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Resumo

Esta dissertação pretende traçar um mapeamento das perseguições sofridas pelos físicos
brasileiros durante a ditadura militar, especialmente entre 1964 e 1979. Foram
encarcerados, logo no primeiro ano do golpe, Mario Schenberg e Jose Leite Lopes. As
perseguições políticas desarticularam um importante grupo de físicos que se formava na
Universidade de Brasília, sob a liderança de Roberto Salmeron e Jayme Tiomno. Os piores
dias vieram após o Ato Institucional nº 5, em 1968. Com base no AI-5, em abril de 1969,
vários pesquisadores, como Schenberg, Leite Lopes, Jayme Tiomno e Elisa Frota-Pessoa
foram aposentados compulsoriamente e expurgados das universidades em que trabalhavam.
A experiência do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas quase foi destruída. Esta
dissertação presta atenção especial a um estudo de caso, o do Instituto Física da
Universidade Federal da Bahia. Os Órgãos de Segurança, presentes na estrutura da UFBa,
exerciam um forte controle ideológico das mais variadas atividades ocorridas neste
instituto. Entre as vítimas destas perseguições, estão três professores: Roberto Argollo,
Paulo Miranda e Delmiro Baqueiro. O regime enfrentou não só resistência do Diretor do
Instituto, o Prof. Humberto Tanure, mas também da Congregação de físicos e dos
estudantes do IFUFBa. Deste modo, este microcosmo das perseguições aos físicos na Bahia
reproduziu várias das características da sociedade brasileira na ocasião. O IFUFBa foi
duramente atingido durante a ditadura militar, mas também se tornou um centro de
resistência contra as tendências autoritárias do regime militar.

Abstract

This dissertation intends to map the persecutions suffered by Brazilian physicists during
the military dictatorship, especially between 1964 and 1979. Mario Schenberg and Jose
Leite Lopes were imprisoned in early days of the coup. Next, there was the dispersion of
the physics team which was being organized at the Universidade de Brasilia under the
leadership of Roberto Salmeron and Jayme Tiomno. The worst days came after the Act
number 5, in 1969. A number of researchers, such as Schenberg, Leite Lopes, Tiomno,
and Elisa Frota-Pessoa were forcefully retired and expelled from the universities. The
experience of the Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas was almost destroyed. In
addition to draw a broad frame of the persecutions, this dissertation pays special attention
to a case study, the Instituto de Fisica of the Universidade Federal da Bahia. Security
bodies at the university kept all social activities at this Institute under strict control.
Among the victims of these times, three professors: Roberto Argollo, Paulo Miranda, and
Delmiro Baqueiro. The persecutors faced resistance not only from the head of the
Institute, Prof. Humberto Tanure, but also from its faculty and students. This way, this
microcosm reproduced a number of features of the Brazilian society at the time, and the
Institute was a victim of the military dictatorship but is also became a center of resistance
against the authoritarian trends of those times.

SUMÁRIO

Introdução..............................................................................................................................6

PARTE I – MAPEAMENTO DAS PERSEGUIÇÕES SOFRIDAS PELOS FÍSICOS
DURANTE A DITADURA MILITAR ENTRE 1964 E 1979.........................................13

CAPÍTULO 1 - UM PANORAMA NACIONAL..........................................................14
1.1- O "terrorismo cultural"....................................................................................20
1.2- O caso da Unb................................................................................................ 30
1.3- 1968: o marco da repressão............................................................................44
1.4- Dez anos de AI-5............................................................................................51
1.4.1- O "Milagre" e o projeto "Brasil Potência"........................................... 59
1.4.2- A Anistia e o desgaste da engrenagem ................................................67

CAPÍTULO 2 – O CONFLITO ENTRE FÍSICOS E MILITARES: AS
PERSEGUIÇÕES AOS FÍSICOS.....................................................................................78
2.1 - O caso de Mário Schenberg..........................................................................88
2.2 - A prisão de Leite Lopes..............................................................................108
2.3 - As Aposentadorias Compulsórias de 1969..................................................124
2.4 - Autoritarismo no CBPF..............................................................................135
2.5 - As "Cassações Brancas"..............................................................................140
2.6 - Entre a Física e a Guerrilha.........................................................................147
2.7-Solidariedade e Resistência: A SBF Protesta................................................150

PARTE II - A FÍSICA NA BAHIA.................................................................................158

CAPÍTULO 3 - O INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA...............................................................................................................................159
3.1 - Uma breve História......................................................................................159
3.2 - No contexto do "Milagre"............................................................................165

4

3.3 - As perseguições políticas no Instituto de Física na Bahia.........................170
3.4 – Perseguições, Espionagem e Resistência....................................................184
3.5 - "Cassação Branca" na Bahia......................................................................212
.
Epílogo: "Uma História de solidariedade e Resistência"..............................................226

Bibliografia........................................................................................................................232

5

Introdução

As relações entre ciência e política durante a ditadura militar, instaurada no
Brasil entre 1964 e 1985, são um objeto de estudo interessante e necessário, visto que
existem lacunas sobre o tema na historiografia. Desde o início da ditadura militar,
imposta através do golpe de 31 de março de 1964, tais relações foram extremamente
conflitadas. Nos seus primeiros dias, o regime militar imposto desencadeou uma onda
de prisões e expurgos, não só pelas universidades brasileiras, prendendo professores e
estudantes, mas em vários setores da sociedade, tais como: sindicalistas, líderes
camponeses, políticos, e militares afinados com o Governo de João Goulart, então
deposto. Universidades foram invadidas, sindicatos fechados, líderes comunistas
espancados e torturados na febre anticomunista dos primeiros tempos de uma ditadura
que se implantava para evitar, segundo acreditavam, o avanço do "perigo vermelho" e
alinhar o Brasil ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos da América. A
atmosfera da Guerra Fria guiava os generais articuladores do golpe de Estado que
derrubou o Governo de João Goulart. Sob a égide da Doutrina de Segurança Nacional
desenvolvida nos bancos escolares da Escola Superior de Guerra, os militares
assumiram o poder e passaram a ditar as ordens, por um período que se prolongaria por
20 anos de ditadura militar. As relações dos militares com os cientistas, as universidades
e alguns centros de pesquisas tornam-se confusas. Muitos desses cientistas são presos,
enquanto outros deixam o país por razões políticas ou por falta de condições de
trabalho.
A presente dissertação de Mestrado desenvolvida no curso de pós-graduação em
Ensino, Filosofia e História das Ciências, da Universidade Federal da Bahia tem como

objetivo contribuir para a realização de uma espécie de "mapeamento" das perseguições
políticas sofridas pelos físicos no Brasil durante a ditadura militar e, num segundo
plano, chamar a atenção para os investimentos feitos pelo mesmo regime em ciência e
tecnologia, sobretudo em Física, visto que, o período de maior repressão política,
proveniente da decretação do AI-5, em dezembro de 1968, é o período de maiores
investimentos feitos pelos militares não só em Física, mas nas ciências e na tecnologia,
de maneira geral. O mesmo regime que perseguiu e prendeu cientistas e professores
universitários, criou a rede federal de ensino e o Sistema Nacional de Pós-Graduação.
Essa postura contraditória do regime militar era face de uma mesma moeda. Enquanto
alguns dos principais centros de pesquisas do Brasil, como por exemplo o CBPF e
universidades como a UnB, eram destruídos, outros centros de pesquisas denominados
pelos militares de "centros avançados" de conhecimento, a exemplo da Unicamp, eram
estimulados. Constituíam parte de um projeto que os militares tinham para a ciência e
tecnologia durante a década de 1970, em torno do que eles passaram a denominar de
"Brasil Potência", agregando ingredientes nem sempre harmônicos entre si, tais como
investimentos de um lado e perseguições políticas do outro. O "Milagre" e a repressão
político-ideológica caminhavam juntos.
Dentro desse universo de perseguições políticas aos cientistas durante a ditadura
militar, abordaremos o caso da comunidade brasileira de físicos, desde a implantação do
golpe militar em 1964 até a Lei da Anistia em 1979, quando então as "engrenagens" do
regime começavam a dar sinais de cansaço e muitos dos que foram banidos ou que
optaram pelo exílio, aos poucos, retornaram ao País. Mas quais foram os físicos
demitidos, exonerados, aposentados ou presos durante o regime militar implementado a
partir de 1964? Sabemos que três dos grandes físicos teóricos brasileiros: Jayme
Tiomno, José Leite Lopes e Mário Schenberg foram aposentados compulsoriamente
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pelo regime militar. Sabemos igualmente que Schenberg, além de grande físico, era um
importante político e militante do partido comunista. E os outros tantos físicos e
estudantes de Física que tiveram suas carreiras prejudicadas ou até destruídas pelo
autoritarismo político? E como foi a vida cotidiana dessas instituições científicas no
período da ditadura?
O primeiro capítulo dessa dissertação tem como objetivo traçar um "Panorama
Nacional" das perseguições políticas aos cientistas, professores universitários e
estudantes entre 1964 e 1979. Visa, sobretudo, identificar o contexto no qual a ditadura
brasileira se desenvolve e suas ações contra aqueles que considerava "subversivos".
Busca também compreender as perseguições desencadeadas pelo regime militar contra o
"inimigo interno" na "guerra revolucionária" e suas implicações para as universidades e
centros de pesquisas atingidos.
O segundo capítulo tem como objetivo fazer uma espécie de “mapeamento” das
perseguições sofridas pelos físicos no Brasil durante o regime militar. Uma outra
questão neste capítulo será traçar um perfil de alguns casos de físicos, como por
exemplo, Roberto Aureliano Salmeron, que tiveram que deixar o país por questões
políticas, abandonando os seus postos nas universidades e centros de pesquisa. Esse
segundo capítulo consiste, portanto, em fazer um levantamento dessas cassações,
prisões, demissões, aposentadorias sofridas pela comunidade brasileira de físicos, bem
como examinar um dos casos do que se convencionou chamar de “cassações brancas”, a
que foi sujeito o físico e professor paraense José Maria de Filardo Bassalo durante esse
período da História do Brasil. Em contrapartida, procura também abordar a reação e a
solidariedade da comunidade científica nacional e internacional aos físicos atingidos
durante o regime militar.
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O terceiro capítulo procura resgatar a história das perseguições políticas
desencadeadas pelo regime militar no Instituto de Física da Universidade Federal da
Bahia e os prejuízos causados a alguns de seus pesquisadores. Para isso aborda desde a
sua formação, ainda como Instituto de Matemática e Física (IMF), até o auge da
repressão política e as perseguições políticas a que estiveram sujeitos os físicos e
professores Roberto Max de Argollo e Paulo Miranda, como também alguns estudantes
do Instituto de Física, tais como: Delmiro Martinez Baqueiro, João Henrique dos Santos
Coutinho e Ivanilson Ferreira Pereira. Tais perseguições políticas no Instituto de Física
revelam-se como sendo um microcosmo das perseguições ocorridas em todo o país, em
particular nas Universidades dos expurgos, das demissões, das prisões e das torturas
levadas a cabo pela ditadura militar contra a sociedade brasileira, em especial contra
pesquisadores e professores universitários. O presente capítulo procura ainda abordar os
mecanismos de controle político-ideológico exercido pelos Órgãos de Segurança do
regime militar sobre os pesquisadores e alunos do Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia, através do que se convencionou denominar de "comunidade de
informações", bem como o processo de solidariedade e resistência internas do Instituto
de Física da UFBA às pressões políticas sofridas durante a ditadura militar.
Essa pesquisa está situada no âmbito da história política do período republicano
brasileiro, especificamente do regime militar implementado entre 1964 e 1985, e
também numa abordagem social da História da Ciência no País durante a ditadura.
Encontra-se também inserida num contexto em que a sociedade anseia pelo resgate da
história sobre a ditadura militar e suas implicações político-sociais, no sentido de
esclarecer algumas das arbitrariedades cometidas pelo Estado brasileiro durante o
período em questão.
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A dissertação foi organizada a partir de fontes de caráter primário e secundário.
Serão utilizadas como fontes primárias a seguinte documentação: as revistas
“Civilização Brasileira” e “Ciência e Cultura” da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência; o "Boletim Informativo" da Sociedade Brasileira de Física, o Diário Oficial
da União, artigos de jornais, depoimentos dos cientistas: Jayme Tiomno, José Leite
Lopes, Mário Schenberg, Zeferino Vaz, Sérgio Porto e Rogério Cerqueira Leite,
disponíveis no Centro de Pesquisas Documentais da Fundação Getúlio Vargas
(CPDOC); o mandado impetrado pelo advogado de Mario Schenberg, Alberto da Rocha
Barros, "Em Prol da Ciência Brasileira: A cátedra de Mario Schenberg"; atas do CNPq
de 1964 a 1972, o "PLANO QUINQUENAL" referente ao triênio de 1968 a 1970, do
Conselho Nacional de Pesquisas e as "Metas e Bases para a Ação do Governo",
documento com o carimbo governamental de "reservado" encontrado nos arquivos do
CNPq, que estão depositados no Museu de Astronomia/MCT; os depoimentos ao
CPDOC/FGV referentes aos 50 anos da CAPES; os arquivos pessoais dos físicos e
professores Paulo Miranda e Roberto Max de Argollo, bem como as entrevistas
concedidas por esses dois pesquisadores e pelo físico Delmiro Martinez Baqueiro.
Concederam-me entrevistas também, através de cartas, correio eletrônico e conversas
telefônicas, os físicos: José Leite Lopes, Jayme Tiomno, Roberto Aureliano Salmeron e
José Maria Filardo Bassalo. E por fim, os arquivos do Instituto de Física referentes ao
período de 1972 a 1976 que, somados, constituem 240 cópias de documentos, em quase
sua totalidade de caráter "confidencial", e os que não o são levam o carimbo de
"reservado". São correspondências oficiais e sigilosas entre a Divisão de Segurança e
Informação do Ministério da Educação e Cultura (DSI/MEC), a Assessoria Especial de
Segurança e Informação da Universidade Federal da Bahia (AESI/UFBA) e o Instituto
de Física da UFBA. Como a DSI /MEC e a AESI/UFBA eram órgãos de informação
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vinculados ao Serviço Nacional de Informações (SNI), o acesso a tais documentos foi
de suma importância para a constituição desta dissertação e para a compreensão de um
microcosmo do que fora a "comunidade de informações" constituída pelo regime militar
a partir de 1964, bem como para um "mapeamento das perseguições políticas" sofridas
pelos professores do Institutos de Física da UFBA. Além da documentação primária,
alguns autores foram particularmente importantes como fontes secundárias e nos
serviram de apoio para a estruturação dessa dissertação, são eles: o historiador Thomas
Skidmore, o jornalista Elio Gaspari e o físico Roberto Aureliano Salmeron.
É válido salientar que o capítulo dois não é exaustivo e que poderá ser ampliado
no futuro. As repressões políticas aos físicos em outros Estados, que não tenham
chegado ao conhecimento da SBF, da SBPC, ou da imprensa nacional, podem ter
passado desapercebidas. Não foi feito um levantamento dos estudantes e professores de
Física atingidos pelo Decreto-Lei 477. Um caso no entanto já é conhecido. O do físico
Luiz Davidovich que, ao ser atingido, saiu do Brasil, mas completou sua formação no
exterior.
A realização dessa pesquisa de Mestrado só foi possível graças à colaboração e
generosidade de muitas pessoas, em especial, do atual Diretor do Instituto de Física da
Universidade Federal da Bahia, o professor Arthur Matos Neto que com coragem,
transparência e de maneira extremamente ética, obtendo inclusive o aval da
Congregação do Instituto de Física, possibilitou-me o acesso e também a cópia dos
arquivos do IFUFBA. Essa dissertação também é tributária da paciência e boa vontade
dos professores Paulo Miranda, Roberto Max de Argollo e Delmiro Martinez Baqueiro
que, além de me concederem entrevista, abriram os seus arquivos pessoais e, com isso,
possibilitaram ferramentas importantes para traçar o mapeamento das perseguições
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políticas sofridas pelos físicos na Bahia durante o regime militar. Agradeço também
pela paciência e generosidade dos professores Roberto Salmeron e José Maria Filardo
Bassalo que me dedicaram um razoável tempo, respondendo às minhas questões e me
esclarecendo sobre o contexto histórico e suas histórias de vida. Devo também
agradecer de maneira muito especial aos professores José Leite Lopes e Jayme Tiomno,
com os quais pude corresponder-me por carta, correio eletrônico e conversas
telefônicas, que me ajudaram a compreender um pouco mais as perseguições que
sofreram durante o regime militar.
Agradeço também ao CNPq pela bolsa de estudos que me concedeu e ao
Mestrado de Ensino, Filosofia e História da Ciência pela ajuda que permitiu a
apresentação de resultados parciais no 9º Seminário Nacional de Historia da Ciência e
da Tecnologia, organizado pela Sociedade Brasileira de Historia das Ciências, no Rio de
Janeiro, de 8 a 10 de outubro de 2003. A viagem ao Rio também viabilizou a consulta
aos arquivos do CNPq, no MAST.
Devo também um agradecimento mais do que especial ao mestre e amigo Olival
Freire Junior, com quem pude trilhar nessa caminhada histórica até aqui e a quem devo,
sem sombra de dúvida, grande parte da minha formação de historiador. E a todos o meu
muito obrigado.
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PARTE I

MAPEAMENTO DAS PERSEGUIÇÕES SOFRIDAS PELOS FÍSICOS
DURANTE A DITADURA MILITAR ENTRE 1964 E 1979

CAPÍTULO 1
UM PANORAMA NACIONAL

Cai João Goulart e sobem, consecutivamente, cinco Generais Presidentes,
alternando-se no poder por um longo período de Ditadura Militar, a mais extensa da nossa
história. Ninguém imaginava que o 31 de março de 1964 duraria tanto. Nem mesmo a
burguesia nacional, constituída de médios, grandes empresários e grandes comerciantes,
muitos dos quais apoiaram o Golpe Militar, apavorados com o "perigo vermelho" que,
segundo acreditavam, rondava as fábricas, os quartéis e a zona rural do País. De fato, as
camadas populares ganhavam impulso, especialmente a partir de janeiro de 1963, quando,
por meio de um plebiscito, João Goulart conseguiu, com ampla maioria, derrubar o sistema
parlamentarista que lhe fora imposto em decorrência da renúncia de Jânio Quadros, em
1961. Longe de ser comunista, Goulart era herdeiro do "populismo" de Getúlio Vargas, um
"jeito de fazer política" que se firmava em dois pilares fundamentais, o "nacionalismo e o
trabalhismo". As reivindicações de trabalhadores urbanos e rurais tomaram fôlego a partir
da criação do Comando Geral dos Trabalhadores e das Ligas Camponesas.1 O medo das
"Reformas de Base" de João Goulart tornava o clima cada vez mais tenso entre os militares
e as elites sócio-econômicas do País.2 Neste mesmo janeiro de 1963, quando o
1

Em 1964, existiam 2.181 Ligas Camponesas espalhadas em cerca de 20 Estados, ver Projeto Brasil: nunca
mais, p. 57 e 58.
2 Numa circular do Chefe do Estado Maior do Exército, o então Marechal Castelo Branco, de 20 de março de
1964, portanto, 11 dias antes do Golpe, dirigida aos demais militares do Estado Maior do Exército e às
organizações subordinadas, declara que: "... São evidentes duas ameaças: o advento de uma Constituinte
como caminho para consecução das reformas de base e o desencadeamento em maior escala de agitações
generalizadas do ilegal poder da CGT. As Forças Armadas são invocadas em apoio a tais propósitos", ver
Humberto de Alencar CASTELO BRANCO et al., A Revolução de 31 de Março: 2o. aniversário.
Colaboração do Exército, p. 17 e 18.

presidencialismo é restaurado e Goulart passa a lutar pela aceleração das suas "Reformas de
Base", o Exército brasileiro se manifestava:

“Nunca em nossa história, a Pátria brasileira se encontrou em tão graves circunstâncias e por
isso mesmo tão necessitada da concretização deste ideal do soldado brasileiro (...) As
embaixadas de Cuba, e da União Soviética e satélites (...), estão no comando de uma
revolução que acabará por mergulhar em sangue a nossa terra. (...) Cada militar se deve
sentir pessoalmente chamado a esta cruzada de salvação nacional. Esta é a honra que honra
verdadeiramente a farda de um soldado: lutar pela Pátria. (...).3

As raízes da mentalidade anticomunista que alimentava o medo de "bolchevização"4
do País, não só por parte dos militares, mas das elites empresariais brasileiras e grandes
proprietários rurais são mais facilmente identificadas, se nos remetermos ao final da
Segunda Guerra Mundial, a partir de quando o mundo se divide entre os blocos capitalista e
socialista, liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, que se lançam em uma
corrida pelo controle territorial, político e ideológico em nível global. O Brasil entra na
Guerra

em 1942, ao lado dos

Estados Unidos, e ao término da Segunda Guerra

encontrava-se plenamente alinhado ao bloco dos países capitalistas. Muitos dos oficiais do
Exército brasileiro que participaram da Guerra, ao retornarem, foram responsáveis, quatro
anos mais tarde, pela criação da Escola Superior de Guerra em 1949 e, posteriormente,

3 Esse trecho é referente a um manifesto do Exército denominado Às Gloriosas Forças Armadas do Brasil,
escrito em janeiro de 1963. Em nota, o documento revela que "... No momento oportuno serão dados a
conhecer os nomes dos signatários deste documento" e que, dentre os muitos signatários que assinaram, os
três primeiros foram o antigo Auditor de Guerra; o engenheiro Victor Figueiras de Freitas e o professor
Almeida Barbosa, ibid., p. 5
4
Essa expressão esta inserida no Preâmbulo do ATO Institucional, de 9 de abril de 1964, Diário Oficial da
União.
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estiveram metidos na conspiração que levaria ao Golpe de 1964. O mais importante desses
conspiradores foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, integrado à Força
Expedicionária Brasileira que combateu os países do "Eixo", ao lado do Quinto Exército
norte-americano na Itália, de 1944 a 1945. A ESG foi responsável pela criação e difusão da
Doutrina de Segurança Nacional (DSN), que tinha como alguns dos seus principais
fundamentos a idéia da ameaça constante por parte dos países comunistas e a idéia da
internalização do conceito de Segurança Nacional, onde defendiam a tese de que havia
uma: "Infiltração do movimento comunista internacional em todas as áreas, setores e
instituições sociais, numa ação que caracteriza uma agressão interna".5 Sob a inspiração
da DSN, a cúpula do Estado Maior do Exército lançou-se na conspiração que levou o
movimento militar de 31 de março à vitória.
O primeiro dos militares a assumir a presidência da República foi o líder da
conspiração que depôs João Goulart, o "esguiano" e chefe do Estado Maior, Marechal
Humberto de Alencar Castelo Branco, que chegara ao poder prometendo devolvê-lo ao
povo através das eleições que se realizariam em 31 de janeiro de 1966,6 no entanto, a sua
estadia, mais a dos generais que o sucederam, estendeu-se mais do que duas décadas.
Os militares brasileiros desencadearam uma "caça as bruxas", um verdadeiro
"arrastão" nas universidades, nos sindicatos, nos partidos de esquerda e em entidades
estudantis. Logo nas primeiras semanas de abril, muitos políticos, professores, estudantes,
cientistas, artistas foram presos, detidos e submetidos aos inquéritos policiais militares, os

