa Ribeiro, datada de 17 de janeiro de 1947, o Dr.
Harry M. Miller, Jr., em resposta a um pedido que lhe foi feito para que fosse concedida
uma bolsa de estudos ao Sr. Jayme Tiomno, assistente de F��sica da Faculdade Nacional
de Filoso�a, declarou o seguinte:

\You know that I have been trying to �nd a way to help you develop the re-
search activities of your department but have been handicapped by the fact that
you and your sta� are on a part-time basis. To date about 12 fellowships have
been given in Brazil but all of the appointees were from S~ao Paulo and Cam-
pinas, where they hold or have guaranteed for them full-time positions with
corresponding salaries. Your letter does not make clear the exact status of
Mr. Tiomno at the present time."
E mais adiante:
\Most important of all would be a statement from the Dean of the Faculty, or
from the Rector of the University, giving assurances that Mr. Tiomno would
have reserved for him on return a full-time, adequately paid post in your de-
partment. Unless such a guarantee can be furnished, I am frankly doubtful,
on the basis of the information which I have at the present time, whether my
collegues could accept Mr. Tiomno as candidate for a fellowship".
E �nalmente:
\I am very happy that Dr. Leite Lopes is associated with you as Professor of
Theoretical Physics and only hope that you and he will become established in
full-time positions."

Em vista de tais declara�c~oes, o Departamento de F��sica da Faculdade Nacional de
Filoso�a encontra-se evidentemente em situ�c~ao dif��cil para ampliar as suas atividades de
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pesquisa e n~ao pode encorajar seus estudantes graduados e assistentes a aspirarem por
interm�edio do Departamento, a bolsas de estudo no estraneiro. Sobretudo, a colabora�c~ao
da Funda�c~ao Rockefeller para aquisi�c~ao de material e aparelhamento necess�arios a pes-
quisas de maior vulto �e { nos negada enquanto n~ao for concedido o tempo integral, pela
Universidade, aos professores deste Departamento que realizam trabalhos de pesquisa.

Ainda mais, a situa�c~ao de inferioridade do Referido Departamento em rela�c~ao ao da
Universidade de S~ao Paulo torna-se cada vez maior, tendo como consequência o deslo-
camento para S~ao Paulo, dos elementos jovens que se queiram dedicar �a investiga�c~ao
cient���ca. Um Assistente do Departamento de F��sica da Faculdade Nacional de Filoso-
�a j�a foi convidado para ir trabalhar no de S~ao Paulo, em condi�c~oes vantajosas, e igual
convite foi feito recentemente a um dos professores do mesmo Departamento.

Em face de tal situa�c~ao e considerando que os interesses da Universidade do Brasil
e do pa��s estar~ao melhor defendidos se forem estimulados e amparados os trabalhos de
pesquisa na f��sica, cuja importância �e patente na hora que vivemos, solicitamos ao Douto
Conselho Universit�ario, que examine sem demora as condi�c~oes sob as quais o regime de
tempo integral dever�a ser concedido e posto em execu�c~ao.