5

Eliézer R. de OLIVEIRA, As Forças Armadas:política e ideologia no Brasil(1964 – 1969), p. 23.
Em discurso proferido no Palácio da Alvorada, em 15 de abril de 1964, no momento de sua posse como
Presidência da República, Castelo Branco afirma que: "Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem
tergiversações, no processo para a eleição de um brasileiro a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966
(...)", ver Humberto de Alencar CASTELO BRANCO et al., A Revolução de 31 de Março: 2º aniversário.
Colaboração do Exército, p. 31.
6
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chamados IPMs.7 Alguns por estarem envolvidos com a militância política, outros
simplesmente por serem considerados ''suspeitos'' pelo regime. Milhares de pessoas foram
presas em uma ação que se denominou "Operação Limpeza", sendo, em especial, mais
violenta no Nordeste brasileiro, devido à presença de grandes líderes políticos, tais como o
governador de Pernambuco Miguel Arraes e importantes intelectuais brasileiros, como o
então superintendente da SUDENE Celso Furtado e o educador e especialista em
alfabetização Paulo Freire, e líderes comunistas como Gregório Bezerra, dentre outros.8
A ideologia anticomunista podia ser notada, inclusive, no discurso de posse de
Castelo Branco, onde ele afirmava: "... Caminharemos para a frente com a segurança de
que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita
reacionária, mas o das reformas que se fizerem necessárias(...)".9 Infelizmente, Castelo
Branco errou e, logo nos primeiros dias após o Golpe, os resultados não negavam o
aparecimento de um regime militar de direita, cuja face era extremamente reacionária. O
então jornalista Márcio Moreira Alves, do Correio da Manhã, viajou pelo nordeste para
fazer uma matéria sobre as denúncias de tortura e verificou que pelo menos 39 pessoas
sofreram torturas, nas quais pelo menos dez oficiais das Forças Armadas se envolveram
mais diretamente.10 Somente nos primeiros sessenta dias, o governo militar de Castelo
Branco cassou e/ou suspendeu direitos políticos de pelo menos 441.11 Nas primeiras
semanas após o Golpe Militar, cerca de 5 mil pessoas foram presas e, entre 1964 e 1966, 2
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De acordo com as pesquisas feitas pelo Projeto Brasil Nunca Mais,entre 1964 e 1966, aproximadamente 200
IPMs foram abertos, gerando 2.127 processos, ver Projeto Brasil: nunca mais,p. 85.
8
Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 56.
9
Humberto de Alencar CASTELO BRANCO et al., A Revolução de 31 de Março: 2o.aniversário.
Colaboração do Exército,p. 33.
10
Márcio Moreira ALVES, Torturas e Torturados, p. 64.
11
Cf., Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 60.
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mil funcionários públicos foram demitidos ou aposentados compulsoriamente. Só nas
Forças Armadas, 421 oficiais passaram para a reserva compulsoriamente.12
O Ato Institucional de 9 de abril inaugura as cassações políticas. A lista do dia
seguinte, baseando-se no artigo 10 do Ato Institucional, cassou, por dez anos, os direitos
políticos de nada mais, nada menos, do que 100 cidadãos. O "cabeça " da lista foi o líder
comunista Luiz Carlos Prestes, seguido pelo ex-presidente João Goulart, pelo também expresidente Jânio Quadros, e o então governador de Pernambuco Miguel Arraes. Além deles,
estavam também importantes intelectuais como Darci Ribeiro, Celso Furtado e Josué de
Castro.
O mês de abril de 1964 começa mal para muitos. Das milhares de prisões que foram
efetuadas nos primeiros dias do golpe de abril, algumas perduraram por dias, semanas e
meses. As "caças", as cassações, os expurgos e as torturas começaram dias antes dos
militares assumirem oficialmente o poder, antes mesmo da posse do general Castelo
Branco, eleito presidente da República pelo Congresso Nacional, por 361 votos, contra 72
abstenções e 5 votos para outros militares, em 11 de abril.13 Nos cárceres, as torturas se
tornaram cotidianas nos interrogatórios, e passaram a ser a principal forma de se "arrancar
confissões". Pelo menos, 23 pessoas foram mortas e duas estão entre os desaparecidos.
Morreram dois estudantes secundaristas em manifestações de rua no dia 1o de abril, em
Recife, e pelo menos um comerciante de Belo Horizonte e um portuário, no Rio de Janeiro,
morreram em decorrência das torturas sofridas. Pelo menos, três militares foram mortos.
Um deles foi o coronel da Aeronáutica, fuzilado no dia 4 de abril, e o outro um sargento do
12

Elio GASPARI, A Ditadura Envergonhada,p. 130 e 131.
A promulgação do Ato Institucional que permitiu as cassações foi em 9 de abril, seguida, no dia 10, da lista
com os 100 nomes. A posse de Castelo Branco foi no dia 15 de abril de 1964. Para o resultado da votação de
Castelo Branco, ver Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 50.
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Exército, que morreu no dia 13 desse mesmo mês em circunstâncias misteriosas, pois fora
atirado ou se jogou do oitavo andar de um edifício no Rio de Janeiro. No dia seguinte outro
sargento do Exército fora assassinado em São Leopoldo. Dentre os mortos no exílio, está a
economista Terezinha Viana, que saiu do País em 1964, após um interrogatório em 15 de
agosto, no Rio de Janeiro, e o economista e ex-combatente da FEB, Dilermano Mello,
morreu após um interrogatório, no próprio prédio do Ministério da Justiça.14 Pelo menos
um operário morreu, em agosto de1964, de infarto ao ser ameaçado de prisão em São
Paulo.15
As perseguições políticas realizadas pela ditadura militar foram um reflexo do
contexto da Guerra Fria. Os militares que tomaram o poder em 1964, sustentavam idéias
desenvolvidas pela ESG, segundo as diretrizes do National War College dos Estados
Unidos. A doutrina ensinada na ESG desde a revolução cubana, em 1959, consistia na
teoria da “guerra interna”, segundo a qual:

14

A economista Terezinha Viana cometeu suicídio, em Amsterdã, na Holanda, em 1978, ver Branca
ELOYSA(Org.) I Seminário do Grupo Tortura Nunca Mais: depoimentos e debates, p. 148. A lista de
Mortos e Desaparecidos traz a informação de que Dilermano era advogado e que, após um interrogatório, ele
se suicidara, em 4 de agosto de 1964. O site do grupo Tortura Nunca Mais traz novas informações sobre o seu
caso. A primeira é a de que ele era formado em economia e não em direito. A segunda é de que a versão
apresentada pela polícia, de que ele havia se jogado do 4o andar do Ministério da Justiça do Rio, foi
contestada pela família que defende a hipótese de que ele foi assassinado. O laudo pericial concluiu: "(...) que
ele foi induzido a saltar da janela do 4o andar, logo após interrogatório dirigido pelo Capitão de Mar e Guerra
Correia Pinto. O laudo, elaborado pelo perito Cosme Sá Antunes, revela que não houve nenhum elemento que
pudesse fundamentar o suicídio (...).", ver o site: http://www.torturanuncamais-rj.org.br/M_D.asp. Acesso em:
11 de jul. 2004.
15
Na lista de Mortos e Desaparecidos do grupo Tortura Nunca Mais consta que 25 pessoas foram atingidas
em 1964. Foram considerados desaparecidos os camponeses João Alfredo, membro das Ligas Camponesas,
em 29 de agosto, e Pedro Inácio de Araújo, em 7 de setembro de 1964, ambos do Estado da Paraíba. Os
estudantes secundaristas mortos em manifestações de rua, em Recife, no dia 1o de abril, foram Ivan Rocha
Aguiar e Jonas José Albuquerque Barros. Os mortos sob tortura foram o portuário Astrogildo Pascoal Vianna,
morto em 14 de abril, no Rio de Janeiro, e o comerciante Carlos Schirner, morto em Belo Horizonte, em 5 de
maio de 1964. Os militares mortos foram o coronel da Aeronáutica Alfeu de Alcântara Monteiro, o 3o
sargento do Exército Edu Barreto Leite jogado -ou não- do oitavo andar de um edifício no Rio de Janeiro, e 2o
sargento do Exército Bernardino Saraiva assassinado, em 14 de abril de 1964. O operário morto, em agosto de
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“(...) a principal ameaça vinha não da intervenção externa, mas dos sindicatos trabalhistas de
esquerda, dos intelectuais, das organizações de trabalhadores rurais, do clero, e dos
estudantes e professores universitários. Todas essas categorias representavam uma séria
ameaça para o país e por isso teriam que ser todas elas neutralizadas ou extirpadas através
de ações decisivas (...)”.16

E assim foi feito. Uma verdadeira devassa nos meios intelectuais, nas universidades,
nos sindicatos, nas escolas, nos campos e nas cidades. De fato, tais categorias foram
neutralizadas e extirpadas e, em nome da "Segurança Nacional",17 a democracia se foi.

1.1- O "Terrorismo Cultural"
O clima de “terror cultural” pelo qual passou o país a partir de 1964, deixou marcas
por todos os lados. Os que pensavam, os intelectuais de maneira geral, sofreram as
consequências. Universidades foram invadidas e ocupadas, professores e alunos presos,
editoras saqueadas, livros apreendidos, bibliotecas destruídas. O país foi mergulhado em
um contexto de verdadeira ‘’guerra à cultura’’.18
No dia 1o de abril, na primeira amanhã, a sede da União Nacional dos Estudantes,
localizada na praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, foi ocupada, saqueada e incendiada
pelo Comando de Caça aos Comunistas, numa clara demonstração de força por parte do
regime que se implantava contra os chamados "inimigos internos". A UNE era considerada
1964, ao ser ameaçado de prisão, foi João Aparecido. Para todos os demais casos, ver Branca ELOYSA(Org.)
I Seminário do Grupo Tortura Nunca Mais: depoimentos e debates, p. 148.
16

Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 22.

17

Do dia 1o de abril de 1964 ao dia 15 de março de 1967, "os crimes contra o Estado e a ordem política e
social" eram enquadrados na Lei Nº 1.802 de 1953, ver Antonio E. de MORAES FILHO, Um Atentado à
Liberdade: Lei de Segurança Nacional, p. 11.
18
Revista Civilização Brasileira, Nº 1, março de 1965.
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um destes inimigos e pagou um alto preço por isso. Restou aos estudantes a
clandestinidade, conjuntamente com os partidos de esquerda perseguidos e postos na
ilegalidade. Muitos de seus líderes foram presos e alguns chegaram a ser torturados.19
Em maio, o presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia, da
Universidade do Brasil, o estudante Sérgio Dias Campos publicou um manifesto no
Correio da Manhã, onde declarou que aquele DA tinha sido dissolvido e que o clima nas
universidades brasileiras estava tenso devido às intervenções militares. Afirmava ao
Correio da Manhã que:

"Universidades fechadas ou sob intervenção militar, bibliotecas "expurgadas", soldados e
"tiras" nas salas de aula, alunos e professores presos (...) A Universidade que expulsa alunos
e os permita presos (9 expulsos e 2 presos na FAFI) devido às suas convicções filosóficas e
políticas é Universidade que começa a morrer !".20

O clima de insegurança nas Universidades brasileiras, devido aos expurgos,
demissões e invasões, fazia do mundo acadêmico mais um alvo a ser extirpado pelos

19

Desde a sua fundação em 1937, a UNE foi um símbolo de agregação e organização dos estudantes em torno
de grandes questões nacionais, não só relacionadas ao ensino, mas aquelas especificamente de cunho político,
tais como a luta pela democratização e contra as ditaduras, a solidariedade às lutas operárias e a defesa dos
Direitos Humanos. Em decorrência da crise que se abateu sobre o País a partir da renúncia de Jânio Quadros,
a UNE chegou a transferir a sua sede do Rio de Janeiro para Porto Alegre, com o intuito de unir forças pela
defesa da legalidade constitucional, liderada pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. No
período anterior ao golpe militar de 1964, a UNE desempenhou um importante papel na defesa das Reformas
de Base e do nacionalismo que impulsionavam o governo de João Goulart, ver Projeto Brasil: nunca mais,p.
131 e 132. Castelo Branco pressionou o Congresso ao longo do ano até que em novembro de 1964, a UNE foi
extinta através de uma lei que criava uma nova estrutura de associações estudantis, proibidas de se
envolverem em atividades políticas, a LEI nº 4464, de novembro de 1964, logo apelidada de lei "Suplicy de
Lacerda" – então ministro da Educação e Cultura – ver Thomas KIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo,
p. 151.
20
Revista Civilização Brasileira, Nº 1, março de 1965, p. 265.
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militares que assumiram o poder. Na Faculdade de Rio Claro, interior de São Paulo, nove
professores foram demitidos, sete foram presos e a professora Maria Edite do Amaral
Carbogine foi obrigada a sair da cidade para não ser presa. Ainda no Estado de São Paulo,
na Faculdade de Filosofia de Marília, foram demitidos dois professores, dentre eles o
teólogo Ubaldo Martini Puppi. Na Faculdade de Filosofia de Assis, o professor Onozor da
Fonseca foi preso e a biblioteca foi invadida. Foram apreendidos vários livros de
professores daquela Faculdade. Em Araraquara, o professor Fausto Castilho saiu da cidade
fugindo da polícia.21
Ao final daquele maio sombrio, mais uma invasão, desta vez a vítima foi a
biblioteca da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil. Numa também
sombria tarde, dois policiais examinaram os livros que estavam sendo lidos pelos alunos,
recomendando, ao sair, o máximo de cuidado com "o que se lia", em seguida, entregou à
bibliotecária uma lista de livros expurgados.22
O movimento militar que se impôs em 64 procurou exercer o controle rigoroso
sobre as idéias, e uma das melhores maneiras encontradas por ele foi o controle das
universidades. Esse controle se deu de inúmeras formas, desde a prisão de professores e
alunos, à invasão de universidades, até a deposição de reitores e diretores. Na UMG,
enquanto o coronel-interventor conduzia um IPM, as bibliotecas das Faculdades sofriam
com os expurgos, especialmente aquelas ligadas às Ciências Sociais. Houve assim a
invasão das salas de professores, de onde foram apreendidos como "material subversivo"
várias obras de Economia Política e Filosofia de autores como Marx e Engels, bem como
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revistas vindas de países socialistas. Como se não bastasse, o interventor da UMG
suspendeu 16 alunos da Faculdade de Filosofia. Na Universidade Rural, o interventor
militar foi o comandante da guarnição de Paracambi, coronel Carneiro de Mendonça que
reuniu os professores e alunos da Universidade Rural às 11 horas da manhã do dia 16 de
junho, para anunciar a expulsão do estudante Domingos de Castro que cursava o primeiro
ano da Escola Nacional de Agronomia.23 Em Brasília, as intervenções na Unb tiveram
início em abril, marcando definitivamente os rumos dessa universidade. As reações a essas
violências foram as mais variadas possíveis. Mediante a tantas prisões e violações dos
direitos de qualquer cidadão, restou aos cientistas o protesto.
Em meados de julho de 1964, cerca de 600 cientistas se reuniram em Ribeirão
Preto, na 16ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC),
protestando contra o clima de instabilidade nas universidades e nos institutos de pesquisa.
Lançaram apelo às autoridades para: "(...) amparar os trabalhos de pesquisa e cátedra e a
fazerem cessar o clima de arbitrariedades que ameaça o esforço de muitos anos (...) pedia
que fossem liberados todos os professores universitários, ainda mantidos sob custódia, sem
culpa formada ou demitidos sem qualquer julgamento, a fim de que possam retornar às suas
atividades ...".24 Pesquisadores e professores universitários manifestaram-se contra as
perseguições feitas pelos militares nas universidades e nos Institutos de pesquisa. Enquanto
isso, os expurgos continuavam.
Em julho de 1964, o então reitor da USP, Gama e Silva, nomeou uma comissão para
investigar as atividades subversivas, ou de cunho marxista, presentes na Universidade. Com
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base no Ato Institucional de 9 de abril de 1964,25 as pessoas citadas na chamada "lista
negra" foram expulsas. Dentre os intelectuais atingidos estavam: os médicos
parasitologistas Erney Plessmann Camargo, Luiz Hildebrando Pereira da Silva e Júlio
Pudles. Também estavam incluídos o chefe do setor de Genética Humana, Pedro Henrique
Saldanha, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, além dos líderes estudantis Eduardo
Manzano e Fuad Daher Saad.26 O cientista Luís Hidelbrano Pereira foi ainda preso em
Ribeirão Preto, quando participava, em julho, do Congresso da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência e conduzido ao navio-presídio Raul Soares. O professor da Faculdade
de Medicina, Thomas Maack que, além de ameaçado com os expurgos desencadeados pela
reitoria da Universidade de São Paulo, também fora preso no Raul Soares. 27
A USP foi, sem dúvida, um dos alvos prediletos do regime militar, no entanto, fora
também um importante núcleo de resistência. Em setembro de 1964, 70 professores,
conjuntamente com

professores de outros institutos de São Paulo, divulgaram um

memorial onde denunciavam:

"(...) enquanto existir um clima de insegurança, muitos pesquisadores, mesmo não atingidos
diretamente, estarão inclinados a emigrar, aceitando empregos melhores no exterior (...), o
afastamento de cientistas, por detenção ou abandono do país, ocasiona um desfalque

25

Dentre as várias determinações do Ato, o artigo 7 é o que garantia não só os expurgos na USP, mas as
cassações dos opositores que o regime militar julgava necessárias naquele momento, pois permitia ao
presidente a: " Suspensão da estabilidade dos servidores públicos por seis meses ...", ver ATO Institucional,
de 9 de abril de 1964, Diário Oficial da União.
26
Folha de São Paulo, 15 de julho de 2003. A reportagem traz informações sobre a "Operação Tarrafa"
desencadeada pelo Ministério do Exército em 1970. Todas essas pessoas citadas foram vítimas também da
mencionada operação, além disso, em 1969, alguns desses pesquisadores seriam aposentados
compulsoriamente pelo Decreto de 29 de abril, são eles: Luiz Hildebrando Pereira da Silva, Júlio Pudles e
Fernando Henrique Cardoso.
27
Revista Civilização Brasileira, Nº 1, março de 1965, p. 282. Para a prisão do professor Thomas Maack, ver
Elio GASPARI, A Ditadura Envergonhada, p. 223.

24

imediato em nossos quadros e repercute de maneira extremamente desfavorável no exterior,
desencorajando o regresso de outros pesquisadores, em estágio além fronteiras, assim como
a visita ou a migração de cientistas de outras nacionalidades".28

Do sudeste ao nordeste brasileiro a história era a mesma. São presos em
Pernambuco Paulo Freire e Amílcar da Hora. Na Bahia são presos 57 estudantes, além dos
professores Milton Santos, Marcelo Duarte, Auto José de Castro, Gérson Mascarenhas e
Alípio Castelo Branco. Em Recife, um major conduzia um IPM na Universidade local que
envolvia, aproximadamente 6.000 pessoas, onde quase 1.000 deles eram professores e cerca
de 5.000 eram alunos.29 Tanto as universidades quanto os institutos de pesquisas sofreram
com o clima de "terrorismo cultural".
O Instituto Nacional do Câncer sofreu com a instauração de um IPM, em junho de
1964. Enquanto o Inquérito ocorria, o serviço de Raio-X ficou praticamente parado por um
mês e as cirurgias foram suspensas pela total falta de material cirúrgico, "a revolução
procurava os seus suspeitos".30 Na Escola Paulista de Medicina, o professor Sebastião
Baeta Henrique foi afastado da cadeira de Biofísica e, a partir de então, mudou-se para a
Inglaterra, empregando-se no National Institute for Medical Research. Sua esposa, Olga
Baeta Henrique, foi afastada do Instituto Butantã e teve a sua biblioteca vasculhada, e
devido ás pressões políticas, resolveu sair do país, emigrando para o Chile.31 No Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas, um dos mais importantes e renomados centros da Física
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Duarte e o médico Isaias Raw, ver DECRETO de 29 de abril de 1969, Diário Oficial da União.
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Henrique, seriam aposentados compulsoriamente em 1969, ver DECRETO de 29 de abril de 1969, Diário
Oficial da União.
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brasileira, os físicos Adir Moisés e Jaime Goldstein são demitidos por razões políticas.32
Nem mesmo o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) escapou dos expurgos. Foi
preso um professor de economia, já em 64, e os alunos do Instituto foram sujeitos a
perseguições, dentre elas a expulsão. Entre 1965 e 1975, 21 alunos foram expulsos, na
véspera de suas formaturas, por serem considerados subversivos pelo regime militar.33 E
esses não foram os únicos constrangimentos causados. Nem a Petrobrás foi poupada. A
mais importante empresa estatal de combustível do País, praticamente um símbolo do
nacionalismo herdado do "período Vargas", da luta e da resistência contra a exploração do
petróleo brasileiro foi duramente atingida por um regime que se dizia defensor da
"soberania nacional". Desde os primeiros dias do golpe, ocorreram prisões, demissões e
torturas. Em decorrência disso, a Associação dos Engenheiros da Petrobrás enviou, através
de carta, à direção da empresa protesto contra o clima de apreensão e desconfiança entre os
técnicos da empresa estatal de petróleo. Desta forma declaravam não aceitar "... a punição
aos delitos de opinião e, assim procedendo, nada mais fazemos que reclamar o respeito a
um princípio básico da democracia".34

32

Trataremos mais adiante do caso do CBPF, no tópico relativo ao "Autoritarismo no CBPF", Cf. Capítulo 2,
p. 135.
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Estado de São Paulo,16 de março de 2004. Segundo apura a reportagem de Simone Menocchi, seis exalunos, que foram expulsos na época, tiveram direito ao seus diplomas quase 40 anos depois. A Congregação
do ITA aprovou, na semana anterior à reportagem, os seis primeiros casos. Dentre esses casos estão os de
Luiz Maria Guimarães Esmanhoto, que afirmou ter feito o quinto ano do curso por duas vezes e que, antes da
expulsão, sofreu uma suspensão; Sérgio Salazar e Osvair Trevisan, ambos engenheiros mecânicos formados
pela UNICAMP, em 1977, dois anos após a expulsão do ITA, a três semanas das formaturas. Os dois
pertenciam ao Centro Acadêmico do ITA, quando foram presos e torturados nas dependências do DOI-CODI
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Supremo Tribunal Militar, a uma pena de mais de nove meses de reclusão no presídio do Hipódromo de São
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Revista Civilização Brasileira, Nº 1, março de 1965, p. 275. Um dos casos descritos pelo grupo Tortura
Nunca Mais foi o do engenheiro eletricista Jorge Leal Gonçalves Pereira, que trabalhava na refinaria de
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enquadrado em 13 de abril na Lei de Segurança Nacional pela Justiça Militar do Rio de Janeiro. Demitido da
Petrobrás nesse mesmo ano, teve a sua prisão preventiva decretada em 14 de outubro de 1964 e, depois de
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Uma comissão de estudantes da USP procurou o governador do Estado Adhemar de
Barros para questionar sobre o paradeiro dos professores, Mário Schenberg, Florestan
Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, João Cruz Costa, João Villanova Artigas e Isaías
Raw, pois estavam sob ameaça de demissão.35
No Rio de Janeiro, o diretor da Faculdade Nacional de Direito, o professor Hélio
Gomes ameaçava punir os alunos do Diretório Acadêmico, caso esses levassem adiante a
idéia de realizar uma Assembléia estudantil para discutir os problemas acadêmicos da
Universidade. Cumprindo com o prometido, pois era um homem de palavra, o professor
Hélio Gomes permitiu que, no dia 16 de outubro, a Faculdade fosse invadida por "dedo
duros" e vários fotógrafos do DOPS, enquanto várias viaturas estacionavam do lado de fora
da Faculdade. Nesse dia, as aulas foram suspensas e os alunos foram retirados da
Faculdade. O professor e então diretor, Hélio Gomes, suspendeu por oito dias toda a
direção do CA,36 ameaçando outros 40 alunos de suspensão. No dia seguinte, a Faculdade
foi invadida e ocupada por dois "batalhões de choques da PM" armados de metralhadoras e
cassetetes, a convite do mesmo reitor. Pelo menos três diretores de Faculdades foram
substituídos no Estado do Rio. Caíram Durval Batista, da Faculdade de Filosofia, Otávio
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Catanhede, da Faculdade de Engenharia e a professora Violeta Campofiorito Saldanha da
Gama, da Faculdade de Serviço Social.37
A cultura também foi atropelada de surpresa pela "Roda Viva", que mais parecia um
rolo compressor. O filme de Glauber Rocha, "Deus e o Diabo na Terra do Sol", mesmo
premiado no Festival de Cannes, foi censurado e recebeu ordem de apreensão por parte das
autoridades militares do País.38 E não foi apenas a sétima arte a única prejudicada. O teatro
também foi uma das atividades artísticas mais atingidas pela ditadura. No Amapá, o
governador do Estado ordenou a interrupção e a prisão dos atores que representavam a peça
"A Respeitosa", de Jean Paul Sartre.39 Não só "as obras foram caçadas", o que interessava
aos militares no controle da cultura era, acima de tudo, a "caça" aos criadores. Enquanto a
peça "O Pagador de Promessas" era encenada pela primeira vez nos Estados Unidos, aliás
foi a primeira peça brasileira encenada naquele país, no Brasil, Dias Gomes era mais um
dos "caçados".40
O primeiro ano de ditadura foi recheado com muita repressão e o Natal daquele ano
cheio de dissabores. O troco, no entanto, veio no fim do ano. Um fenômeno interessante
ocorreu em várias universidades do País, em dezembro de 1964. Foram os formandos que,
em protesto, praticamente em todas as escolas, escolheram como paraninfos pessoas
perseguidas pela ditadura, fossem presos, exilados, cassados ou demitidos.41 Os incômodos
causados pelas escolhas dos estudantes deixaram diretores e reitores de Universidades em
situações de embaraço. Na Faculdade Nacional de Filosofia, por exemplo, os alunos
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escolheram como paraninfos os professores José Leite Lopes e Alceu Amoroso Lima. O
primeiro era um dos mais importantes físicos do País e chegou a ser preso em 4 de agosto,
no Rio de Janeiro, tendo, posteriormente, a sua casa invadida e a sua biblioteca revirada.42
A solução encontrada pela direção da Faculdade foi restringir ao máximo a solenidade, que
foi a portas fechadas. Uma turma formava de cada vez e quando o paraninfo discursou fora
aclamado de pé pelos alunos, no entanto, quando o diretor da escola falou, recebeu o mais
absoluto silêncio.43 No Recife, a cerimônia foi incrementada com um toque de bom humor.
O paraninfo escolhido foi o professor cassado Antônio Baltar, que ao receber o microfone,
simplesmente o passou para o diretor da Faculdade de Engenharia e foi extremamente
aplaudido por esse ato. O orador da turma, o acadêmico Cláudio Dubeux, ao invés de se
pronunciar fez um minuto de silêncio. O final do silêncio foi interrompido por uma platéia
que aplaudia fervorosamente de pé os "pronunciamentos" que não foram feitos. No Rio
Grande do Sul, as autoridades militares simplesmente suspenderam a solenidade de
formatura de uma turma de Engenheiros Agrônomos, porque os formandos escolheram
como paraninfo um professor atingido pelo Ato Institucional. Ainda pelo Nordeste, na
Universidade da Paraíba, outro reitor-interventor, o capitão do Exército Guilhardo Martins
teve a seguinte surpresa. Os "seus formandos" escolheram como patrono o ex-reitor que
fora destituído, o professor Marcio Moacir Pôrto e, como paraninfo, o economista Celso
Furtado, cassado por pertencer ao primeiro escalão do governo de João Goulart. O
resultado foi a incineração dos convites de formatura na fornalha de uma padaria, em meio
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aos protestos dos alunos.44 Em São Paulo, a tensão foi a mesma. Quando os acadêmicos da
Escola Politécnica escolheram, por unanimidade, também o economista Celso Furtado, a
Congregação da Escola simplesmente vetou o seu nome. Em Minas, os constrangimentos
se repetiam. Os formandos do curso de jornalismo, da Faculdade de Filosofia da UMG,
escolheram como paraninfo o escritor Carlos Heitor Cony. De imediato, e de maneira
jamais vista naquela Faculdade, a Congregação suspendeu a solenidade de formatura de 16
cursos prejudicando, ao todo, 180 alunos.45 No entanto, com protesto ou sem protesto, as
prisões continuavam por toda parte.
Em São Paulo, a justiça militar denunciou oito professores, pedindo inclusive a
prisão preventiva de três deles. Os professores atingidos pela justiça militar não tinham
como se defender, pois eram acusados sem que houvesse culpa formada, aliás, essa foi uma
prática comum durante o regime militar. Os professores denunciados pela justiça militar em
São Paulo foram: Thomas Maack, Michael Pinkus Rabinovitch, Luis Hidelbrando Silva,
Pedro Henrique Saldanha, Ernei Plesmann de Carvalho, Reinaldo Chiaverini, Júlio Puddles
e Luís Rei, além do estudante Simão Sader, acusado por ter feito conferência em um
sindicato.46 E os expurgos continuaram pelo Brasil a fora...

1.2 - O caso da Unb
A Universidade de Brasília iniciou suas atividades em 9 de abril de 1962, tendo
nascido e crescido junto com a capital federal. Foi concebida pelo arquiteto Lúcio Costa
que, no Plano-Piloto da construção de Brasília incluiu a Universidade. Defendendo a idéia
44
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de que a capital federal não deveria ter apenas o status de sede do governo, mas que
também deveria ser um centro irradiador de cultura para o País, o arquiteto Lúcio Costa
pensa Brasília como uma capital cultural.47 Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro foram alguns
dos principais articuladores, desempenhando um papel extremamente importante, não só na
fase de planejamento como na de implantação e desenvolvimento da estrutura universitária.
O primeiro reitor da Unb foi o antropólogo Darcy Ribeiro que ocupou o cargo de abril de
1962 ao início de 1963, quando foi convidado pelo presidente João Goulart a exercer o
cargo de Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República.48 Com a sua saída, assumiu
o vice-reitor Anísio Teixeira, que permaneceu à frente da reitoria até abril de 1964, sendo
então destituído pelos militares. Começavam as intervenções militares na Unb. No dia 9 de
abril, o Campus da Unb foi invadido por tropas do Exército e da Polícia Militar de Minas
Gerais, numa verdadeira operação de guerra constituída de quatorze ônibus e três
ambulâncias. Procuravam armas, material "subversivo" e doze professores. Os professores
foram presos e, conjuntamente com alguns estudantes e funcionários, levados para o
quartel do Batalhão da Guarda Presidencial.49 As bibliotecas e os escritórios dos
professores foram vasculhados e interditados por duas semanas. A lista de demitidos, logo
após a invasão, incluía o reitor Anísio Teixeira e o vice Almir de Castro, além de todo o
Conselho Diretor da Universidade formado por Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Hermes
Lima e Abgar Renault, membros do Conselho Federal de Educação; Oswaldo Trigueiro,
procurador Geral da República; o frei Mateus Rocha e, como suplentes Alcides da Rocha
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Miranda e João Moojen de Oliveira, da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal.50 No
dia seguinte, o jornal "Correio da Manhã" exibia a seguinte manchete: "Material de
Propaganda Comunista Apreendido pelo Exército na Unb - Universidade Cercada".
Dentre os materiais apreendidos estavam panfletos, livros considerados subversivos e
bandeiras de países que, segundo os invasores, eram de países comunistas. Uma dessas
bandeiras era a do Japão, identificada pelos militares que realizaram a operação e pelos
repórteres como sendo a da China comunista.51 Alguns dias depois da invasão, foi
designado um novo reitor e um novo Conselho Diretor. A Unb perdeu dois dos seus
criadores de uma vez só. O reitor Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro saíram de cena sem
direito a volta.
No lugar de Anísio Teixeira foi nomeado o professor Zeferino Vaz. Graduado e
doutorado em Medicina pela USP, especializou-se em Parasitologia e Doenças Parasitárias,
Biologia Geral e Genética, e Zoologia Geral. Foi também diretor fundador da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto. Amigo pessoal do general Castelo Branco, o professor
Zeferino Vaz, quando Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, em 1963, esteve
envolvido pessoalmente em conspirações contra João Goulart. Na ocasião, interagiu com o
então Tenente-Coronel Rubens Resteel, que era o articulador do Golpe em São Paulo, e
com o então comandante da Guarda Nacional e ex-combatente da FEB, o professor
Saldanha da Gama, chegando a preparar 250 peruas para transporte de tropas e depósitos de
gasolina.52
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Na madrugada do dia 25 de abril, precisamente às duas horas da manhã, Zeferino
Vaz recebeu um telefonema:

" -Aqui é o presidente Castelo Branco.
-Oh presidente!
-Olha professor o Sr. me desculpe de eu estar telefonando agora, a esta hora, é que eu
acabo de assinar um Decreto nomeando o Sr. reitor-interventor da Universidade de
Brasília.
-Mas, Presidente, eu estou aqui como presidente do Conselho Estadual de Educação, na
fase de instalação, um trabalho tremendo, o Sr. não podia me dispensar?
-Não. É uma missão, e o Sr.não se meteu na Revolução?
-Me meti.
-Então, tem que vir cumprí-la.
-Pois não Presidente, quando é que o Sr. quer que eu embarque?
-Hoje pela manhã".53

E assim foi feito. Cumprindo os "desígnios da Revolução", o professor Zeferino Vaz
se deslocou para Brasília e assumiu a Unb. Um mês após a invasão da Unb, ele resolve
dispensar alguns de seus professores alegando motivo de "conveniência administrativa". O
clima que já era tenso e incerto ficou pior ainda, pois tal arbitrariedade não lhes dava direito
de defesa.54 A demissão desses professores desencadeou uma grande crise na Universidade
de Brasília, pois a maioria dos professores dispensados pertencia ao Instituto Central de
Ciências Humanas, mais especificamente falando aos setores de Economia e de Sociologia,
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pois os docentes que restaram pediram demissão em solidariedade aos professores
atingidos.55
Após os expurgos, seguiu um período de instabilidade e tensão profissional. E após
a tempestade, viria a calmaria. Depois de quinze meses de uma certa tranqüilidade,
começaram os transtornos novamente. Zeferino Vaz contratou o professor católico, Ernani
Maria Fiori, para que esse organizasse o Departamento de Filosofia da Unb. No entanto,
surgiu um problema. O professor Ernani tinha sido atingido pelo Ato Institucional e, em
razão disso, havia sido demitido da Universidade do Rio Grande do Sul.56 Mesmo assim,
começou a trabalhar na Unb. Nas primeiras semanas, começaram as pressões em cima do
reitor para que se anulasse a contratação do professor Ernani e, em contrapartida, iniciou-se
por parte dos coordenadores dos cursos um movimento de apoio ao reitor e solidariedade ao
professor. Tratava-se de lutar pela autonomia e, conseqüentemente, pela própria
sobrevivência da Universidade. As pressões externas foram mais fortes e o professor Ernani
Maria Fiori foi demitido pelo próprio Zeferino Vaz no dia 23 de julho de 1965, depois de
ter sido contratado por ele, quatro meses antes.57 Estava instalada uma crise sem
precedentes. A autonomia da Universidade foi quebrada mais uma vez e, com ela, ia se
quebrando também a esperança daqueles professores que, de fato, acreditavam na
viabilidade das propostas inovadoras que moviam a Unb.
A crise se acelera a partir de agosto, quando o ministro da educação Flávio Suplicy
de Lacerda solicitou da reitoria da Unb que o sociólogo Roberto Las Casas abandonasse as
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suas aulas e retornasse ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, onde era lotado. Ao
final do mês de agosto, depois de suportar tantas dificuldades, os estudantes fizeram uma
greve de três dias. Os professores apoiavam a greve dos estudantes e, com o objetivo de
discutir a situação geral da universidade, realizaram uma assembléia da categoria. Dela
participaram também o reitor Zeferino Vaz e, a seu convite, seu sucessor já designado
Laerte Ramos de Carvalho.58 A assembléia foi tensa, e nela Zeferino Vaz fez declarações
agressivas e que geraram insatisfação e intranqüilidade entre os professores que voltaram a
temer por novas demissões.59
Em 1o de setembro, Laerte Ramos de Carvalho assume a reitoria confessando ter
aceitado o cargo para servir à "Revolução".60 E assim ele fez, firme no seu propósito de
servir ao governo militar, não hesitou em sua tarefa. Cumpriu o seu dever, que era o de dar
continuidade aos expurgos realizados na Unb, desde o início do Golpe, em abril de 64.
O episódio do professor Las Casas não estava ainda plenamente encerrado, pois o
reitor que assumira nomeou o sociólogo como secretário executivo do Instituto Central de
Ciências Humanas, posto que fora eleito pelos seus colegas para assumir tal cargo.
Encaminhou também um memorando ao ministro da educação, solicitando a manutenção
do professor Las Casas na Universidade. Tudo parecia bem quando no final do mês de
setembro o professor Las Casas constatou que o seu nome tinha sido retirado da folha de
pagamento e, no dia seguinte, em 29 de setembro, chega a resposta do ministro da educação
de que não atenderia ao pedido do reitor em disponibilizar o professor para a Unb. Quando
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os coordenadores dos cursos foram ao reitor procurar saber como ficaria a situação do
professor Las Casas, caso esse resolvesse se transferir definitivamente para a Unb, o reitor
lhes respondera que esse professor ele não admitia mais. Uma mudança de postura que
provocou nos coordenadores indignação e o desejo de dar um basta àquela situação.
Naquele mesmo dia, enviaram uma carta de demissão coletiva ao reitor.61
Era uma sexta-feira quando chegou um outro aviso do ministro da Educação ao
reitor da Unb. Nesse mesmo dia, 8 de outubro, os coordenadores tiveram a última reunião
com o reitor e, em seguida, foram para uma assembléia de professores que se realizou
naquela noite. Diante do quadro de insegurança profissional, os professores decidiram,
naquela noite, pela deflagração de uma greve de 24 horas. No dia seguinte, os alunos
também entraram em greve em solidariedade aos professores. Os resultados foram mais
expurgos e muita repressão policial.
Naquele mesmo sábado, após a decisão dos estudantes, o reitor Laerte Ramos de
Carvalho solicitou ao diretor do Departamento Federal de Segurança Pública, o general
Kruel, o envio de tropas para a Unb.62 Na madrugada da segunda-feira, dia 11 de outubro,
as tropas ocuparam o campus da Universidade, seus edifícios ficaram vigiados, as reuniões
proibidas e, nem mesmo conversar entre amigos em grupos de três ou quatro pessoas era
permitido pelos policiais, que logo chamavam a atenção de quem estivesse reunido.63
Foram presos três professores estrangeiros que se encontravam na Unb e pelo menos quatro
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professores brasileiros. Os professores Antônio Rodrigues Cordeiro, Ênio L . de Freitas
Melo, Jorge da Silva Paula Guimarães e José Reinaldo Magalhães saíram após um dia de
trabalho da Universidade para tomar um café e, quando voltaram para o campus, o carro em
que estavam foi interceptado por um outro de onde saíram vários policiais civis, que os
levaram para a delegacia. Lá foram separados e interrogados. As perguntas feitas pelos
policiais giravam, mais ou menos, em torno das mesmas questões: se eles eram ligados a
algum grupo subversivo e se tinham condições de influenciar alunos para a subversão. Um
deles chegou a ser interrogado com um revólver na cabeça e, graças aos advogados, foram
liberados a altas horas da madrugada.64
Os professores estrangeiros presos foram o físico francês Michel Paty, o arquiteto
hindu Shyan Janveja e o químico inglês William Eyton. O físico Michel Paty foi preso pela
polícia civil tirando fotografias da ocupação militar do campus da Unb. Imediatamente seus
amigos físicos, dentre eles o próprio Roberto Salmeron, ligaram para a Embaixada da
França e para o reitor, a fim de interceder pela liberação do físico francês. Paty foi preso
pela manhã e, graças aos advogados do Instituto de Ciências Humanas e à ação da
Embaixada, foi liberado pela noite do mesmo dia. O arquiteto hindu Shyan Janveja foi
preso quando andava pela manhã no campus ocupado, sendo liberado também pela noite
do mesmo dia.65 O terceiro estrangeiro preso durante a ocupação, o químico inglês William
Eyton, ao entrar de carro, dentro do campus, passou pelos soldados que montavam guarda
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na via de acesso, sem se identificar, quando teve os pneus de seu carro atingidos por uma
rajada de metralhadora. Preso e levado à delegacia, foi solto logo no mesmo dia.66
Uma semana depois, o reitor expulsou quinze professores, cujos nomes foram
divulgados pelos jornais do dia 19 de outubro. Em reação às violências cometidas, 223
professores pediram demissão, ou seja, aproximadamente 80% do corpo docente da Unb.67
A Universidade de Brasília perdeu os seus melhores quadros e se desmontou diante da sua
mais profunda crise. Foi, sem dúvida alguma, uma das maiores vítimas dos expurgos
realizados pelos militares em universidades brasileiras. As autoridades militares sabiam do
que estava acontecendo na Unb, pois tanto o reitor interventor, Zeferino Vaz, quanto o seu
sucessor, Laerte Ramos de Carvalho, declararam à Comissão Parlamentar de Inquérito68
que recebiam informações de órgãos oficiais, tais como o SNI (Serviço Nacional de
Informações) e do CNI (Conselho Nacional de Informações).69 Dessa forma, mantinham-se
informados sobre as assembléias de professores e alunos. As aulas eram vigiadas por
agentes de segurança, uma prática comum durante toda a ditadura militar. Não é novidade
que, em quaisquer ambientes, existiam agentes disfarçados. Na Unb, as autoridades
policiais e militares sabiam dos assuntos que eram ministrados nas aulas, discussões entre
professores e alunos, fossem nas salas, corredores ou nas reuniões, enfim, todos os passos
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eram vigiados, não só pelos agentes de segurança, mas por civis que colaboravam e
informavam aos reitores.70
A grande crise na Universidade de Brasília, em outubro de 1964, está inserida em
uma crise mais ampla e de caráter nacional. Nesse mesmo mês, precisamente no dia 3,
realizavam-se, em todo o Brasil, eleições parlamentares e eleições para governador em doze
dos 21 Estados da Federação. Em nove desses Estados venceram os candidatos favoráveis
ao governo, no entanto, nos dois maiores e mais importantes pleitos, o Estado da
Guanabara e o de Minas Gerais, a ditadura foi derrotada. Venceram os candidatos Negrão
de Lima, no Estado da Guanabara, e Israel Pinheiro fora eleito para Minas Gerais. Oficiais
do Primeiro Exército do Rio de Janeiro ficaram insatisfeitos, não só com os resultados das
eleições, mas, sobretudo, com o próprio presidente Castelo Branco, que alguns deles
chegaram a planejar a anulação das eleições.71 Mas tiveram que aceitar. Nesse episódio
uma coisa ficou clara, os militares sabiam que a eleição para presidente, no ano seguinte,
estava ameaçada, pois dificilmente conseguiriam ganhar a eleição e se manter no poder por
vias democráticas.72 A solução encontrada foi estrangular as vias democráticas. A linha
dura prevaleceu e foi editado um novo Ato Institucional três semanas após as eleições, seria
o segundo numa série de dezesseis. Em um discurso pronunciado na Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em novembro de 1965, Castelo Branco deixa
transparecer o desconforto gerado pelas eleições de outubro entre os militares. Longe da
postura democrática ou reformadora que lhe é atribuída, Castelo Branco permitiu, com a
edição do AI-2, o aprofundamento do autoritarismo em detrimento do que restava de
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democracia no País.73 No dia 27 de outubro, em resposta às urnas, o Ato número dois
reafirmou o poder do presidente de cassar mandatos legislativos federais, estaduais ou
municipais de cidadãos eleitos, bem como suspender os direitos políticos de qualquer
cidadão por 10 anos. O poder de voto foi suprimido a nível federal. A partir daquele
momento, o Congresso Nacional deveria eleger o presidente e o vice-presidente da
República. Os partidos políticos foram abolidos e seus registros cancelados, o Estado de
Sítio passou a ser permitido, caso o presidente julgasse necessário, bem como a decretação
de recesso do Congresso Nacional, Assembléias Legislativas ou Câmaras Municipais. O
Ato vigorou até 15 de março de 1967.74
A tempestade que castigava a Unb e as demais universidades era um reflexo da
conjuntura nacional e, por que não dizer, até internacional. Em toda América Latina os
golpes militares instalados a partir da década de 1960 foram acompanhados de violentas
intervenções em universidades. O controle ideológico das mentes mais críticas tornava-se
uma questão de Estado e de segurança nacional. Assim como no Brasil, a suspensão das
atividades acadêmicas, a prisão de professores e estudantes e o afastamento de reitores,
tornavam-se constantes nos demais países do Continente. Na Argentina, em julho de 1966,
a Universidade de Buenos Aires foi palco de violenta ação policial desencadeada contra
professores e alunos. O matemático e professor norte-americano Warren Ambrose
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No discurso na Assembléia Legislativa do Rio, Castelo Branco afirmava que: "(...) Para prosseguir na obra
encetada, que esperamos concluir dentro dos dezesseis meses do nosso período de governo, e assegurar a
própria sobrevivência da democracia, vimo-nos na contingência de retomar em sua plenitude os poderes
emanados da Revolução de 31 de março, cuja capacidade de trabalho começara a ser paralisada por crises
provocados pelos inconformados de toda sorte, inclusive os que não aceitam os resultados das urnas, muitas
vezes injustos, mas cujo respeito é essencial à democracia. Ao retomar tais poderes não desejei, nem desejo,
munir-me do arbítrio, (...)", ver Humberto de Alencar CASTELO BRANCO et al., A Revolução de 31 de Março:
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descreveu em 30 de julho de 1966 no "The New York Times", as humilhações sofridas por
cerca de 300 pessoas, das quais 20 eram professores e os demais estudantes.75 Prisões,
demissões e espancamentos de professores e alunos, o campus universitário de Buenos
Aires fora cercado por militares fortemente armados como se estivessem em campanha, tal
como ocorreria na Universidade de Brasília, em sua terceira grande crise, em agosto de
1968. Neste dia, a Unb foi novamente invadida por tropas militares e policiais. Naquela
altura, o general Arthur da Costa e Silva já era presidente da República. Recebeu a faixa
presidencial de Castelo Branco, em 15 de março de 1967.
Costa e Silva representava a ascensão da chamada linha dura, ou seja, aqueles
oficiais mais conservadores que pendiam para uma radicalização do regime imposto, à
direita. Ministro da Guerra de Castelo, Costa e Silva foi um dos principais conspiradores na
deposição de Goulart. Ainda antes de assumir a presidência da República, Costa e Silva fez
um pronunciamento na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em dezembro de 1965, onde
afirmou que:

"(...) As guerras, no passado, eram sempre decididas nos campos de batalha. É sabido, no
entanto, que a partir da Segunda Guerra Mundial, elas passaram a ser ganhas ou perdidas,
principalmente nas frentes internas (...) Esta é a nova concepção de uma nova guerra – da
Guerra Revolucionária – sob a qual se acoberta o traiçoeiro expansionismo comunista de
dominação do mundo, em plena marcha para a consumação de seu objetivo. Nela, todos os
aspectos formais de uma guerra clássica são substituídos por um permanente estado de
beligerância ideológica, de agressão psicológica, que visando, em última análise, à luta
fratricida – orientada e apoiada do exterior – objetiva a conquista do poder (...) e a

Legislativas e, depois de eleitos, passaram a nomear os prefeitos, mediante consentimento das Assembléias
Legislativas, ver ATO Institucional Nº 3, de 5 de fevereiro de 1966, Diário Oficial da União.
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substituição da Democracia representativa e pluripartidária pela tirania do Partido
Comunista, único e absoluto ...".76

Foi justamente o que o então ex-ministro da Guerra fez quando assumiu a
presidência da República. Declarou guerra ao "expansionismo comunista", utilizando-se de
todos os tipos de coação que sua condição de general Presidente lhe permitia. A partir de
Costa e Silva, o estado de "violência política" pelo qual passava o País cresceu
consideravelmente.77 Em agosto de 1968, chegou a vez da Universidade de Brasília, mais
uma vez violada.
Na manhã do dia 29 de outubro desse mesmo ano, a Unb foi ocupada por tropas da
Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil, Polícia do Exército e agentes do DOPS
que, munidos de bombas de gás lacrimogêneo, revólveres, cassetetes e metralhadoras,
invadiram o campus universitário retirando das salas de aula professores e alunos,
conduzindo-os para a quadra de esportes da Universidade onde foram inquiridos e
investigados.78 Ali fora feita a primeira triagem dos que seriam presos e dos que seriam
liberados. Dentre os estudantes presos estava o presidente da Federação dos Estudantes da
Universidade de Brasília, Honestino Monteiro Guimarães.79 Além dele, outros quatro

76
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estudantes tinham mandado de prisão decretado pela 4o Auditoria da Justiça Militar.80 A
invasão se deu às dez horas da manhã, quando cerca de cinqüenta viaturas, incluindo as de
choque da polícia, invadiram o campus e bloquearam todas as vias de acesso da
Universidade.81 O professor Laélio Ladeira de Souza, diretor do Departamento de
Engenharia Civil, suspendeu as aulas da Faculdade de Tecnologia, pedindo aos alunos que
se dirigissem aos gabinetes de seus respectivos professores, quando a polícia iniciou a
invasão do Instituto Central de Ciências, atirando bombas de gás lacrimogênio e efetuando
disparos com fuzis e pistolas. O estudante do terceiro ano de Engenharia Mecânica,
Waldemar Alves da Silva Filho, foi atingido com um tiro na cabeça e sofreu traumatismo
crânio-encefálico. Foi socorrido por professores e alunos que o levaram ao Hospital
Distrital de Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia.82 Além dele, deram entrada no
mesmo Hospital, vítimas de pancadas na cabeça, outros quatro estudantes e um agente
federal, vítima de pedrada no rosto.83 O saldo dessas violências contra a Universidade de
Brasília foi um estudante baleado, o espancamento e a prisão de professores, alunos e
funcionários.

foi visto pela última vez, ver o site: http://www.torturanuncamais-rj.org.br/M_D.asp. Acesso em: 7 de jul.
2004.
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A Unb não era mais a mesma que se configurou com o início de Brasília. Aquela
universidade sonhada por Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.84
O seu caminho foi cortado e a sua história marcada - bem como o de tantas outras
universidades brasileiras - pelas arbitrariedades de umas das piores ditaduras militares da
América Latina, cujas conseqüências e prejuízos causados à cultura, de maneira geral e, em
particular, à produção de conhecimento nas universidades e institutos de pesquisa são de
difícil mensuração. E o pior estava por vir.

1.3 -1968: o marco da repressão
O ano de 1968 foi um ano de grande efervescência cultural e política, não só no
Brasil, mas em todo mundo. Em maio, na França, os jovens tomaram a Sorbonne e
armaram nas ruas as famosas "barricadas de Paris" e entraram em confronto com a polícia
contra a Guerra do Vietnã. Um movimento que começou com a ocupação da Universidade
de Nanterre, em março, chegou a Sorbonne e dela se espalhou para outras universidades e
ruas de Paris. As mobilizações estudantis em 1968 iam além das reivindicações ligadas ao
mundo acadêmico. Desejavam, com suas palavras de ordem, protestar não só contra a
guerra do Vietnã, mas queriam derrubar toda e qualquer forma de autoritarismo político.
Nos Estados Unidos, não seria diferente. Os estudantes foram às ruas protestar contra os
milhares de jovens empurrados pelo governo norte-americano para os campos de batalha no
Vietnã. Esses jovens sonhavam com a justiça social, a liberdade e o direito de exercê-la.
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As mobilizações estudantis em prol da justiça social e da liberdade de expressão, na
luta pela paz, agonizavam governantes do mundo inteiro.85 A Primavera de Praga dava
sinais de humanização do comunismo e desafiava o domínio de Moscou. Nas ruas do
Japão, na Itália, Inglaterra, Polônia, bem como nas Américas, os jovens ganhavam as ruas
pedindo liberdade, paz e amor.86 Nos Estados Unidos, Martin Luther King lutava por
igualdade de direitos e pelo fim da segregação racial.87 Disseminava a cultura da nãoviolência, da resistência pacífica e da desobediência civil, a exemplo do líder pacifista
indiano Mahatma Gandhi. Em abril, os líderes estudantis norte-americanos comandaram a
invasão das universidades de Colúmbia, Berkeley e Ohio. As manifestações pelo fim do
envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Vietnã foram marcadas por violentos
confrontos com a polícia. Nas "encruzilhadas" da História do século XX, o ano de 1968 foi
um dos mais importantes marcos no que diz respeito às mudanças comportamentais pelas
quais o Mundo Ocidental passou, na segunda metade desse século. Che Guevara, um dos
principais líderes da Revolução Cubana, imortalizava-se nas mentes dessa juventude que,
munida de ideais e sonhos socialistas, lutava, com paus e pedras nas mãos, pela derrocada
do capitalismo mundial.88
Em meio a essa atmosfera, a linha dura embrutecia o jogo pelo controle do poder e,
como não poderia deixar de ser, as manifestações estudantis foram reprimidas a pauladas de
cassetetes, tiros e bombas de gás lacrimogênio. Foram ao todo 15 mortes registradas em
1968 e, dentre elas, onze foram em manifestações de rua ou passeatas.89
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Logo em março, uma série de manifestações organizadas pelos estudantes no Rio de
Janeiro protestavam contra o aumento das taxas universitárias e a falta de recursos para a
educação.90 Sob o slogan "Abaixo a Ditadura", as passeatas que seguiam pelas ruas de
maneira pacífica, terminavam com violentos choques com as forças militares. Tais choques
chegaram a ser quase que consecutivos. A primeira vítima fatal nas passeatas de 1968 foi o
funcionário do INSS João Frasão Dutra, morto em 26 de março, no Rio de Janeiro.91 O
segundo caso se deu dois dias depois, foi o do estudante secundarista Edson Luiz de Lima
Souto, morto a tiros quando a polícia reprimiu uma passeata pacífica em defesa do
restaurante universitário "Calabouço", que estava na eminência de ser fechado.92 O funeral
de Edson Luiz foi seguido por uma gigantesca passeata em direção ao cemitério São João
Batista, onde o corpo foi enterrado. Nem a missa de sétimo dia foi respeitada. As milhares
de pessoas que compareceram à Candelária foram surpreendidas por cavalarias da polícia
militar, que não pouparam esforços para bater na multidão.93 As manifestações de protesto
pela morte do estudante Edson, de apenas 18 anos, se alastraram pelo País e, em todos os
Estados ocorreram confrontos de manifestantes com a polícia.94 Em 25 de junho, ocorreu
uma das mais importantes manifestações de rua contra o Regime Militar desde 1964, foi a
passeada dos 100 mil. A morte de Edson Luiz acabou sendo um importante marco na luta
contra a ditadura. Em face da proliferação das manifestações, o então ministro da Justiça,
Gama e Silva, proibiu a realização de quaisquer tipos de marchas de protestos pelo Brasil.
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A sugestão foi reforçada pelo Conselho de Segurança Nacional e logo acatada pelo
presidente Costa e Silva. Quanto mais se proibia, mais os estudantes ganhavam as ruas
entoando palavras de ordem. Ao final de agosto, as manifestações na Universidade de
Minas Gerais forçaram a suspensão das aulas e na Universidade de Brasília, como já foi
mencionado, o campus foi ocupado sob forte repressão policial. A violência na Unb
repercutiu mal perante a opinião pública de Brasília e até mesmo no Congresso - visto que
vários dos estudantes presos ou agredidos eram filhos de parlamentares, de funcionários do
governo e até de militares -. Diante de tais arranhões perante a opinião pública, o Presidente
Costa e Silva ordenou ao então chefe do SNI, o General Emílio Garrastazu Médici, uma
investigação do comportamento da polícia. O relatório do SNI, responsável por apurar os
excessos cometidos pela polícia, foi concluído em outubro, no entanto, jamais apurou a
fundo qualquer violência cometida, nem tão pouco julgou os culpados. As impunidades
garantiam aos que violavam o estado de direito plena liberdade de ação.95
Uma grave crise política se abateu sobre o Congresso no mês de setembro, quando o
deputado Márcio Moreira Alves tomou a tribuna para fazer duras críticas às violências
cometidas contra a Universidade de Brasília. Imediatamente, os ministros militares e,
principalmente, o ministro do Exército, o General Lyra Tavares, passaram a estudar
mecanismos legais que lhes permitissem processar o deputado tido como rebelde. Esse
desejo feria a imunidade parlamentar e foi o principal argumento da Câmara dos
Deputados, cujo porta-voz foi o próprio presidente da ARENA, para que não houvesse a
punição do deputado.96 Foi apenas uma questão de tempo.
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Ao final de setembro, realizava-se no Rio mais um Festival da Canção. Os finalistas
eram Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda, com a música "Sabiá", e a
composição "Pra não dizer que não falei de flores", de Geraldo Vandré.97 Apesar de Chico
e Jobim terem sido escolhidos pelos jurados, a multidão, que lotava o Maracanãzinho,
aclamava a música de Vandré pela sua escancarada mensagem política. "Caminhando",
como era conhecida a composição de Vandré, foi proibida algumas semanas depois. As
autoridades militares responsáveis pela censura alegavam que a composição poderia se
transformar em um hino de oposição ao regime, o que de fato aconteceu.98
No início de outubro, a rua Maria Antônia, na capital paulista, transformou-se em
um palco de guerra entre os estudantes da Faculdade de Filosofia da USP e os estudantes da
Universidade Mackenzie. Os dois grupos eram ideologicamente antagônicos. Enquanto os
estudantes da USP eram ardentes críticos do regime que se implantara, os estudantes da
Mackenzie tinham uma posição mais conservadora e apoiavam os militares. Os conflitos
entre os dois grupos se estenderam por cerca de dez horas, deixando um saldo de 35 presos,
dentre eles seis jornalistas, dezenas de feridos e uma morte, a do estudante secundarista
José Carlos Guimarães, assassinado com um tiro na cabeça por membros do CCC
infiltrados na Universidade Mackenzie.99
Um pouco mais de uma semana após a "batalha" da rua Maria Antônia, o
movimento estudantil tentou se reorganizar na cidade de Ibiúna, em São Paulo. O que seria
o 30o Congresso da UNE, acabou numa visita inesperada. Na madrugada do dia 12 de
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outubro, a polícia invadiu o sítio onde se realizava o Congresso e prendeu 693 pessoas,
gerando um volumoso processo que foi subdividido em várias partes, das quais apenas um
grupo específico de réus foi julgado, para os demais, os processos tiveram o caráter de
ameaça. Nos dias seguintes em Brasília, estudantes invadiram uma quermesse organizada
por esposas de militares e denunciaram, pelo microfone, a repressão ao Congresso de
Ibiúna e a prisão dos colegas. O resultado foi o nascimento de um novo processo e, mais
uma vez, todos foram presos. 100
No dia 12 de dezembro, o Congresso Nacional passou por um processo importante
de resistência e solidariedade, inclusive entre os deputados que apoiavam o regime. O
encerramento da sessão teve direito a Hino Nacional e tudo, pois comemoravam a decisão
do legislativo de não conceder ao governo federal a licença para processar o jornalista
Mário Moreira Alves.
A resposta foi dada no dia seguinte com a edição do Ato Institucional de número 5,
o AI-5. Junto com ele veio o fechamento do Congresso e a cassação de vários
parlamentares, dentre eles, Marcio Moreira Alves.101
O avanço da repressão política a partir de 13 de dezembro de 1968 com o AI-5,
inicia um processo de endurecimento do regime militar. Restringia-se, a partir desse ato, os
direitos individuais e intensificava-se a cassação de intelectuais, políticos, cientistas e
artistas. O autoritarismo político inaugura um período de arbitrariedades, muitos dos
melhores cientistas do Brasil foram impedidos de desenvolver suas atividades e, com isso,
obrigados a sair do país em busca de trabalho. Eram os anos de embrutecimento da
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ditadura. O país passava de uma "ditadura envergonhada", em cujo comando estavam os
oficiais da "Sorbonne", os "esguianos" ligados a Castelo, para uma "ditadura escancarada",
como Elio Gaspari bem descreve, onde as liberdades individuais foram explicitamente
suprimidas. Os oficiais da "linha dura" chegaram ao poder. A esse respeito e sobre a
institucionalização da tortura no país a partir de 1968, salienta:

"Escancarada a ditadura firmou-se. A tortura foi o seu instrumento extremo de coerção e o
extermínio, o último recurso da repressão política, que o Ato Institucional nº 5 libertou das
amarras da legalidade. A ditadura envergonhada foi substituída por um regime a um só
tempo anárquico nos quartéis e violento nas prisões. Foram os anos de Chumbo … ".102

Esse ato, emitido pelo então Presidente da República Costa e Silva, era constituído
de doze artigos que permitiam o fechamento do Congresso Nacional, das Assembléias
Estaduais e das Câmaras Municipais; a cassação de direitos políticos por tempo
indeterminado; o fim do habeas corpus para quem fosse enquadrado na “Lei de Segurança
Nacional”; a demissão de qualquer funcionário público, estivesse ele na esfera federal,
estadual ou municipal. Dentre as várias medidas repressivas, o artigo 6º chama a atenção,
pois ele consistiu em um importante instrumento do regime militar contra professores e
cientistas, atingindo em cheio as universidades e os Institutos de Pesquisa.103 O Congresso
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102
Elio GASPARI, A Ditadura Escancarada, p. 13.
103
“Art. 6º Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de: vitaliciedade, inamovibilidade e
estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo.
§ 1º O presidente da República poderá, mediante decreto, demitir, remover, aposentar ou por em
disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas neste artigo, assim como empregados de autarquias,
empresas públicas ou sociedades de economia mista, e demitir, transferir para a reserva ou reformar militares
ou membros das polícias militares, assegurados, quando for o caso de vencimentos e vantagens proporcionais
ao tempo de serviço.
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Quando o AI-5 foi decretado, toda e qualquer possibilidade de restauração da democracia
ou de oposição "consentida" ao regime foi, por fim, eliminada. Os dez anos que seguiram,
após o AI-5, jogaram na clandestinidade centenas de jovens, muitos dos quais abandonaram
suas universidades e se engajaram na resistência ao regime militar.105 Criou-se, desde
então, um fosso profundo entre a democracia e o regime que a golpeou. O autoritarismo
mergulhou o País no obscurantismo e na sua mais profunda crise política, desde 1964.

1.4 - Dez anos de AI-5
Menos de 24 horas após a edição do AI-5, na madrugada do dia 14 de dezembro, o
CCC agiu novamente. De um local próximo ao Instituto Butantã, o grupo anti-comunista
metralhou o prédio do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP). Não
satisfeitos, voltaram na noite seguinte para metralhar outro prédio da residência
universitária, por sorte, nenhum dos dois atentados gerou vítimas.106
Como se nada disso bastasse, as autoridades militares, em parceria com o governo
do Estado de São Paulo, promoveram a "visita oficial" ao CRUSP. Tropas do Segundo

§ 2º O disposto neste artigo e seu § 1º aplica-se, também, nos estados, municípios, Distrito Federal e
territórios.”. Ver ATO Institucional Nº 5, de 13 de dezembro de 1968, Diário Oficial da União.
104
ATO Complementar Nº 38, de 13 de dezembro de 1968, Diário Oficial da União
105
Os dados levantados pelo Projeto Brasil Nunca Mais estimam que do universo das pessoas processadas,
38,9% tinham idade igual ou inferior 25 anos. Estima-se também que, desse mesmo universo de 4.476 réus,
2.491 possuíam grau universitário, o que atesta um alto nível de escolaridade das pessoas atingidas, para os
dados ver Projeto Brasil: nunca mais,p. 85 e 86.
106
Esse episódio foi vivenciado pelo físico José Maria F. Bassalo, que descreveu detalhes dos atentados ao
CRUSP, ver José Maria Filardo BASSALO, Crônicas da Física, Tomo 6, p. 2154 e 2155. A residência
universitária já havia sido violada outras vezes. Nos dias que precederam a decretação do AI-5, o CRUSP
sofreu um gigantesco cerco militar, que resultou em centenas de prisões e apreensão de grande quantidade de
material considerado subversivo. Tal apreensão foi objeto de uma exposição no saguão dos Diários
Associados de São Paulo, por parte dos militares interessados no endurecimento do Regime, ver Projeto
Brasil: nunca mais, p. Projeto Brasil: nunca mais, p. 136.
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Exército e da Polícia Militar de São Paulo invadiram o CRUSP na madrugada do dia 17 de
dezembro 1968.107 Nessa ocasião, centenas de estudantes foram trancafiados na Prisão
Tiradentes.108
Após o AI-5, uma avalanche de medidas repressivas passaram a esmagar toda e
qualquer forma de contestação ao regime. Em 26 de fevereiro de 1969, um Decreto-Lei de
número 477, baseado no AI-5, passou a considerar infração disciplinar de professores,
alunos e funcionários, qualquer manifestação contrária à ordem política vigente, seja em
estabelecimentos de ensino público ou particular. O Decreto, na verdade, institucionalizou a
repressão às manifestações estudantis e a qualquer ato de contestação ao regime dentro ou
fora dos estabelecimentos de ensino, tais como: passeatas, paralisações das atividades
escolares e confecção de cartazes, pois considerava qualquer dessas manifestações atos de
“subversão”. O decreto estabelece várias formas de punições. Os professores ou
funcionários que fossem flagrados em tais manifestações seriam demitidos ou dispensados,
além da proibição de serem admitidos, nomeados ou contratados dentro de um prazo de
cinco anos. Aos estudantes, o Decreto reservava o desligamento e a proibição de se
matricular em qualquer outro estabelecimento de ensino do país, pelo prazo de três anos.109
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José Maria Filardo BASSALO, Crônicas da Física, Tomo 6, p. 2155.
Ibid., p. 2158. Trataremos desse episódio novamente quando estivermos tratando das perseguições aos
físicos no Capítulo 2, Cf. p. 140.
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DECRETO Lei n° 477, de 26 de fevereiro de 1969, Diário Oficial da União. O grupo Tortura Nunca Mais
identificou pelo menos dois militantes da esquerda armada punidos pelo Decreto nº 477 em 1969 e que,
provavelmente, foram mortos posteriormente. O estudante de direito da Ufba Eduardo Collier Filho foi
indiciado em inquérito policial pelo DOPS, por ter participado do Congresso da UNE, em Ibiúna, em outubro
de 1968. Cassado pelo Decreto 477, em 1969, foi preso no Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 1974,
juntamente com o estudante Fernando Augusto de Santa-Cruz Oliveira, por agentes do DOI-CODI/RJ, desde
quando nunca mais foram vistos. Ambos eram militantes da Ação Popular Marxista-Leninista (APML) e
foram dados como "desaparecidos políticos" desde a prisão em 1974. O outro estudante foi Bérgson Gurjão
Farias, que chegou a ser preso no Congresso da UNE, em Ibiúna, em 1968. Em decorrência de ter sido
atingido pelo Decreto 477 em 1969, foi expulso do curso de química quando estudante da Universidade
Federal do Ceará. Militante do Partido Comunista do Brasil, desapareceu na Guerrilha do Araguaia, onde foi
assassinado, ver o site: http://www.torturanuncamais-rj.org.br/M_D.asp. Acesso em: 22 de jul. 2004. Para o
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O regime imposto estrangula os últimos resquícios de democracia. A tensão política
aumentava a partir de 1969 e, com ela, intensificavam-se também as relações de conflito
entre a comunidade científica e o Estado totalitário. A esse respeito Schwartzman salienta
que:

" ... Em 1964 assumiu o poder um governo politicamente conservador, cujo relacionamento
com a comunidade científica e com as universidades foi conflituoso, tendo culminado tal
processo, no início da década de 1970, com a perda do cargo para centenas de cientistas e
professores e com o exílio para muitos ... ".110

As relações de conflito entre os governos militares e as universidades e comunidade
científica chegaram ao seu apogeu em abril de 1969, quando, através de decretos, o
governo Costa e Silva promoveu a maior perseguição a cientistas e professores
universitários jamais ocorrida no País. Em menos de três dias, mais de 70 cientistas e
professores universitários foram aposentados compulsoriamente dos cargos que ocupavam
nas universidades e institutos de pesquisas. A primeira lista foi editada no dia 28 de abril e
atingiu 43 pesquisadores.111 Foram aposentados os seguintes professores: Abelardo Zaluar,
Alberto Coelho de Souza, Alberto Latôrre de Faria, Augusto Araújo Lopes Zamith, Aurélio
Augusto Rocha, Bolívar Lamounier, Carlos Alberto Portocarrero de Miranda, Eduardo
Moura da Silva Rosa, Elisa Esther Frota Pessoa, Eulália Marias Lahamayer Lobo, Florestan
Fernandes, Guy José Paulo de Holanda, Hassim Gabriel Merediff, Hélio Marques da Silva,
Hugo Weiss, Ildico Maria Erzsebet, Jayme Tiomno, João Batista Villanova Artigas, João
nome de Fernando Augusto de Santa-Cruz Oliveira, ver também Branca ELOYSA (Org.) I Seminário do
Grupo Tortura Nunca Mais: depoimentos e debates, p. 156.
110
Simon SCHWARTZMAN, Um Espaço Para a Ciência: a formação da comunidade científica no Brasil, p.
254.
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Cristovão Cardosa, João Luis Dulvac Pinand, José da Mota Pessanha, José Leite Lopes,
José de Lima Siqueira, Lincon Bicalho Roque, Manoel Mauricio de Albuquerque, Maria
Célia Pedroso Torres Bandeira, Maria Helena Trench Villa Boas, Maria Heloisa Villas
Boas, Maria José de Oliveira, Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, Maria Yeda Leite
Linhares, Marina São Paulo de Vasconcellos, Marina Coutinho, Mario Antonio Barata,
Milton Lessa Bacios, Mirian Limoeiro Cardoso Lins, Moema Eulália de Oliveira Toscano,
Plínio Sussekind da Rocha, Quirino Campofiorito, Roberto Bandeira Accioli, Sara de
Castro Barbosa e Wilson Ferreira Lima. A natureza das punições não deixava dúvidas. A
ciência e as universidades estavam, mais uma vez, sob a mira dos órgãos de repressão.
Muitos destes pesquisadores deixaram o Brasil em busca de trabalho no exterior, outros
ainda, apesar da tempestade que se abatera sobre as suas vidas, tentaram sobreviver pelo
Brasil, com as poucas opções que lhes restaram. Vários deles sofriam perseguições desde
os primeiros dias do golpe e a aposentadoria forçada só veio completar os expurgos
iniciados em 1964. Cientistas de renome internacional, como é o caso dos físicos José Leite
Lopes, Jayme Tiomno e Mário Schenberg, bem como o sociólogo Florestan Fernandes
foram afastados compulsoriamente de suas funções universitárias. Pelo menos um, dentre
os professores aposentados, foi morto sob tortura, é o caso do sociólogo Lincon Bicalho
Roque.112 O diretor da Escola Nacional de Química do Rio de Janeiro, o professor e
químico Augusto Araújo Lopes Samith e o professor João Cristóvão Cardoso tiveram seus
111

DECRETO de 25 de abril de 1969, Diário Oficial da União.
Dirigente do Partido Comunista do Brasil, formou-se em sociologia pela Faculdade Nacional de Filosofia,
em 1967 e foi contratado, nesse mesmo ano, para lecionar no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da
UFRJ. Depois de ter sido aposentado, trabalhou ainda no Serviço Social do Comércio (SESC), até 1972,
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marcado com outro militante. Nesse mesmo dia, morreu em função das torturas a que foi submetido, ver o
site: http://www.torturanuncamais-rj.org.br/M_D.asp. Acesso em: 22 de jul. 2004. Para a morte sob tortura,
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nomes incluídos na lista das aposentadorias compulsórias. Todas as áreas do conhecimento
foram "contempladas". Foi aposentado o artista plástico Abelardo Zaluar, também vicepresidente da Associação Internacional de Artistas Plásticos, ganhador da II Bienal de
desenho realizada em Salvador, e da menção honrosa na I Bienal Ibero-Americana de
pintura realizada no México em 1969. Três dos professores atingidos eram da USP, o físico
Jayme Tiomno, o arquiteto João Batista Villanova Artigas e o sociólogo Florestan
Fernandes. O então reitor da Universidade de São Paulo, o médico e cientista Hélio
Lourenço de Oliveira enviou um telegrama ao então ministro da Educação, Tarso Dutra,
protestando contra o afastamento de tais professores. Dizia:

"A reitoria da Universidade de São Paulo tomou conhecimento, através da imprensa não
oficial, de que teriam sido aposentados, com base no Ato Institucional nº 5, três membros
de seu corpo docente. Indagamos de V.Exª se é procedente a notícia. Em caso afirmativo,
transmitindo o pensamento desta reitoria e das diretorias das Faculdades de Filosofia,
Ciências e Letras e de Arquitetura e Urbanismo, ambas desta universidade, onde exercem
sua atividade os docentes atingidos pela sanção, e em consonância com providência (...)
tomada pelo senhor reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, apelamos para os
bons ofícios de V.Exª junto à Presidência da República no sentido de obter a reconsideração
da referida medida (...)".113

Dois dias depois da primeira lista, surge uma segunda. Um novo decreto é dirigido
exclusivamente contra a Universidade de São Paulo, em 30 de abril, aposentando o reitor
Hélio Lourenço de Oliveira e mais 23 professores.114 Foram aposentados compulsoriamente

ver também Branca ELOYSA (Org.) I Seminário do Grupo Tortura Nunca Mais: depoimentos e debates,
p.164.
113
Documento citado em Hélio Lourenço de OLIVEIRA; Antônio CÂNDIDO; Alberto Carvalho da SILVA.
USP: 1068-1969: textos seguidos de documentos, p. 37.
114
DECRETO de 30 de abril de 1969, Diário Oficial da União
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os seguintes professores: Alberto Carvalho da Silva, Bento Prado Almeida Ferraz Júnior,
Caio Prado Júnior, Elza Salvatori Berquó, Emília Viotti da Costa, Fernando Henrique
Cardoso, Hélio Lourenço de Oliveira, Isaías Raw, Jean Claude Bernardet, Jon Andoni
Vergareche Maitrejean, José Arthur Gianotti, Júlio Puddles, Luiz Hildebrando Pereira da
Silva, Luiz Rey, Mario Schenberg, Otávio Ianni, Paulo Mendes da Rocha, Olga Baeta
Helfiques, Paula Beiguelman, Paulo Alpheu Monteiro Duarte, Paul Israel Singer, Pedro
Calil Padis, Reynaldo Chiaverini e Sebastião Baeta Henriques. A USP foi, mais uma vez,
duramente atingida. Alguns dos seus melhores professores aposentados em 1969, já haviam
sido demitidos ou até presos em 1964, em decorrência das primeiras perseguições. Dentre
eles estavam o parasitologista, professor Luiz Hildebrando; o bioquímico Julio Pudles; a
historiadora Emília Viotti da Costa; os sociólogos Fernando Henrique Cardoso e Octávio
Ianni e o físico e professor Mário Schenberg, um dos mais proeminentes físicos teóricos do
País e um dos mais reconhecidos internacionalmente. Fora preso no início de abril de 1964
e aposentado em abril de 1969.115
Enquanto o governo brasileiro expurgava Hélio Lourenço de Oliveira, a Unesco o
convidou para auxiliar na reorganização do ensino universitário no Oriente Médio. Já o
primeiro do denominado "listão" da USP, o médico fisiologista , Alberto de Carvalho da
Silva, passou a trabalhar para a Fundação Ford como consultor técnico em ciência,
tecnologia e nutrição, junto aos escritórios do Rio de Janeiro, Santiago e Lima.116 Luiz
Hildebrando retorna ao Instituto Pasteur, na França, logo após sua aposentadoria
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O caso de Mário Schenberg, bem como dos demais físicos, será tratado no capítulo a seguir, Cf. Capítulo
2. Para as demissões na USP 1964, ver Folha de São Paulo, 15 de junho de 2003.
116
Para o caso de Hélio Lourenço de Oliveira na Unesco, ver Hélio Lourenço de OLIVEIRA; Antônio
CÂNDIDO; Alberto Carvalho da SILVA. USP: 1968-1969: textos seguidos de documentos, p. 64. Alberto
Carvalho da Silva exerce o cargo de consultor técnico da Ford, de 1969 a 1980, ver o site:
www.usp.br/iea/documentos. Acesso em: 24 de jul. 2004.
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forçada.117 Nenhum desses pesquisadores ficou livre de ser aposentado por um regime que
passa a abrir mão dos serviços e dos conhecimentos adquiridos por profissionais altamente
especializados, como é o caso desses cientistas e professores universitários. A USP e a
Universidade Federal do Rio de Janeiro foram os alvos dos expurgos realizados pelo
regime militar, em abril de 1969.
Não só universidades, professores universitários e cientistas sofriam duros golpes.
No segundo semestre de 1969, o Brasil e a democracia sofreram uma espécie de "golpe
interno", que visava reordenar a conjuntura política, afastando qualquer possibilidade de
que o poder caísse em mãos civis.
Em fins de agosto, o Presidente Costa e Silva sofreu de uma enfermidade que lhe
paralisou o lado direito do corpo, inclusive a face. A doença inesperada desencadeou uma
profunda crise política no que diz respeito à sucessão presidencial. No 29 de agosto, um dia
depois desse ataque de paralisia, Costa e Silva caiu de cama. O seu vice-presidente Pedro
Aleixo, que era civil, deveria ter assumido a Presidência da República, pelo menos é o que
garantia a Constituição de 1967.118 Os Ministros militares viam Aleixo com desconfiança,
pois ele se recusou a apoiar a promulgação do AI-5, em dezembro do ano anterior. Os
militares logo afastaram quaisquer outras possibilidades de algum civil assumir a
presidência, fechando o cerco em torno da idéia de que deveriam se manter no poder e o
Congresso deveria continuar fechado.119 Para garantir esse posicionamento, editaram o Ato
117

A trajetória de Luiz Hildebrando Pereira da Silva, desde 1964 até o seu retorno ao Instituto Pasteur em
Paris, em 1969, está bem descrita na página da Academia Brasileira de Ciências, ver o site:
http://www.abc.org.br/org/aca.asp?codigo=lhildebrando#biog. Acesso em: 26 de jul. 2004.
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O artigo 78 da Constituição de 1967, declarava que: "Se o presidente ficar incapacitado será substituído
pelo vice-presidente (...)", ver Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 193.
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No dia 27 de agosto, um dia antes da enfermidade que atingiu Costa e Silva, os três ministros militares
advertiram o Presidente que a maioria dos comandantes militares se opunham à reabertura do Congresso
Nacional e a abrir mão dos poderes adquiridos através dos Atos Institucionais. O mesmo posicionamento foi
defendido por três generais comandantes: Syzeno Sarmento, do Primeiro Exército; José Canavarro Pereira do
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Institucional número 12 que, além de tornar pública a doença de Costa e Silva, transferia o
poder presidencial para uma espécie de nova "regência trina", como sugerira o general
Jayme Portella.120 A "Junta Militar" passou a governar o País com os poderes do Presidente
da República, tendo inclusive, o poder de editar novos Atos: "(...) necessários à
continuidade administrativa, à preservação dos direitos individuais e ao cumprimento dos
compromissos de ordem internacional ... ".121
Enquanto os ministros militares iniciavam os seus afazeres no governo, integrantes
de duas organizações armadas de esquerda executaram uma das mais importantes ofensivas
contra o regime militar. Guerrilheiros da Aliança Libertadora Nacional (ALN), membros do
seu Grupo Tático Armado (GTA), em ação conjunta com integrantes do Movimento
Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), seqüestraram o embaixador norte-americano Charles
Burke Elbrick. O seqüestro se deu na manhã de 4 de setembro, quando os guerrilheiros
viram, divulgada pela imprensa, o manifesto deixado no veículo do embaixador
seqüestrado, onde pediam a libertação de 15 presos políticos. Dois dias depois, 13 presos
políticos embarcaram para o México e o embaixador norte-americano foi libertado.122
Um dia após a publicação das exigências dos seqüestradores, um outro Ato veio
endurecer ainda mais o regime, dando-lhe uma nova ferramenta de punição. O Ato de

Segundo Exército, e Emílio Garrastazu Médici, do Terceiro Exército, ver Thomas SKIDMORE, Brasil: de
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Um dos mais importantes trabalhos sobre os vários grupos e organizações guerrilheiras constituídos no
Brasil, a partir do golpe de 1964, é o do historiador Jacob Gorender, em seu Combate nas Trevas. Para o
seqüestro do embaixador norte-americano, ver também Elio GASPARI, A Ditadura Escancarada, p. 87-97.
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número 13 permitia ao regime militar: "(...) banir do território nacional o brasileiro que (...)
se tornasse inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional ... ".123
A união das três armas, naquele setembro de 1969, fizera muito mal ao País. Sob o
pretexto de combater o terrorismo, a "junta militar" baixou um Decreto-lei que agravava
profundamente o quadro da repressão a crimes políticos. A "obra-prima" da junta militar
impôs, dentre outras coisas, a pena de morte, a prisão perpétua, bem como restrições ainda
maiores ao exercício do direito de defesa.124
Em outubro, os ministros militares declaravam vago o cargo da Presidência de
República, assumindo a total impossibilidade de retorno do presidente Costa e Silva, àquela
altura, totalmente inválido em função da enfermidade que o abateu. O Congresso Nacional
foi convocado pela "Junta Militar" para realizar eleições para Presidente e Vice-Presidente
da República, que ocorreram no dia 25 daquele mês.125 Em 30 de outubro de 1969, tomou
posse o general Emílio Garrastazu Médici. Terminava o conturbado período da "Junta
Militar", iniciava-se a era Médici.

1.4.1 - O "Milagre" e o projeto "Brasil Potência"
Com o lema "Segurança e Desenvolvimento", Médici assume o governo
prometendo austeridade e, cumpriu a risca. Um regime relativamente calmo nas ruas e
implacável nos "porões". Não houve, como ocorria desde 1968, grandes marchas
estudantis, pois as invasões às universidades, os expurgos nelas realizados, as prisões de
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DECRETO-lei nº 898, de 29 de setembro de 1969, Diário Oficial da União.
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estudantes e professores, as torturas, as aposentadorias compulsórias, foram elementos mais
do que suficientes para empurrar para a clandestinidade muitos dos que desejavam se opor
ao regime, conduzindo para fora do País vários cientistas, professores universitários,
jornalistas dentre tantos outros trabalhadores que perderam seus postos. O convite aos que
se opunham ao regime estava posto publicamente: "Brasil Ame-o ou Deixe-o", um dos
"slogans" oficiais da campanha publicitária desenvolvida pela Assessoria Especial de
Relações Públicas (AERP), durante o Governo Médici. Inclusive a oposição "consentida"
foi calada. Os deputados do MDB tinham os seus discursos revisados e vetados pela
censura antes que chegassem à imprensa. A repressão foi implacável também contra
aqueles que, vendo as vias democráticas se fecharem, partiram para a luta armada contra o
regime militar, integrando-se às organizações de esquerda que passariam a desencadear os
movimentos de guerrilhas, tanto urbanas como rurais.126 O número de cidadãos submetidos
a processos dobrou após a decretação do AI-5, particularmente no período em que Médici
assumiu a Presidência da República.127 Durante os anos que se seguiram à posse de Médici,
a repressão aumentou gradativamente e de forma considerável. As torturas seguidas de
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morte, bem como o número de execuções sumárias, fizeram do seu governo o "campeão
em número de vítimas".128
Enquanto os órgãos de segurança intensificavam e aprimoravam as práticas de
extermínio e de tortura,129 o mesmo Estado de onde partiam os "Atos, Decretos e Atos
Complementares" que garantiam o exercício do arbítrio e a montagem do aparelho
repressivo, buscava estruturar a economia de modo a implementar um modelo de
modernização e desenvolvimento que se convencionou denominar de "Milagre
Econômico".130
O chamado "milagre brasileiro" se desenvolveu na fase mais violenta do Regime.
Tinha como protagonista o jovem economista Delfim Neto, que assumiu o Ministério da
Fazenda, ainda durante o governo de Costa e Silva. Formado pela

USP, uma das

universidades mais atingidas pelos órgãos de repressão, o ministro do "milagre" foi um dos
poucos mantidos na mesma função que exercia durante o governo Costa e Silva, o que
revelava um sinal de confiança e satisfação do governo Médici, em relação aos índices de
crescimento pelos quais passava a economia brasileira. Além de Delfim, foi mantida pelo
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A lista de "Mortos e Desaparecidos" elaborada pelo grupo Tortura Nunca Mais, aponta para o fato de que
o período governado pelo presidente Médici, entre 1970 e 1974, consistiu num considerável aumento do
número de mortes sob torturas, execuções e dos chamados casos de "desaparecimentos políticos". Em 1970,
o total de pessoas mortas ou desaparecidas chegou a 35; em 1971 esse total pulou para 54; em 1972 aumentou
para 67; chegando ao seu momento de maior repressão em 1973, com 75 casos e, por fim o número de mortos
e desaparecidos cai para 36 em 1974, totalizando 267 cidadãos, ver Branca ELOYSA (Org.) I Seminário do
Grupo Tortura Nunca Mais: depoimentos e debates, p. 148-175.
129
Dentre as várias formas de extermino, podemos apontar uma prática comum levada a cabo pelos agentes
de repressão, que é a execução por fuzilamento. A lista de "Mortos e Desaparecidos" revela que, somente no
ano de 1970, 9 pessoas foram executadas e que esse número aumentou em 1971 para 15 pessoas, Ibid., p.
148-175. Para as formas e instrumentos de torturas, ver Projeto Brasil: nunca mais, p. 31-50.
130
Apesar da melhoria dos índices econômicos e do favorecimento de brasileiros situados no topo da pirâmide
social e do beneficiamento das elites empresariais e dos setores médios da população, milhões de brasileiros
não viram, nem sequer de longe, qualquer sinal de tais melhorias, aprofundando ainda mais o modelo de
concentração de renda já existente no País, ver Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 283 e
285.
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governo Médici uma outra peça importante para a continuidade de tal política econômica,
era o economista Reis Veloso, promovido a ministro do Planejamento e da Coordenação.
Os êxitos na economia alimentavam e ao mesmo tempo eram alimentados pelo
desejo político de transformar o Brasil em "potência" industrializada, aos moldes das
nações desenvolvidas.131 A idéia de construir um projeto de um "Brasil Grande Potência"
passa pelo desejo de acelerar o desenvolvimento e a implementação de um parque
industrial nacional, bem como o de adquirir autonomia tecnológica em relação às demais
nações desenvolvidas.132
O planejamento foi a estratégia adotada pelos militares, para se atingir tal
finalidade. Nesse sentido, o governo Médici publica em abril de 1970, como uma das suas
primeiras iniciativas, as suas Metas e Bases para a Ação do Governo. Nela estavam
contidas as principais estratégias que passariam a nortear o governo para a construção de
um projeto nacional de desenvolvimento. Como um de seus principais desafios, o governo
pretendia em primeiro lugar:

"(...) crescer acima de 7% ao ano, a fim de reduzir a distância em relação aos desenvolvidos
e ultrapassar de muito o aumento da população, de modo a permitir elevação considerável
da renda per capta e dos padrões de bem-estar do povo.

131

Na primeira reunião ministerial do governo Médici, o ministro da Fazenda anuncia três metas para a
economia, que consistiam basicamente no crescimento do PIB; garantir uma inflação abaixo de 20% e
acrescentar no mínimo US$ 100 milhões às reservas estrangeiras. De fato tais metas foram atingidas. O PIB
subiu a uma média anual de 10,9%, entre 1968 a 1973, bem como a taxa de inflação ficou aproximadamente
na faixa de 17%. No que diz respeito às reservas, aumentaram de US$ 656 milhões em 1969 para US$ 6,417
bilhões em 1973. Para os dados sobre o crescimento econômico, ver Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo
a Tancredo, p. 276.
132
Marcelo Baumann BURGOS, Ciência na periferia: a luz síncrotron brasileira, p. 36.
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Nesse contexto de áspera preparação interna para os caminhos do progresso, o Brasil não
deseja apenas crescer. Deseja estar, no final do século, na sociedade do mundo
desenvolvido ... ".133

O "Projeto Brasil Potência", ou o desejo de elevar o Brasil à condição de nação
desenvolvida, é o que vai justificar os maciços investimentos feitos pelo regime militar em
ciência e tecnologia, bem como o fomento a alguns centros de pesquisas, a criação do
Sistema Nacional de Pós-Graduação e de agências de pesquisas, tais como: "a Finep",
criada desde julho de 1967.134 Dentro desse "projeto de desenvolvimento", a ciência e a
tecnologia passam a ser concebidas como forma de "alavancas" para o desenvolvimento
econômico e industrial do País. A defesa desse ponto de vista partia do princípio de que:

"(...) na sociedade moderna, o poder de competição entre as nações e a sua capacidade de
acelerar o crescimento dependem cada vez da aplicação do conhecimento. Ou seja, do
progresso tecnológico em sentido amplo – abrangendo a educação, a pesquisa, a inovação -,
pelo seu cada vez mais amplo poder de transformar e tornar mais eficientes os demais
fatores de produção, representados pela mão-de-obra, o capital físico, os recursos naturais.
Daí o fato de que as disparidades de renda entre as nações estão cada vez mais
condicionadas pelo chamado hiato tecnológico, isto é, as disparidades crescentes de
progresso na área científica e tecnológica ...".135
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Presidência da República, Metas e Bases para Ação do Governo: síntese (Brasília, abril de 1970), p. 3.
O Sistema Nacional de Pós-Graduação já estava em vigor desde 1968, bem como a reforma universitária
que se iniciou nesse mesmo ano, ver Simon SCHWARTZMAN, Um Espaço Para a Ciência: a formação da
comunidade científica no Brasil, p. 253. Para a criação da Finep, ver o site:
http://www.finep.gov.br/o_que_e_a_finep/a_empresa.asp?codSessaoOqueeFINEP=2, Acesso em: 01 de ago
de 2005.
135
Presidência da República, Metas e Bases para Ação do Governo: síntese (Brasília, abril de 1970), p. 3.
134
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O projeto militar de um "Brasil Potência" visava, portanto, através do
desenvolvimento da ciência e da tecnologia nacional, diminuir o que se denominou de hiato
tecnológico em relação a outras nações mais desenvolvidas, possibilitando assim, e
somente por essas vias, o crescimento do País nas suas mais diversas potencialidades. No
entanto, de maneira profundamente contraditória e conflituosa, esse mesmo projeto
nacional de "Brasil Grande Potência" excluiu de si centenas de cientistas e professores
universitários. A partir de 1968, as universidades passam a receber investimentos, até então
impensados, apesar do forte controle ideológico desencadeado pelos mais variados órgãos
de repressão, que infiltravam-se nas salas de aulas tirando partido do convívio universitário,
delatando e possibilitando as prisões, as expulsões e a tortura.
As profundas contradições fizeram do "Milagre Brasileiro" um dos períodos de
maior violação dos direitos individuais dos cidadãos. Na medida em que o regime se
fechava, impunha, por vias violentas, a clandestinidade à militância política de esquerda.
Pelo menos, 1.918 cidadãos declararam em juízo que sofreram torturas durante a fase dos
inquéritos. Dessas denúncias, 1.558 são relativas ao período compreendido entre 1969 e
1974, portanto, em pleno "Milagre Brasileiro".136 Ao mesmo tempo, com os bons
indicadores econômicos; da modernização do sistema de telecomunicações; da expansão do
setor industrial, a exemplo da indústria automobilística, que cresceu a uma taxa anual de
43,5%,137 o Brasil passou a ser a décima economia do mundo, a oitava do Ocidente e a
primeira do hemisfério sul.138
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Projeto Brasil: nunca mais, p. 88.

137

O mercado das telecomunicações cresceu surpreendentemente durante o governo Médici. O Brasil surgia
como um dos mais importantes mercados da América Latina. Em 1969, quando Médici assumiu, existiam 45
emissoras de TV licenciadas no País. Durante o seu governo, mais 20 licenças foram concedidas a emissoras
de TV, dentre elas a Rede Globo, amplamente favorecida pelo regime. A indústria automotiva atingiu em
1969, a produção de 354.000 unidades, das quais 67% eram de carros domésticos, sendo a produção restante
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Em junho de 1970, o Brasil conquistou pela terceira vez a taça Jules Rimet,
sagrando-se o primeiro tri-campeão mundial de futebol. O governo decretou feriado para
que o povo pudesse celebrar a conquista. A marchinha popular "Pra Frente Brasil",
composta para a seleção brasileira, tornou-se uma espécie de "hino oficial do milagre" e era
executada principalmente em eventos públicos e nos meios de comunicação. A propaganda
passa a ser um instrumento importante para a difusão do ideal de "Brasil Potência" e de
que o Brasil era um gigante rumo ao desenvolvimento. Um dos principais slogans do
governo aparecia em cartazes, onde se via a foto do Pelé em seu famoso "soco no ar", com
uma frase de efeito que dizia: "Ninguém Segura Mais Este País".139
Enquanto isso, como que num mundo paralelo, nos "subterrâneos do Milagre
Brasileiro", davam-se aulas de torturas.140 O governo acirrava a ofensiva contra a esquerda
e suas tentativas de derrubar a ditadura através da luta armada.141 Através das chamadas
"operações" militares, os focos de resistência, armada ou não, ao regime iam sendo
eliminados, paulatinamente, um a um. Foi assim que as operações "Marajoara", "Sucuri" e
de veículos pesados, como ônibus e caminhões, ver Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p.
222 e 277.
138
Elio GASPARI, A Ditadura Escancarada, p. 208.
139
Durante o governo de Médici, sob a liderança do então coronel Octávio Costa, a Assessoria Especial de
Relações Públicas (AERP) aproveitou a conquista da seleção brasileira para difundir os ideais do regime, ver
Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 221-223.
140
O Projeto Brasil Nunca Mais narra, pelo menos, seis casos de aulas de torturas envolvendo cinco
estudantes e um professor, ocorridos em 1970. São eles os estudantes: Ângelo Pezzuti da Silva, interrogado na
Polícia do Exército da Guanabara, exposto como cobaia para uma platéia de 100 sargentos, em cujo professor
era o tenente Aylton, que passava "slides" sobre torturas e demonstrava na prática; Maurício Vieira de Paiva,
que também servira de cobaia na mesma unidade da PE, na Guanabara, para uma platéia de 100 militares das
Forças Armadas, onde se tinha como professor o tenente Hayton, que também usava o recurso visual dos
"slides"; Júlio Antônio Bittencourt de Almeida, torturado em frente a uma platéia de cerca de 80 militares das
Forças Armadas; Murilo Pinto da Silva, exposto da mesma forma a uma platéia de militares na PE da
Guanabara; a estudante Dulce Chaves Pandolfi, que foi submetida a torturas para demonstração em aula, no
quartel da rua Barão de Mesquita no Rio do Janeiro, para cerca de 20 oficiais e, por fim, o professor José
Antônio Gonçalves Duarte, preso em Belo Horizonte, submetido a tortura e espancado pelo capitão João
Alcântara Gomes. Para um relato completo dos casos ver, Projeto Brasil: nunca mais, p. 31-33.
141
Tanto a guerrilha urbana quanto a mais bem preparada guerrilha rural organizada pelo Partido Comunista
do Brasil (PC do B), no Araguaia, foram eliminadas, basicamente durante o governo Médici, entre 1969 e
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"Papagaio" aniquilaram com a guerrilha do Araguaia.142 Contudo, as guerrilhas não eram
os únicos alvos das operações militares na década de 1970. A exemplo dessa seqüência de
"operações" militares deu-se em 2 de abril, mais uma ofensiva contra professores e alunos,
que na sua maioria pertenciam à Universidade de São Paulo. Levava o nome das redes de
pesca, das quais nada escapa. A "Operação Tarrafa", tal como lhe sugeria o nome, deu
amplos poderes aos órgãos de repressão envolvidos nas buscas dos suspeitos.
A operação foi conduzida pelo Ministério do Exército e seu principal objetivo era
intimidar e prender cerca de 100 pessoas, na maior parte professores e estudantes da
Universidade de São Paulo, acusadas de subversão e de contestação ao regime. Da lista dos
cem nomes indicados para a prisão, pelo menos 19 pertenciam à Universidade de São
Paulo. A lista de “procurados” incluía o sociólogo Octávio Ianni, a professora e
historiadora Emília Viotti da Costa, o médico parasitologista Erney Plessmann Camargo e o
bioquímico e parasitologista Luís Hildebrando Pereira da Silva.143

1974. Em 1975, quando Geisel assumiu a presidência, a resistência armada ao regime estava extinta, ver
Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 246 e 247.
142
As três operações militares foram responsáveis pelo massacre realizado pelo Exército durante a guerrilha
do Araguaia. Para uma boa descrição da guerrilha, ver Elio GASPARI, A Ditadura Escancarada, p. 399-464.
Pelo menos 68 militantes do PC do B foram mortos durante a ditadura militar, dentre os quais, 58 estão entre
os "desaparecidos" da Guerrilha do Araguaia, ver Nilmário MIRANDA e Carlos TIBÚRCIO, Dos Filhos
Deste Solo – mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura, p. 166.
143
Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, de junho de 2003, o documento intitulado "Operação
Tarrafa" foi descoberto por familiares de presos políticos na Divisão de Arquivo do Estado de São Paulo e
que foi uma operação conjunta entre o Exército, a 4º Zona Aérea, a Força Pública do Estado de São Paulo
(atual Polícia Militar) e o DEOPS (o antigo DOPS). A reportagem da Folha informa que teve acesso a uma
lista do DEOPS, de 12 de novembro de 1970, na qual constava o nome de 33 pessoas que eram consideradas,
segundo o documento apurado, "elementos que lideram a contestação e a subversão". São eles: Almir Marum
Cury; Alice Soares Ferreira; Antônio Marques Dias; Antônio de Pádua Prado Júnior; Bonifácio Evangelista
de Brito; Carlos Alberto Leite Ferreira; Cícero Silveira Viana; Célio Fujiwara; Delamare Machado da Silva;
Emília Viotti da Costa; Erney Felício Plessmann Camargo; Eduardo Manzano Lucen – Veig; Francisco
Teotônio Simões Neto; Fausto Carneiro; Fuad Daher Saad; Jairo Costa Bonilha; José Alvaro Moisés; José
Carlos Arantes; José Jacques Namur Yasbek; José Roberto Arantes de Almeida; Jovina Ferreira Lopes; Júlio
Pudles; Lauro Ronaldo Cordeiro; Laiz Gonzaga; Luiz Hildebrando Pereira da Silva; Octávio Ianni; Pedro
Henrique Saldanha; Reinaldo Chiaverini; Rubens Vasconcelos; Sérgio Bilotta; Valter Carlos Costa; Vitor
Carlos Ramos, ver reportagem da Folha de São Paulo, 15 de junho de 2003, p. A 14.
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A maioria dos professores e alunos incluídos na “Operação Tarrafa” já havia estado
na chamada “Lista Negra’’ da Universidade de São Paulo, que consistia em uma lista com
nomes de pessoas acusadas de subversão, encaminhada ao governo militar em 1964. Dentre
as pessoas citadas na ‘’Operação Tarrafa”, em 1970, que estavam na “Lista Negra da USP”
de 1964, estão: Luís Hildebrando Pereira da Silva, Júlio Pudles, Erney Plessmann Camargo
e os líderes estudantis Fuad Daher Saad e Eduardo Monzano. Além desses, estava também
na ‘’lista’’ da USP, o então chefe do setor de Genética Humana, Pedro Henrique Saldanha.
Apesar do "milagre" e de toda a propaganda interna, cresceu a imagem do Brasil no
exterior – e que de fato correspondia à realidade – como um País de torturas, exílios e
cassações. Ainda em 1974, Médici entrega ao general Ernesto Geisel, além da faixa
presidencial, os bons indicadores do "milagre", uma oposição amordaçada pelas violências
do regime e o mais alto índice de mortos e desaparecidos produzido pela ditadura militar
brasileira.144

1.4.2- A Anistia e o desgaste da engrenagem
Assume Ernesto Geisel, o quarto general presidente a governar o Brasil durante a
ditadura iniciada em 1964. Caracterizava-se por ter um projeto de abertura política e de
abrandamento do processo ditatorial, que ficou bem descrito na expressão: "abertura lenta,
gradual e segura".145 Governava entre a "cruz e a espada", ou seja, de um lado as pressões
externas da oposição pela abertura – seja por parte do MDB, seja de setores da esquerda
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A lista de Mortos e Desaparecidos registra que, desde a posse de Médici, em outubro de 1969 a 1974,
morreram ou desapareceram 270 pessoas, ver Branca ELOYSA (Org.) I Seminário do Grupo Tortura Nunca
Mais: depoimentos e debates, p. 148-175.
145
Celso CASTRO e Maria Celina D' ARAÚJO (Org.). Dossiê Geisel, p. 8.
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que desejavam democratizar o País, do outro a "linha dura", que desejava se manter no
poder por mais tempo.146
Quando nomeado Chefe da Casa Militar em 1964, ajudou manter a linha dura à
distância e, ao mesmo tempo, ajudou a construir o processo de centralização do poder
político em torno da figura do presidente Castelo Branco, a partir da edição do AI-2.
Quando Castelo deixou a presidência, em 1967, e Costa e Silva assumiu, com ele a linha
dura, Geisel passou a desempenhar a função de ministro do Supremo Tribunal Militar. Em
1969, assumiu a presidência da Petrobrás.147 A experiência acumulada a partir do exercício
de tais funções administrativas contribuiu muito para que o seu nome despontasse como
alternativa para a sucessão de Médici.
Seu governo fora marcado tanto por medidas totalitárias quanto por iniciativas de
abertura e democratização do regime. Enquanto procurava levar adiante o seu projeto de
"abertura", desencadeava ofensivas contra o que restava da esquerda e da oposição de
maneira geral, sempre que julgasse necessário.148 Entre a "abertura" e a "linha dura", o
governo Geisel foi marcado pela contradição entre os que queriam fazer ruir a ditadura e os
que queriam dar-lhe fôlego.
Geisel foi eleito presidente pelo Congresso Nacional, em 15 de janeiro de 1974, por
uma votação expressiva. Conjuntamente com o seu vice, Adalberto Pereira dos Santos,
derrotou, por 400 votos a 76, os seus adversários do MDB, o deputado Ulisses Guimarães e
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Alguns membros da linha dura e alguns dos seus aliados civis queriam a prorrogação do mandato de
Médici, o que não ocorreu devido ao fato de que a maioria dos militares defendia a idéia de não se permitir
emergência de caudilhos, a exemplo de outros governantes militares da América Latina, tal como Pinochet,
no Chile. Médici preferiu honrar esse princípio, ver Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p.

313.
147
148

Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 316 e 317.
Celso CASTRO e Maria Celina D' ARAÚJO (Org.). Dossiê Geisel, p. 8.
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seu candidato a vice, o jornalista Barbosa Lima Sobrinho.149 Seu governo representou a
volta dos oficiais formados pela ESG, cujo primeiro e último havia sido Castelo Branco.
Após o predomínio da linha dura, o grupo ligado a Castelo retorna ao poder,
compartilhando novamente de alguns dos princípios que alimentaram a conspiração contra
o ex-presidente João Goulart, como por exemplo, o desejo de conter a subversão e de
restaurar a normalidade democrática.150 O que não significa um abandono das práticas
autoritárias, nem tão pouco a garantia de um processo de "abertura política" linear e
organizado. Os caminhos foram tortuosos, cheios de avanços e retrocessos.151
Durante o seu governo, Geisel buscou atingir quatro metas essenciais para a
efetivação da sua plataforma de governo. A primeira delas era manter a coesão do Exército,
àquela altura, dividido entre os que desejavam a retomada da democracia e os militares da
linha dura, muitos dos quais diretamente envolvidos com a rede de torturas que se formou
durante o governo Médici e que, por sua vez, funcionava sob o comando do Exército.152
A segunda meta era controlar a "subversão", já que nenhum grupo guerrilheiro
chegou "inteiro" ao seu governo, depois da implacável repressão desencadeada durante o
mandato de Médici. A terceira meta, contraditoriamente em relação às duas primeiras, era
promover um retorno à democracia, já que compartilhava da visão de Castelo de que a
Revolução de 1964 deveria, após o período de ascensão e da efetiva consolidação, conduzir
o país à democracia representativa. E, por fim, a quarta meta era manter as altas taxas de
crescimento do período Médici.153
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Ibid., p.17 e 18.
Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 315.
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Celso CASTRO e Maria Celina D' ARAÚJO (Org.). Dossiê Geisel, p. 23.
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Ibid., p. 319.
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Ibid., p. 320 e 321.
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Em torno dessas duas primeiras metas, o aparato repressivo do seu governo – longe
da postura democrática que lhe é atribuída – conduziu uma das maiores operações militares
contra o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Foi a chamada "operação radar", levada a
cabo pelo seu governo, e que tinha como alvo membros do PCB - segundo acreditavam -,
infiltrados nos mais variados setores da vida nacional. A "operação radar" nasceu em 1973,
quando Médici ainda governava, e tomou fôlego durante o governo Geisel, sob o comando
do DOI-Codi/SP.154 Somente na Bahia, aproximadamente 80 militantes do PCB foram
presos em 4 de julho de 1975.155 Depois de eliminar a guerrilha, o regime passa a "caçar"
aqueles comunistas que, deliberadamente, decidiram não pegar em armas.156 Entre abril de
1973 e janeiro de 1976, a operação matou 20 militantes do PCB, dentre os quais estavam 8
dirigentes do partido,157 o que mostra uma clara continuidade da política repressiva iniciada
pela ascensão da "linha dura", desde a posse de Costa e Silva. A operação só perdeu fôlego
154

Nilmário MIRANDA e Carlos TIBÚRCIO, Dos Filhos Deste Solo – mortos e desaparecidos políticos
durante a ditadura, p. 304.
155
Dentre os presos estão o então vereador Sérgio Santana e seu irmão Marcelo Santana, ambos do MDB;
Heitor Casaes e Silva, funcionário da FAO; Sebastião Amaral do Couto, operário; Marco Antônio da Rocha
Medeiros, diretor do Clube de Engenharia da Bahia; os também operários José Ivan Dantas Puglies e Carlos
Marighella; o economista Alberto Bouzon; Ieda Santana e Winston Carvalho, ambos assessores do
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Derba); a economista Maria Lúcia Carvalho; o relojoeiro e
dirigente do PCB, Paulinho Vieira; Luís Contreiras e o professor de física da Universidade Federal da Bahia,
Roberto Max Argolo, ver Jornal A Tarde, 2 de agosto de 2003. O caso do professor Roberto Argolo será
retomado no capítulo 3, quando trataremos do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. Cf. p.
169.
156
Em 1966, há um "racha" no PCB que resulta na formação de inúmeros grupos dissidentes. A controvérsia
girava em torno da utilização ou não da luta armada, como forma de se implementar a revolução socialista. O
debate era também fomentado em vários países da América Latina, em decorrência do êxito da Revolução
Cubana em 1959, e culminou com a morte de Che Guevara em outubro de 1967. O grupo ligado a Luís Carlos
Prestes rejeita a luta armada e adota uma estratégia de recuo político, vinculando-se ao MDB como forma de
compor uma frente parlamentar de resistência ao regime por vias pacíficas, ver Nilmário MIRANDA e Carlos
TIBÚRCIO, Dos Filhos Deste Solo – mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura, p. 303 e 304.
157
Os oito dirigentes do PCB mortos pelos órgãos de repressão foram: João Massena Melo, Luis Inácio
Maranhão Filho, Hiram de Lima Pereira, Edson Costa, Jaime Amorim Miranda, Itair José Veloso, José
Montenegro de Lima e Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior. Dentre os 12 militantes mortos, apenas um
deles foi morto durante o governo Médici, Cayubi Alves de Castro, em 21 de novembro de 1973. Os demais
militantes, bem como os dirigentes do partido, foram mortos durante o governo Geisel, são eles: José Roman
Walter de Souza Ribeiro, David Capistrano da Costa, Nestor Veras, José Maximiniano de Andrade Neto, José
Ferreira de Almeida, Alberto Aleixo, Pedro Jerônimo de Souza, Vladimir Herzog, Neide Alves dos Santos e
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quando emergiram dos porões dois casos de denúncias de torturas seguidas de morte, que
abalariam o prestígio político de Geisel, causando enormes constrangimentos ao governo
perante a opinião pública.
A primeira "bomba" contra o governo e contra a própria "operação radar" foi a
morte do jornalista Vladimir Herzog. Informado que estava sendo procurado pelo II
Exército, ele se dirigiu às dependências do DOI-Codi de São Paulo para prestar
esclarecimentos, no dia 25 de outubro de 1975. Foi preso no mesmo dia e torturado até a
morte, que ocorreu no dia seguinte.
O caso de Herzog causou comoção nacional e internacional. Estudantes e
professores da Universidade de São Paulo fizeram uma greve que durou três dias e o
sindicato dos jornalistas se lançou em uma campanha pela abertura de inquérito para apurar
as causas da sua morte e a punição dos eventuais culpados. Segundo a versão oficial, o
jornalista havia se suicidado.158
A outra bomba foi a morte do operário metalúrgico Manoel Fiel Filho, preso em
janeiro de 1976, nas dependências do DOI-Codi, no II Exército, na Rua Tutóia, em São
Paulo. Preso no dia 16 de janeiro, foi torturado até a morte, que ocorreu no dia seguinte. O
caso gerou uma repercussão tão negativa, que Geisel exonerou o general Eduardo D'Avila
Melo, três dias após a divulgação oficial do ocorrido pelo II Exército, que sustentava que o
operário havia se suicidado com a própria meia.159 O caso de Manoel Fiel Filho foi o fim da

Manoel Fiel Filho. Para a "operação radar", bem como para as circunstâncias das mortes dessas 20 pessoas,
ver Ibid.,p. 304.
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Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 345.
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Nilmário MIRANDA e Carlos TIBÚRCIO, Dos Filhos Deste Solo – mortos e desaparecidos políticos
durante a ditadura, p. 348. Em 19 de janeiro, o II Exército divulgou oficialmente que o operário havia sido
encontrado morto nas dependências do DOI-Codi/SP, ver Celso CASTRO e Maria Celina D' ARAÚJO
(Org.). Dossiê Geisel, p. 18 e 19. Para o enforcamento com as próprias meias, ver o site:
http://www.torturanuncamais-rj.org.br/M_D.asp. Acesso em: 22 de jul. 2004.
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"operação radar", pois colocara a opinião pública em alerta contra as torturas e mortes
praticadas pelo regime.
Intrínseco à engrenagem da repressão, uma outra parte da mesma maquinária
parecia dar sinais de desgaste. A crise internacional do petróleo tornou a meta do governo
Geisel, um pouco mais difícil de ser alcançada. Se por um lado foi eficiente no combate à
repressão, do outro teve dificuldades em dar continuidade ao modelo de desenvolvimento
implementado a partir do "Milagre".
As esperanças de manter uma continuidade dos bons indicadores econômicos
promovidos durante o governo Médici, mobilizou o novo governo à estruturação do II
Plano Nacional de Desenvolvimento, implementado a partir de setembro de 1974. No
entanto, tais esperanças se abalaram com a crise internacional do petróleo, à medida que a
OPEP triplicou o preço internacional dos barris do produto. Como o Brasil importava 80%
do petróleo que consumia, suas divisas drenaram para o exterior, gerando um importante
déficit. O "milagre" estava condenado e já dava sinais de desgaste.160 Tal política
econômica produziu uma distribuição desigual dos lucros alcançados, privilegiando os que
estavam no topo da pirâmide social brasileira, alimentando o mito de um bolo que, bastante
crescido, poderia ser dividido para toda a população. Na verdade, o bolo de fato chegou a
crescer, no entanto, jamais foi dividido. Essa era, inclusive, uma das preocupações do
governo Geisel, que cria um novo Ministério da Previdência e Assistência Social, visando
ampliar os benefícios sociais.161
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Somente em 1974, durante o governo Geisel, o Brasil quase que duplicou a sua dívida externa líquida, de
US$ 6,2 bilhões para US$ 11,9 bilhões. A balança comercial fechara com um déficit de US$ 4,7 bilhões, ver
Thomas SKIDMORE, Brasil: de Castelo a Tancredo, p. 349-354.
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Ibid., p. 322.
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Com relação ao desejo de promover o retorno à democracia, a cautela e a busca do
equilíbrio conduziram a "distensão". Comprometia-se a realizar "sinceros esforços para o
gradual, mas seguro aperfeiçoamento democrático". Mesmo com o compromisso, Geisel e
o seu ministério não queriam que a oposição chegasse ao poder, pois era indispensável que
a ARENA se mantivesse no controle da situação política no Congresso, de modo que
pudesse assegurar ao governo a sustentabilidade política de que necessitava para
governar.162 No entanto, os ventos sopraram na direção contrária.
Em novembro, realizaram-se eleições parlamentares a nível federal. O regime
estava sendo posto a prova novamente. O resultado do teste foi uma maciça reprovação do
governo. O MDB quase dobrou sua representação para a Câmara dos Deputados, passando
de 87 para 165 parlamentares eleitos. A ARENA, partido do governo, caiu de 223 para 199
deputados. Mesmo garantindo maioria, a folga diante da oposição tornava-se menor. No
Senado, o avanço da oposição também foi significativo. O MDB passou de 7 para 20
senadores, enquanto a ARENA despencou de 59 para 46 senadores. A nível estadual, o
MDB abriu uma importante vantagem sobre a ARENA. Passou a controlar as Assembléias
Legislativas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Acre e Amazonas.163
Tal resultado foi, de certa forma, um reflexo da grande recessão econômica de 1974,
fruto de um "milagre" em franca decadência. Por outro lado, era uma resposta ao desgaste
político do regime e a todo aparato jurídico-repressivo por ele desenvolvido.164 Ao mesmo
tempo que Geisel tratou de garantir o resultado das eleições, passou a providenciar medidas
para se evitar futuros vexames eleitorais.
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Em 1 de abril de 1977, temeroso de perder as eleições diretas para governador que
se realizariam em 1978, Geisel fechou o Congresso Nacional e emitiu, com base no AI-5,
uma emenda constitucional, a chamada "Pacote de Abril". Foi um retorno à fase mais dura
do regime, desencadeada a partir de dezembro de 1968. O "pacote" instituiu que todos os
governadores dos Estados e um terço dos senadores deveriam ser eleitos indiretamente por
colégios eleitorais estaduais. Além disso, as eleições estaduais contariam com a
participação dos vereadores, que na sua grande maioria, eram da ARENA. Assim, o
governo pretendia atenuar a derrota das eleições de 1974.165 Após as mudanças das regras
eleitorais via emenda constitucional, Geisel reabre o Congresso Nacional em 15 de abril e
aprova a legislação referente ao divórcio, o que ameniza os impactos do "pacote de abril"
perante a opinião pública.166
Enquanto o autoritarismo político dava sinais de revigoramento, renascendo das
cinzas do AI-5, nos "porões" da ditadura a tortura e as atrocidades do regime continuavam a
fazer vítimas. O engenheiro Haroldo Borges Rodrigues Lima foi utilizado como cobaia em
aulas de torturas, em 12 de abril, alguns dias antes da reabertura do Congresso Nacional,
após ter sido atropelado pelo pacote de abril.167 Pelo menos um preso político morreu
vitimado por torturas.168
Internamente, o governo se digladiava. Intensificavam-se cada vez mais os embates
entre os militares da linha dura e os moderados. Externamente, aumentavam-se as pressões
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pela aceleração do processo de redemocratização.169 A sucessão de Geisel é recheada por
essas tensões internas e externas. O seu ministro do Exército, o general Sylvio Frota, líder
da linha dura, se lançou publicamente à sucessão presidencial, fato que desagradou Geisel
profundamente. Em pleno dia 12 de outubro, dia da Nossa Senhora Aparecida e também dia
das crianças, Geisel demitiu o ministro Sylvio Frota, afastando o perigo de retorno dos
oficiais da linha dura. Com o seu principal opositor fora de combate, Geisel torna público o
nome dos seus candidatos à sucessão. Eram o então chefe do SNI, o general João Batista
Figueiredo e o seu vice, o engenheiro elétrico e ex-governador de Minas Gerais, Aureliano
Chaves.170 Aquela altura, três importantes setores da sociedade civil lançaram-se na luta
pela "abertura", passando a exercer importante papel junto ao governo, foram a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), a igreja e a comunidade empresarial.171
Ao final de 1978, graças ao "Pacote de Abril", a ARENA domina o cenário político
no Congresso e elege João Batista Figueiredo e seu vice Aureliano Chaves, por 355 votos a
266.172 Ainda em outubro, o Congresso aprova uma série de reformas que estavam
inseridas na Emenda Constitucional nº 11, que de fato, inicia a tão prometida "abertura". A
emenda aboliu o AI-5, o Decreto 477 e todas as arbitrariedades deles decorrentes, além
disso, revogou os decretos de banimento de mais de 120 exilados políticos, no entanto,
manteve fora da lista oito pessoas, dentre elas o ex-governador Leonel Brizola e o
secretário geral do partido comunista, Luís Carlos Prestes.
De fato, Geisel passou a dar passos importantes em direção à redemocratização do
país desencadeando, de maneira decisiva, as primeiras batalhas contra os militares da linha
169
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dura, sem no entanto perder por completo a sua essência arbitrária. O governo propôs uma
revisão da Lei de Segurança Nacional, onde o número de crimes contra a segurança do
Estado foi minimizado e as penas deles decorrentes foram abrandadas.173
Mesmo tendo levado a efeito o seu projeto de abertura, ao final do seu governo, os
saldos da ditadura registravam que 10 mil pessoas encontravam-se no exílio e 4.682
pessoas foram cassadas até aquele momento. Milhares de cidadãos foram presos e 245
estudantes foram expulsos das universidades em decorrência do Decreto 477, além de uma
lista de mortos e desaparecidos com mais de 300 pessoas.174
Após dez anos de AI-5, a estrutura do regime militar se enfraqueceu e o desgaste da
engrenagem era evidente. Nesse contexto de crise econômica e de avanço das pressões pela
restauração do estado democrático, assume a presidência da República, em 15 de março de
1979, João Batista Figueiredo, o último dos generais a governar o país sob a ditadura
imposta em 1964. Os presídios começavam a esvaziar e os exilados começavam a
regressar, ampliando ainda mais a luta pela Anistia, no entanto, o regime ainda dava sinais
de sobrevivência. Líderes operários foram perseguidos e mortos nos campos e nas cidades
e os sindicatos sofreram intervenções durante o governo de Figueiredo.175
A tão esperada Anistia foi decretada em agosto de 1979, passando a conceder:

"(...) anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de
agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos
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que tiveram os seus direitos políticos suspensos e aos servidores dos Poderes Legislativo e
Judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com
fundamento em Atos Institucionais e Complementares ... ".176

O longo período de repressão marcado pelo AI-5 chegara ao fim. A ditadura
começava a dar sinais de fadiga. Era o desgaste de uma engrenagem que se implantara a
partir do golpe de Estado de 1964, e que, longe de ser a "Revolução" pretendida, manteve
os militares no poder até 1985, quando se encerrou o mandato do general João Batista
Figueiredo.177
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LEI nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, Diário Oficial da União.
O governo de João Batista Figueiredo foge ao escopo do nosso trabalho.
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CAPÍTULO 2
O CONFLITO ENTRE FÍSICOS E MILITARES:
AS PERSEGUIÇÕES AOS FÍSICOS

No universo dos atingidos estavam cidadãos de vários setores sociais, como:
militares, políticos, estudantes, sindicalistas, jornalistas e religiosos. Além destes, outros
cidadãos foram acusados formalmente pela Justiça Militar de desenvolverem atividades
consideradas "visadas". Eram pessoas que não se enquadravam nos processos movidos pelo
Regime Militar contra organizações clandestinas de esquerda, nem nos processos movidos
contra "setores sociais distintos". Dentre os suspeitos de subversão por exercerem
atividades consideradas "visadas" pelo regime, estavam: intelectuais e camponeses, além de
algumas pessoas pertencentes aos setores sociais já mencionados, que constantemente eram
apresentados como comunistas, sem necessariamente pertencerem a algum partido de
esquerda.1 Nesse contexto estavam muitos cientistas e intelectuais brasileiros.
As relações de conflito entre os militares e os cientistas brasileiros foram comuns
desde os primeiros dias em que se implantou a ditadura militar. Não houve restrições por
parte dos órgãos de segurança, à área do conhecimento ou ao grau de especialização das
pessoas atingidas. A crise da Universidade de Brasília em outubro de 1965, que culminou
com o pedido de demissão dos 223 professores, é um bom exemplo disso. A UnB perde um
1

O Projeto Brasil Nunca Mais constatou que, dos 695 processos pesquisados na Justiça Militar durante a
ditadura, entre 1964 e 1979, aproximadamente dois terços deles, ou seja, 432 eram voltados contra
organizações partidárias proibidas. Dos 263 processos restantes, 179 foram movidos contra seis setores
sociais distintos: militares, sindicalistas, políticos, estudantes, religiosos e jornalistas e 84 desses processos
foram denominados de "atividades visadas", ver Projeto Brasil: nunca mais, p.117-166.

dos mais importantes grupos de pesquisas físicas, constituído por 14 pesquisadores e o
físico estrangeiro Michel Paty que, após a prisão, em decorrência da invasão da UnB, teve
que completar a sua estadia científica no Brasil, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas,
do Rio de Janeiro.2 Essa equipe estava sob a liderança de dois renomados e importantes
físicos brasileiros: Jayme Tiomno e Roberto Salmeron. Ambos pertenceram às primeiras
gerações de físicos e engenheiros formados pela USP, sob a influencia do físico italiano
Gleb Wataghin.3
Roberto Salmeron graduou-se em Engenharia Mecânica e elétrica pela Escola
Politécnica da USP. Bacharelou-se em Física pela Universidade do Brasil e doutorou-se em
Ciência (Ph.d. em Física) pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, sob a orientação
do Nobel de Física, Patrick M. S. Blackett. Ao iniciar sua careira na USP como assistente
de Física do professor Luis Cintra do Prado, teve a oportunidade de desenvolver pesquisas
em raios cósmicos com o professor Gleb Wataghin, na Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, como bolsista em Física Teórica.
Em 1949, foi um dos membros fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
(CBPF), no Rio de Janeiro, e em 1950, transferiu-se para esse laboratório, onde mais tarde
se tornou Professor Titular. Ao receber uma bolsa da UNESCO, partiu para o seu o
doutorado na Inglaterra. Concluiu em 1954, quando seu professor e orientador Blackett
sugeriu à direção do recém-criado laboratório internacional europeu, Organisation
2

Naquele contexto, o governo francês permitia que os seus jovens universitários trocassem o serviço militar
obrigatório por atividades ligadas ao ensino ou à pesquisa em países de terceiro mundo, através de um
programa denominado Cooperação Técnica e Científica, ao invés de obrigar os seus jovens a passar dezoito
meses em um quartel, ver Roberto A. SALMERON, A Universidade Interrompida: Brasília 1964-1965, p.
243 e 244.
3
Gleb Wataghin nasceu na Rússia em 1889, formou-se em Física em Turin, na Itália. Filho de engenheiro,
transferiu-se para o Brasil para trabalhar na recém formada Universidade de São Paulo, em 1934, a convite do
professor e matemático Teodoro Ramos, que era professor da cadeira de Análise Matemática e o primeiro
diretor da escola, ver Simon SCHWARTZMAN, Um Espaço para a Ciência: a formação da comunidade
científica no Brasil, p. 200.
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Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN), em Genebra, que o contratasse. Foi
membro do corpo permanente de físicos do CERN com o posto de "Físico Superior", de
1955 a 1963, tendo sido um dos 10 primeiros físicos experimentais desse que se tornou o
maior laboratório do mundo, não somente de Física de Partículas elementares, mas em
pesquisa fundamental incluindo todas as ciências.4
Nesse contexto, Roberto Salmeron atuava da Suíça como um dos Conselheiros para
a organização e estruturação da Universidade de Brasília desde 1962, sendo inclusive, um
dos seus fundadores. Mantinha contatos com o educador Anísio Teixeira e com o
antropólogo Darcy Ribeiro, portanto, antes mesmo da fundação daquela Universidade.
Quando Salmeron resolveu retornar ao Brasil, pois era um desejo seu e de sua família,
escreveu para os dois comunicando a sua decisão de ir para a UnB. Dessa forma, em fins de
1963, deixou o CERN para trabalhar na UnB.5

Inicia suas atividades na Unb como

coordenador do Instituto Central de Física no dia 2 de janeiro de 1964, conjuntamente com
outros coordenadores. No dia 31 desse mês, Anísio Teixeira, então reitor, propõe em
reunião ao Conselho Diretor da Fundação Universidade de Brasília, que o nomeassem
coordenador geral dos Institutos Centrais de Ciências e Tecnologia, pois agrupava as áreas
de Biociências, Física, Geociências, Matemática e Química. Na ocasião do golpe de 31 de
março de 1964, Salmeron se encontrava no CERN, pois havia retornado a Genebra para a
conclusão de alguns artigos, porque eram o resultado das experiências realizadas nos
últimos anos pela equipe daquele laboratório, sobre as interações das partículas de

4

As informações sobre o CERN, bem como alguns dados sobre a formação do físico e professor Roberto
Salmeron, nos foi concedida por ele através de entrevista por e-mail, ocasião em que Salmeron disponibilizou
também o seu currículo, com dados da sua vida acadêmica e profissional. Roberto A Salmeron, 8 novembro
de 2004. (e-mail ao autor)
5
Roberto A. Salmeron, 9 novembro de 2004. (e-mail ao autor)
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neutrino.6 Quando os militares assumem e Anísio Teixeira é afastado, o reitor nomeado por
Castelo Branco, Zeferino Vaz, escreveu um telegrama para Salmeron pedindo que ele
voltasse para a UnB e reassumisse as suas funções.7 Mesmo com os apelos dos amigos do
CERN para que continuasse em Genebra, ele voltou ao Brasil, onde estava a sua família e
deu continuidade ao seu trabalho na UnB.
Jayme Tiomno chegou à UnB em fevereiro de 1965, juntamente com sua esposa e
também física, Elisa Frota Pessoa, ambos professores da Faculdade Nacional de Filosofia e
do CBPF que, inclusive, também ajudaram a fundar. Assim Tiomno assumiu a coordenação
do Instituto de Física e Salmeron continuou na coordenação geral dos vários Institutos.8 O
curso de Física passa a funcionar basicamente a partir da chegada do casal que, juntamente
com Salmeron, davam as aulas para as primeiras turmas.9
Um dos mais importantes físicos brasileiros, Jayme Tiomno nasceu no Rio de
Janeiro em 16 de abril de 1920. No ano de 1938, começa a cursar Medicina na Faculdade
6

O acerto de retornar ao CERN para a conclusão dos artigos foi feito entre Salmeron e o então reitor Anísio
Teixeira. A idéia era que ele ficasse em Genebra por uns dois meses e depois retornasse a Unb para reassumir
as suas funções. Tais dados foram obtidos em entrevista via cartas, realizada com Roberto Salmeron, nos dias
8 e 9 de novembro de 2004.
7
Ao contrário do que afirmou em entrevista ao CPDOC, Zeferino Vaz não foi o responsável direto pelo
retorno de Salmeron e nem tão pouco o idealizador do curso de Física e das demais ciências exatas, pois já
haviam sido projetados por Anísio Teixeira. Zeferino afirma também que Darcy Ribeiro só privilegiou as
ciências humanas e esqueceu-se das ciências biomédicas e exatas, sendo ele o responsável direto por tais
contratações e pela estruturação das respectivas áreas de pesquisas na UnB. Justificou ainda os expurgos
feitos pelo regime, declarando qual seria o seu papel naquela universidade: "... E assim eu fui com o objetivo
de salvar a Universidade contra as tentativas de destruir o que ela tinha de bom. Porque tendo muita coisa má,
eu sentia que a gente podia fazer uma intervenção cirúrgica, tirar as coisas ruins e deixar o que ele tinha de
bom, que era uma estrutura universitária brasileira nova (...) Busquei criar cursos que lá não existiam. O curso
de Física, por exemplo. Havia mais Ciências Humanas e o grupo de jovens que o Darcy Ribeiro tinha trazido
de Belo Horizonte – numa universidade em que eu fosse reitor nem sequer instrutores – eram professores.
Esta gente não tinha o que fazer. Eram agitadores (...) Busquei reforçar, trazendo para ela elementos de alto
valor, como o Salmeron, que era um físico de nome mundial, que eu queria atrair, mas ele não queria largar
aquela posição que ele tinha no CERN, naquela ocasião (...).", ver Zeferino VAZ. Zeferino Vaz - Depoimento
ao CPDOC, p. 106 e110.
8
Roberto A. SALMERON, A Universidade Interrompida: Brasília 1964-1965, p. 141.
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Segundo o professor Jayme Tiomno, naquele primeiro momento, ele, Salmeron e Elisa Pessoa colocaram
todo o curso para funcionar, do primeiro ao quarto ano, e mais alguma coisa da pós-graduação. Tiomno
acrescenta ainda que muitos jovens e também professores se transferem do CBPF para a UnB, com o intuito
de fazer pesquisa, ver Jayme TIOMNO, Jayme Tiomno - Depoimento ao CPDOC, p. 24.
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de Nacional de Medicina do Rio de Janeiro e, no ano posterior, ingressou no curso de Física
da Universidade do Distrito Federal (UDF). Em 1939 a UDF é fechada por razões políticas
e Jayme Tiomno se transfere para a recém criada Faculdade Nacional de Filosofia (FAFI).
Depois de três anos cursando Medicina, o reitor da universidade determina que ele não
poderia continuar a fazer os dois cursos. Foi então que Tiomno optou definitivamente pela
carreira de físico e dela não mais saiu. Bacharelou-se em Física em 1941 e, nesse mesmo
ano, tornou-se professor assistente na cadeira de Física Geral e Experimental com o
professor Costa Ribeiro, ainda na FAFI, passou a colaborar com a sua tese de cátedra que
versava sobre o efeito termodielétrico, o chamado "Efeito Costa Ribeiro".10 Durante a
Segunda Guerra, o professor italiano Sobrero retorna à Itália, em função das hostilidades
geradas pelo conflito mundial.11 Tiomno vai a São Paulo onde é nomeado Assistente da
Cadeira de Física Teórica e Física Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da Universidade de São Paulo, sob a direção de Gleb Wataghin e Mario Schenberg.12
Com uma bolsa de estudos concedida pela United States Office of Education dos
Estados Unidos, Tiomno partiu para dar continuidade aos seus estudos de pós-graduação
em Física Teórica na Universidade de Princeton nos Estados Unidos onde, sob a orientação
do físico norte-americano John Archibald Wheeler, inicia os seus trabalhos em Física de
Partículas. Já em 1949, obtém o mestrado, iniciando assim o seu doutoramento, agora sob a
orientação do físico húngaro-norte-americano Eugene Paul Wigner, sobre: "Teorias do

10

Apesar de ter trabalhado com Física experimental com o professor Costa Ribeiro, foi o contato com o
professor Sobrero que o influenciou a trilhar os caminhos da Física teórica, ver Jayme TIOMNO, Jayme
Tiomno - Depoimento ao CPDOC, p. 14.
11
O Brasil declara guerra às potencias do eixo em 1942 e, por essa razão, muitos cidadãos italianos e alemães
tiveram que deixar o País.
12
Jayme TIOMNO, Jayme Tiomno - Depoimento ao CPDOC, p. 13
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Neutrino e a dupla desintegração Beta".13 Ao concluir, retorna ao Brasil em 1952 como
professor contratado pelo CBPF, instituição que ajudara a fundar, sendo também
reintegrado à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, como assistente
da cadeira de Física Teórica, ministrada por José Leite Lopes.14 E assim, no inicio de 1965,
chega à UnB.
O sonho de uma universidade nova, onde não só o ensino, mas a pesquisa em Física
fosse uma prioridade, uniu esses dois importantes nomes da Física nacional. Salmeron e
Tiomno coordenavam o curso de Física na Unb com pioneirismo e dedicação em meio à
crise política e às violentas intervenções a que estava sujeita aquela Universidade. No
segundo semestre de 1965, no auge da tensão entre os militares e os professores e
estudantes da UnB, chegaram outros profissionais para se incorporar ao grupo fundador.15
Naquele contexto as tensões estavam à flor da pele, o Instituto de Física da UnB
esteve perto de adquirir um importante instrumento de pesquisa. Era um acelerador de
partículas, um ciclotron de "energia variável" de 50 a 150 milhões de elétron-volts (Mev),
banda de energia pouco estudada até aquela época.16 Seria um presente do governo francês,
no entanto, algo deu errado.
Tudo se deu quando Carlos Lacerda, governador do Estado da Guanabara que
apoiou o golpe militar em 1964, resolveu fazer uma viagem para Paris, entre os dias 23 e 25
de abril de 1964. Lá chegando, Lacerda saiu dando entrevistas injuriosas, "atirando para

13

Posteriormente, seu orientador Eugene Wigner obteve em 1963, o Premio Nobel de Física, ver José Maria
Filardo BASSALO e Olival FREIRE JUNIOR, Wheeler, Tiomno e a Física Brasileira, p. 1 e 2.
14
Jayme TIOMNO, Jayme Tiomno - Depoimento ao CPDOC, p. 20.
15
Dentre eles estavam: o engenheiro paraense José Maria Filardo Bassalo, Ramiro Porto Alegre Muniz,
Carlos Alberto Garcia Canal, Fernando e Suzana de Sousa e Barros que trabalhavam na Universidade de
Pittsburgh nos Estados Unidos, além de Michel Paty, que chegou também nesse período, ver Roberto A.
SALMERON, A Universidade Interrompida: Brasília 1964-1965, p. 143.
16
Segundo o físico Roberto Salmeron, seria o único grupo da América Latina a poder fazer esse tipo de
pesquisa, Roberto A Salmeron, dezembro de 2004.
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todos os lados", contra a imprensa, contra o povo francês e, sobretudo, contra o governo
francês. Dentre outras coisas, afirma por exemplo que, o General De Gaulle, quando fosse
ao Brasil, ficaria restrito a banquetes e discursos, e que se comportava mal agindo como um
monarca. Disse também que a imprensa francesa vendeu a França aos nazistas, e que,
naquele momento, vendia a França aos comunistas.17 As declarações de Lacerda irritaram o
General De Gaulle que, ao visitar o Brasil, entre os dias 13 e 16 de outubro de 1964,
praticamente evitou o contato com o Rio de Janeiro. Ao chegar, foi recepcionado pelo
presidente Castelo Branco em um navio da Marinha ancorado na Baía de Guanabara, sem a
presença do governador. De Gaulle dava a resposta com diplomacia. Hospedou-se em
Brasília e, quando lá se encontrava, ficou sabendo da existência da "jovem Universidade" e
resolveu visitá-la. Da mesma maneira, com muita elegância, resolveu presentear a UnB.18
Quando os professores ficaram sabendo que o presidente da França desejava visitar
a Universidade, manifestaram a intenção de homenageá-lo. Em reunião entre o reitor
Zeferino Vaz e os coordenadores, decidiu-se conceder ao ilustre general, Chefe da
Resistência Francesa ao Nazismo, o título de Doutor Honoris Causa. E assim foi feito.
Após a visita e a concessão do título, os coordenadores e a reitoria entraram em contato
com o adido cultural da França, para perguntar-lhe que espécie de presente poderiam pedir.
A resposta foi que não deveriam pedir livros ou revistas, pois o presidente francês desejava
ofertar um "grande presente" à Universidade de Brasília. Um presente duradouro e que
representasse os bons elos diplomáticos entre a França e o Brasil, retribuindo com gentileza

17
18

Ibid., p. 148–152.
Ibid., p. 153.
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e elegância as agressões e grosserias cometidas em solo francês pelo então governador do
Estado da Guanabara.19
Decidiu-se então pela montagem do laboratório de Física Nuclear, visto que os
outros laboratórios já estavam devidamente bem equipados, graças às doações feitas pelos
governos alemão e britânico, bem como pela Fundação Ford e pela Fundação Rockefeller.
Pediram então ao governo francês um acelerador de partículas, um "ciclotron", o que
projetaria a Universidade de Brasília ao que se tinha de mais avançado em relação ao
contexto mundial de valorização da Física Nuclear.20
Àquela época, Salmeron estava articulando o início de pesquisas em Física de
Partículas Elementares ou física de Altas Energias. Já havia acertado um trabalho
cooperativo com o laboratório europeu CERN, da Suíça, e com a École Polytechnique de
Paris. Também já se havia acertado a técnica com a qual se iria trabalhar, no caso, a câmara
de bolhas. Os trabalhos estavam bastante adiantados, tanto é que os filmes com fotografias
de trajetórias de partículas em câmaras de bolhas, bem como os equipamentos necessários
para analisar as fotografias, já estavam em Brasília, doadas pelo CERN e pela École
Polytechnique.21 Entretanto, todo o trabalho se esfacelou. O grupo se dispersou e a UnB
perdeu alguns dos melhores físicos do país. O tal "presente" nunca chegou ao Brasil, pois
as crises políticas na UnB se intensificaram e, com elas, vieram os pedidos de demissão dos

19

Sobre a visita do General De Gaulle à UnB, ver Roberto A. SALMERON, A Universidade Interrompida:
Brasília 1964-1965, p. 154.
20
Segundo Salmeron, os laboratórios de Genética, de Psicologia e o de Química estavam bem equipados, por
essa razão, decidiram fazer o pedido para o laboratório de física Ibid., p. 155.
21
Segundo Roberto Salmeron, esse ramo da Física só se desenvolveria dezesseis anos mais tarde, em 1981,
por quatro de seus estudantes de Brasília, Alberto Santoro, João Carlos dos Anjos, Moacyr Gomes e Souza e
Carlos Escobar que inclusive, tiveram que passar dois anos no FERMILAB, nos Estados Unidos, para
aprenderem as técnicas experimentais, Roberto A Salmeron, dezembro de 2004. Para o desenvolvimento
dessa área da Física pelos estudantes a que Salmeron se refere, Cf., p. 155 e 156.
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223 professores em outubro de 1965, dentre eles os 15 físicos. Era o fim de um sonho e de
um projeto pioneiro.
Logo após os pedidos de demissão, Roberto Salmeron recebeu um convite do
grande físico Victor Weisskopf, para se reintegrar ao CERN. Ele não desejava sair do País,
e chegou a ficar três meses com esse convite em mãos antes de aceitar. Durante cinco
meses esteve desempregado e tentou, juntamente com seu amigo Tiomno, discutir com os
reitores das Universidades de Minas Gerais, da Bahia e do Rio de Janeiro a possibilidade de
irem para algumas dessas universidades, juntamente com todos os professores de Física, de
matemática e de química que haviam se demitido da UnB. Enquanto a Universidade de
Minas Gerais descartou a possibilidade, o reitor da Universidade da Bahia, Miguel Calmon
interessou-se muito e entrou em contato com o governador da Bahia, Luiz Viana, que
impôs uma condição. Queria que Salmeron e Tiomno enviassem os nomes de todas as
pessoas que se transfeririam para a Universidade da Bahia, a fim de que pudesse submetêlos a um controle das autoridades. Como não aceitaram tal condição, os contatos foram
interrompidos.22
A última tentativa de Roberto Salmeron ficar no Brasil durante esses cinco meses de
desemprego, foi um concurso para professor de Física na Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, para o qual ele havia se inscrito antes
da ir para a UnB. Depois da crise, um dos professores, seu amigo Plínio Sussekind da
Rocha, propôs àquela Congregação de Física que se realizasse o concurso para que ele
pudesse concorrer à vaga. A Congregação se opôs, argumentando que não sabiam o que ele

22

Roberto A Salmeron, 8 novembro de 2004.
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havia feito durante as tais: "crises da UnB" e que não queriam "correr risco".23 Diante de
tais dificuldades, não lhe restaria outra saída se não sair do País. Resolve aceitar o convite
do CERN e volta para Genebra com a esposa e seus filhos. Era o fim de uma tentativa de
fazer pesquisas físicas no Brasil. De volta ao laboratório europeu, um dos mais importantes
do mundo, Salmeron reinicia as suas pesquisas entre 1966 e 1967. No ano de 1968 passa a
trabalhar na École Polytechnique de Paris.24
Enquanto Salmeron partiu para o exílio por falta de oportunidades de trabalho,
muitos dos seus amigos físicos também sofreram com as vicissitudes de um regime que se
tornaria ainda mais autoritário e violento. Alguns dos que ficaram no Brasil tiveram ainda
mais problemas com a situação política do País. Dentre eles estava o professor Jayme
Tiomno que, devido à crise na UnB, retorna às suas atividades acadêmicas no CBPF e na
FAFI, no Rio de Janeiro, onde passa a se preparar para o concurso de Cátedra de Física
Superior da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP. Entretanto, as perseguições
a que foram sujeitos os 15 físicos da UnB, não seriam as únicas agressões contra as
Universidades, tampouco, contra a Física Brasileira que continuou sofrendo importantes
baixas.
Alguns dos seus mais importantes expoentes passaram a ser considerados, pelo
regime militar, como um perigo contra a Segurança Nacional. Postura essa que causaria
danos irreparáveis à Física nacional. Dentre os físicos considerados pelo regime militar
imposto, como sendo um perigo à segurança nacional, está o professor Mário Schenberg.
23

Tanto a informação a respeito das tentativas de Salmeron e Tiomno de transferir o grupo de professores da
UnB para a Universidade da Bahia, como essa da recusa na abertura de concurso público na Faculdade de
Filosofia da Universidade do Brasil, foram obtidas a partir de entrevistas com o físico Roberto Salmeron.
Outro dado importante, segundo ele, é que todos os outros professores chegaram a ser convidados a voltar
para a UnB após os pedidos de demissão, com exceção dele, Roberto A Salmeron, 8 de novembro de 2004.
24
Salmeron passa a trabalhar no Laboratoire de Phyysique Nucléaire des Hautes Ernergies,de onde nunca
mais saiu, Roberto A Salmeron, 9 de novembro de 2004.

87

2.1- O Caso de Mário Schenberg
Durante a primeira operação militar desencadeada após o golpe de Estado de 1964,
a chamada "Operação Limpeza", foi preso o primeiro físico brasileiro, o pernambucano
Mário Schenberg, um dos mais importantes cientistas do País.

A vida e a obra de Mário Schenberg se entrecruzam com a própria
institucionalização da Física no Brasil. Físico teórico de primeira grandeza, Schenberg
pertencia à segunda geração de cientistas brasileiros, segundo a expressão de Schwartzman,
e estava entre os primeiros físicos diplomados no Brasil.25 Nasceu em Recife em 1914, no
entanto, viveu grande parte da sua infância no Rio de Janeiro. Em 1931, de volta a sua terra
natal, ingressou na Escola de Engenharia de Pernambuco e, dois anos mais tarde, transferiuse para a Escola Politécnica em São Paulo, onde veio a se formar em Engenharia Elétrica
em 1935. No ano seguinte, bacharelou-se em Ciências Matemáticas pela recém-criada
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, sendo nomeado assistente da cadeira de
Física Teórica ministrada por Gleb Wataghin. Em 1938, a convite do físico experimental
italiano Giuseppe Occhialini, Schenberg segue para a Europa. Sua intenção era ir para a
Inglaterra trabalhar com o físico Dirac, na Universidade de Cambridge. Ao chegar na
Europa, foi inicialmente para a Itália fazer turismo. Em Roma, com Occhialini e Wataghin,
que estava por lá para gozar das suas férias, conheceu o físico Enrico Fermi e seu
assistente, o professor Ugo Fano, que lhe convenceu a ficar no Instituto Fermi, ao invés de
seguir para a Inglaterra. E assim ele fez. Resolveu ficar na Itália.. Em 1938, Fermi foi para

25

Simon SCHWARTZMAN, Um Espaço para a Ciência: a formação da comunidade cientifica no Brasil, p.
228.
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Estocolmo receber o prêmio Nobel e, de lá, partiu para os Estados Unidos. Nesse momento,
Schenberg seguiu para Zurich com o objetivo de procurar o professor Wolfgang Pauli, com
quem passou a trabalhar em temas relacionados à Astrofísica. Depois de aproximadamente
três meses, partiu para a França, onde permaneceu por mais dois meses trabalhando em
Física Nuclear com o grupo do físico Juliot Curie, no Collége de France em Paris. De Paris
vai à Bélgica, onde permanece por duas semanas em Antuérpia, esperando o navio
brasileiro Lloyd. Chega ao Brasil em abril de 1939.26

Naquela ocasião, o astrofísico George Gamow estava no Brasil realizando
conferências. Quando passou pelo Rio de Janeiro, Wataghin apresentou-o a Mário
Schenberg. Foi quando Gamow convidou Schenberg para que fosse com ele aos Estados
Unidos, a fim de desenvolver pesquisas em astrofísica. Imediatamente Schenberg aceitou, e
logo deu entrada em um pedido de bolsa de estudos na Fundação Guggenheim e foi
atendido. Ao final de 1940 foi para a Universidade George Washington trabalhar com o
professor George Gamow em Astrofísica.27 Lá chegando, passa a entrar em contato com as
teorias astronômicas e astrofísicas vigentes. Discutia-se naquela ocasião a possibilidade de
fazer as aplicações da Física Nuclear para explicar a evolução das estrelas, a produção de
energia, bem como o aumento da luminosidade das mesmas. Gamow e Edward Teller já
haviam realizado alguns trabalhos sobre estrelas gigantes. Supunha-se na época que o
aumento da luminosidade das estrelas pudesse estar relacionado com algum tipo de
colapso, mas não se sabia muito bem o que poderia ser. Foi quando o jovem físico Mário

26

Fermi propôs que Schenberg trabalhasse na teoria do Showers de elétrons, especialmente nos cálculos da
equação que envolvia a formação da cascata eletrônica, ver Mário SCHENBERG, Mário Schenberg Depoimento ao CPDOC, p. 5-8.
27
Ibid.,p. 14.e 15.
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Schenberg, aos seus vinte e seis anos de idade, juntou-se à equipe de renomados
astrofísicos.

Schenberg passa a investigar, juntamente com Gamow, o processo de colapso das
estrelas. Ele acreditava que, quando o centro da estrela atingisse a uma densidade muito
grande e começasse a haver uma captura de elétrons, a fuga de neutrinos iria esfriar o
centro das estrelas. Dessa forma, Schenberg defendia que a energia que saía podia produzir
o colapso da estrela. A idéia foi bem recebida pelo seu amigo Gamow, com quem publicou
um artigo na Physical Review, intitulado Neutrino Theory of stellar collapse, cujo enfoque
central é inspirado no cassino da Urca no Rio de Janeiro, onde Gamow e ele, numa certa
ocasião, foram jogar. Lá, Gamow teria dado nome ao efeito que estudavam, dizendo: "...
Em homenagem ao Brasil, vamos chamar de Efeito Urca, porque a energia some tão
rapidamente lá no centro da estrela como o dinheiro some no Cassino da Urca ...".28 Por
essa razão, o trabalho foi denominado de "Efeito Urca". Tal teoria despertou um
considerável interesse na comunidade de físicos e astrônomos da época.

Ao terminar esse trabalho, foi para o Instituto de Estudos Avançados de Princeton,
onde estagiou até 1941. Em seguida, Schenberg vai para o Observatório de Yerkes, onde
desenvolveu trabalhos com o astrofísico Chandrasekhar. Nessa ocasião, publica no
Astrophysical Journal, um outro importante trabalho em Astrofísica, denominado On the
evolution of the main sequence stars, criando o que se convencionou denominar de limite
Schenberg-Chandrasekhar para estrelas da seqüência principal, constituindo-se como sendo

28

O artigo de Schenberg e Gamow foi publicado na Physical Review, nº 59, p. 539, 1941. Segundo
Schenberg, na época chegou-se a explicar o nome do trabalho de maneira equivocada, como sendo uma:
"Ultra Rapid Catastrophe", ver Mário SCHENBERG, Mário Schenberg – Depoimento ao CPDOC, p. 15.
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uma importante teoria sobre a evolução do sol.29 Após freqüentar alguns cursos em
Princeton, Schenberg publica algumas notas na Physical Review, dentre elas estava o seu
primeiro trabalho sobre teoria da relatividade geral. Em seguida, sob a influencia de Pauli
que estava em Princeton, ele passa a discutir sobre o momento angular do campo
gravitacional e sobre a possibilidade de introduzir, na teoria do méson, alguns tipos de
interação que não conservavam a paridade.30 Naquela ocasião, ele recebeu um convite da
Universidade de Chicago para ficar por lá trabalhando, mas não aceitou, pois mesmo não
sendo cidadão americano, corria o risco de ser convocado para a Segunda Guerra Mundial.
Diante de tais circunstâncias, Mário Schenberg encerrou os seus trabalhos e retornou ao
Brasil em 1942, em plena guerra.31

Nesse mesmo ano, o Brasil entrou na guerra e, o Instituto de Física da USP, passou
a produzir sonar e ultra-sons para detectar submarinos e navios para a Marinha, bem como
artefatos que medissem a velocidade de projéteis e equipamentos portáteis de comunicação
para o Exercito brasileiro.32 Schenberg tomou um outro rumo, passando a se dedicar ao
concurso de cátedra da USP, cuja tese versaria sobre "Os Princípios da Mecânica". Obteve
a cátedra em "Mecânica Racional, Celeste e Superior" da Faculdade de Filosofia da
Universidade de São Paulo, em 1944.33 Logo após o concurso, passa a se dedicar à política.

Além de grande físico, Schenberg era um cidadão politicamente ativo, membro do
Partido Comunista. Concorreu por essa legenda às eleições de 1947, como Deputado
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Anais do Simpósio de Física, Perspectivas em Física Teórica, p. 5. O artigo de Schenberg e Chandrasekhar
On the evolution of the main sequence stars, foi publicado no Astrophysical Journal, nº 96, p. 161, 1942.
30
Mário SCHENBERG, Mário Schenberg – Depoimento ao CPDOC, p.16.
31
Ibid., p. 19.
32
Ana Maria Ribeiro de ANDRADE, Físicos, Mésons e Política: a dinâmica da ciência na sociedade, p. 25 e
26.
33
Mário SCHENBERG, Mário Schenberg – Depoimento ao CPDOC, p. 20
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Estadual em São Paulo,34 Apesar de não ter sido eleito, chegou a exercer o mandato apenas
por dois meses, pois, por ser suplente, assumiu a função somente quando surgiu a vaga.35
Depois de dois meses de mandato, o então presidente eleito no pleito de 1945, o general
Eurico Gaspar Dutra, cassou o registro do Partido Comunista em 194736 e, logo em
seguida, foram cassadas todas as pessoas que haviam sido eleitas por aquela legenda. Por
esta razão Schenberg foi preso e teve o seu mandato cassado já em 1947. Esteve preso por
dois meses e, ao ser libertado, viajou para a Europa a convite do físico Giuseppe Occhialini,
para trabalhar no Centro de Pesquisas Nucleares da Universidade de Bruxelas, pelo menos
até que as "coisas" por aqui esfriassem um pouco para aqueles que militavam no Partido
Comunista.37 Pediu licença da Universidade de São Paulo e partiu. Com o desejo de ficar
poucos meses, acabou permanecendo por mais cinco anos na Europa, realizando trabalhos
em Mecânica Quântica, Segunda Quantização e Mecânica Estatística.38

Em 1953, durante o segundo mandato do Presidente Getúlio Vargas, Schenberg
retorna ao Brasil. Em um processo de crescente nacionalismo e de uma política mais
conciliatória em relação à classe trabalhadora, a política do governo Vargas permitiu,
inclusive, o retorno ao poder de líderes operários mais radicais, expurgados durante o
governo Dutra. Vargas parecia dar sinais de maior tolerância em relação à esquerda, que
34

Ana Maria Ribeiro de ANDRADE, Físicos, Mésons e Política: a dinâmica da ciência na sociedade, p. 26
Mário SCHENBERG, Mário Schenberg – Depoimento ao CPDOC, p. 82.
36
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um dispositivo legal , segundo o qual os "partidos antidemocráticos" poderiam ser impedidos de participar
abertamente da vida política do país, o Governo Dutra não hesitou, ressuscitou o tal "dispositivo" e colocou o
PCB na ilegalidade por decisão judicial, ver Thomas SKIDMORE, Brasil: De Getúlio a Castelo, p. 93.
37
Ibid., p. 83.
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por sua vez, volta a se organizar. Seu intuito era ampliar as suas bases de sustentação e a
sua margem de manobra para enfrentar as dificuldades pelas quais o seu governo passava.
Tal postura soava como se fosse uma tentativa de reparar as perseguições que desencadeou
durante o Estado Novo. A política de Vargas passa por reformas importantes, sobretudo, no
segundo semestre de 1953, quando resolve introduzir medidas de estabilização, o que o
leva a uma reorganização do seu Ministério.39 Escolhia dois novos Ministros, aliás, dois
velhos aliados seus. Eram eles José Américo de Almeida, nomeado Ministro da Viação e
João Goulart, nomeado Ministro do Trabalho.40

Nesse contexto, Schenberg assume a direção do Departamento de Física da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo. Ocupou essa
função de 1953 até 1961, quando então, deixou a direção do departamento. Durante o
período em que esteve à frente da Física na USP, Schenberg colaborou muito para o
desenvolvimento da área e acompanhou grandes crises entre os diferentes grupos de
pesquisadores do departamento, pois divergiam em relação ao estímulo e a novos campos
da Física, bem como sobre quais deveriam ser as prioridades de investimentos.41 Uma
dessas crises se deu em torno da criação do Laboratório de Estado Sólido e da própria
implantação dessa área na USP, o que gerou um certo desconforto entre os físicos que lá
estavam, cuja predominância era em Física Nuclear. Até mesmo dentro da Física Nuclear
existiram conflitos. Quando Schenberg assume o departamento, o físico nuclear Oscar Sala
estava concluindo a construção de um acelerador de partículas denominado Van der Graff
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e já se interessava pela construção de um novo acelerador, um Thander42 Os físicos mais
antigos, que já trabalhavam com um acelerador Betraton, não viam com bons olhos a
criação de um novo acelerador de partículas. Nesse momento, Shenberg procurou dar apoio
a Oscar Sala, incentivando-o ao máximo. Criou, por exemplo, as cadeiras de Física Nuclear
e Física Quântica, entregando a Sala a disciplina de Física Nuclear.43 Schenberg acreditava
que o Departamento de Física tinha que procurar desenvolver as mais variadas áreas do
conhecimento em Física, bem como aqueles campos do conhecimento que pudessem ser de
interesse tecnológico, o que nem sempre era compreendido por todo o grupo de
pesquisadores. Muitos dos físicos com os quais trabalhava no Departamento, consideravam
que tal esforço seria inútil, pois: "(...) se já não havia bastante recurso para a pesquisa que
estava sendo feita, para que se preocupar com ramos de importância tecnológica ? (...)".44

Mesmo com todas as divergências, Schenberg tocava os projetos com dificuldades,
inclusive financeiras. Com o objetivo de arrecadar verbas para financiar alguns dos projetos
desenvolvidos, Schenberg teve que realizar longas investidas junto ao Congresso Nacional.
O laboratório de Emulsões Nucleares, por exemplo, a cargo do professor César Lattes, fora
instalado com uma verba especial, conseguida através do Governo do Estado.45 Além do
Laboratório de Estado Sólido, do laboratório de Eletrônica e ainda do laboratório de
fotografias de câmeras de bolhas, sob a responsabilidade do professor Jean Meyer, ele foi
responsável pela instalação do primeiro computador da Universidade de São Paulo, um
42
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modelo IBM, em colaboração com a Escola Politécnica e com a Faculdade de Ciências
Econômicas. Essa iniciativa sofreu críticas por parte de alguns dos seus colegas que, por
sua vez, julgavam que fosse desnecessário que se fizessem investimentos nessa área. Meio
que, "contra a maré", Schenberg iniciou o processo de informatização da USP. Influenciou
na introdução de cursos importantes para o currículo da Física na USP, tais como
Astronomia, Física do Estado Sólido, Partículas Elementares e Evolução dos Conceitos da
Física. 46

Apesar das tarefas que envolviam a chefia do departamento de Física da USP,
Schenberg não deixou de produzir e publicar trabalhos científicos, dedicando-se, durante
esse período, a uma grande variedade de temas, dentre eles destaca-se o papel de conceitos
geométricos e algébricos em Física. Em 1956, publica uma série de trabalhos "Mecânica
Quântica e Geometria" e sobre álgebra de Clifford, Grassmann, Jordan e Wigner,
contribuindo assim, em grande medida, para o aumento da "algebrização da Física", como
não se vira em sua época.47

Schenberg vislumbrava, não só como chefe do departamento de Física, mas como
homem de ciência, físico e engenheiro de formação, que era necessário afrouxar os laços de
dependência tecnológica e científica entre o Brasil e as nações desenvolvidas. Como
militante, apostava no desenvolvimento tecnológico e científico do País como via de acesso
ao desenvolvimento humano. Sua postura ideológica e política se refletia na sua prática,
enquanto chefe de departamento. Lutava por uma ciência aplicada à tecnologia, por isso
defendeu tanto a Física do estado sólido, a Física experimental, bem como outros campos
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da Física, como a Ótica, que pudessem colaborar para o desenvolvimento e para a
consolidação da autonomia científica e tecnológica brasileira. Já em 1960, Schenberg não
queria mais ocupar a função de diretor, devido ao desgaste que a função estava lhe
imprimindo, pois as divergências aumentavam no seio da própria comunidade de físicos da
USP, bem como aumentava também, o numero de estudantes, restando-lhe pouco tempo
para que se dedicasse mais às suas pesquisas.48
Em 1961, seus colegas de Congregação tentaram reelegê-lo ao cargo de diretor do
departamento de física da USP, no entanto, Schenberg não aceitou e deixou a direção do
departamento. Em meio à crise política que se abateu sobre o País, com a renúncia de Jânio
Quadros no dia 25 de agosto de 1961, os três ministros militares, o general Odylio Denys,
ministro da Guerra; o almirante Sylvio Heck, da Marinha, e o brigadeiro Gabriel Grün da
Aeronáutica, em consonância com o Congresso Nacional, articularam o "golpe branco",
que impediu a posse do vice-presidente João Goulart, mergulhando o País de maneira
abrupta, no regime parlamentarista.49
No ano seguinte, Schenberg partiu para a política estadual novamente. Elegeu-se
deputado estadual pela segunda vez, nas eleições de 1962, pela legenda fundada por
Getúlio Vargas, e da qual fazia parte o então presidente João Goulart, o Partido Trabalhista
Brasileiro.50 Mais uma vez foi impedido de legislar, dessa vez, não chegou nem a ter o seu
diploma registrado pela Justiça Eleitoral, pois esta certificou-se, junto ao Departamento de
Ordem Política e Social (DOPS), que ele já havia sido detido por esse órgão de policia,
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ficando portanto, impossibilitado de tomar posse.51 Voltaria a ter problemas de natureza
política, a partir do movimento militar de 1964.
O golpe militar estourou em 31 de março de 1964, Schenberg foi preso no dia 2 de
abril, no contexto da primeira ação militar batizada de "Operação Limpeza".52 O intuito da
operação era "limpar" o País da ameaça comunista, recolhendo todos aqueles que
representassem uma ameaça à Segurança Nacional. E assim foi feito. Estava aberta a
temporada de "caça às bruxas". Nem mesmo organizações católicas escaparam, quando
muitos dos militantes do Movimento de Educação e Base (MEB) e da Juventude
Universitária Católica (JUC), foram presos. Os principais partidos políticos de esquerda
foram alguns dos principais alvos. Tanto o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que
adotava uma linha política afinada com as diretrizes de Moscou; quanto o Partido
Comunista do Brasil (PC do B), ideologicamente afinado com o comunismo chinês de Mao
Tse-tung, bem como os partidos de orientação trotskista, tais como a Organização
Revolucionaria Marxista - Política Operária (ORM - POLOP), foram duramente atingidos
pela repressão desencadeada pelos militares, logo nos primeiros dias do golpe.53
A prisão de Schenberg estava situada nesse contexto de devassa em relação aos
líderes, partidos e organizações de esquerda, promovida pelos militares que então,
assumiam o poder. Foi o primeiro caso de professor catedrático preso em 1964. O curso de
Mecânica Quântica que então ministrava na Universidade de São Paulo, teria de esperar e
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por um bom tempo. Mario Schenberg foi trancafiado nas dependências do Departamento de
Ordem Política e Social da capital paulista, situado na rua Voluntários da Pátria. Fora preso
para que fossem feitas averiguações e se apurassem possíveis culpas, no entanto, nada se
provou. Respondeu a um Inquérito Policial Militar, instaurado na Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, e ainda assim, nenhuma culpa foi formada. Contudo, continuou
trancafiado e lá permaneceu por mais de 50 dias, quando foi liberado devido ao
agravamento do seu estado de saúde, provocado pela sua condição de diabético. Assim, por
exigências médicas, Schenberg saiu da prisão, onde permaneceu por quase dois meses, sem
culpa formada.54

Enquanto estava encarcerado nas dependências do DOPS, chegavam manifestações
de solidariedade e protesto, vindas de vários pontos do Brasil e da comunidade científica
internacional. A França foi o primeiro país a manifestar sua solidariedade aos cientistas
presos no Brasil, em decorrência do golpe militar de 1964. O jornal Francês Le Monde,
publicou, em 14 de maio de 1964, um apelo de professores e cientistas franceses, a favor
dos intelectuais brasileiros detidos. Dentre os que assinaram o manifesto estavam Cartan,
Laurent Schwartz, Pierre Samuel, Vigier, Jean Wahl, abrangendo cientistas e professores da
Sorbonne, do Instituto Henri Poincaré, do Collège de France, do Centro Nacional de
Pesquisas Científicas e das Universidades de Aix-Marseille, Grenoble, Clemont-Ferrand e
Orsay. Denunciavam que, dentre as personalidades detidas, estava a do professor Mário
Schenberg, ex-diretor do Departamento de Física da Universidade de São Paulo,
considerado um dos mais eminentes físicos do mundo, ressaltando ainda que, a sua prisão
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lhes causava as mais sérias inquietações.55 Como que um eco, a denúncia do Le Monde,
trazendo a solidariedade dos cientistas franceses, fez com que se espalhassem
manifestações de solidariedade e protestos em vários países do continente europeu e ainda
fora dele. Depois da França foi a vez da Itália .

Os professores de Física das Universidades de Roma, Bolonha, Milão, Turim,
Nápoles, Pisa, Pádua, Trieste, Palermo e Gênova, dentre eles um velho conhecido de Mário
Schenberg, o professor Giuseppe Occhialini, protestaram contra a sua prisão, dirigindo-se
ao então Governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Ressaltavam que a figura de Mário
Schenberg estava associada ao período em que esteve na Itália trabalhando com o professor
Fermi e com os inúmeros seminários e congressos que esteve ministrando naquelas
Universidades. Consideravam ainda que :

"(...) o afastamento do professor Schenberg de suas atividades de cientista e de mestre
insubstituível se tornaria uma diminuição da posição de vanguarda que detém atualmente a
Universidade de São Paulo no campo da Física da América Latina (...) Em particular,
achamos que a falta de uma figura de prestigio internacional, como é a do professor
Schenberg, garantia de seriedade científica e de alto nível de pesquisa, abalaria a confiança
de tantos outros cientistas estrangeiros que até agora encontraram um fecundo ambiente de
trabalho em São Paulo e que, com suas presenças, contribuíram para o desenvolvimento das
atividades cientificas no Brasil ... ".56
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Concluíram apelando para que o retorno de Mário Schenberg se desse o mais rápido
possível, a fim de que ele pudesse exercer a sua preciosa missão cultural.57 Os protestos da
comunidade científica internacional não pararam por aí. O Governo militar que se impusera através
da força, começava a sofrer os primeiros desgastes da sua imagem fora do País. Aos poucos,
passava a ter a sua imagem abalada perante outros países. As arbitrariedades cometidas desde os
primeiros dias do golpe começavam a transparecer diante do mundo. E os protestos e manifestações
de solidariedade por parte da comunidade cientifica internacional em prol da libertação de Mario
Schenberg, não paravam de chegar ao País.

Em 25 de junho de 1964, os professores de Física de várias Universidades da Alemanha
Ocidental, dentre elas as de: Munique, Hamburgo, Frankfurt, Mainz, Darmstadt, Karlsruhe,
Freiburg, Wurzburg e Tübingen, encabeçados por um dos mais importantes físicos do mundo, o
professor Werner Heisenberg, Premio Nobel de Física em 1932, e também, na ocasião, diretor do
Instituto Max Planck, juntamente com o Presidente da Associação dos Físicos Alemães, o professor
F. Bopp, endereçaram uma carta ao Presidente Castelo Branco, onde diziam:

" Os abaixo assinados, professores de Física das Universidades da República Federal Alemã,
com grande pesar tiveram conhecimento da prisão do professor Mário Schenberg, (...) O
Professor Mário Schenberg é conhecido internacionalmente como autoridade no campo da
Física Teórica e é considerado um dos mais importantes cientistas da América do Sul.
Muitos físicos da Alemanha trabalharam vários anos no Departamento de Física da
Universidade de São Paulo e se sentem estreitamente ligados a esse Departamento da Física
brasileira. (...) O Departamento de Física da Universidade São Paulo usufrui o seu renome
graças à consideração internacional do Professor Schenberg como cientista e personalidade.
A prisão de uma personalidade de tão alto prestígio internacional quanto a do Professor
Schenberg é para nos incompreensível. Somos de opinião que a prisão do Professor
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Schenberg prejudica o futuro desenvolvimento das pesquisas científicas bem como o
prestígio internacional da Universidade de São Paulo (...).58

Concluíram a carta ao Presidente, alertando que: "(...) As boas relações científicas e
culturais entre o Brasil e a Alemanha Ocidental ficarão seriamente estremecidas com a prisão do
professor Schenberg", expressando ainda o desejo de que: "(...) a situação política do Brasil permita
que o professor Schenberg volte com a maior brevidade ao seu trabalho e à sua missão cultural".59
Enquanto isso, ainda fora do Brasil, do outro lado do planeta, em 30 de junho de 1964, os cientistas
japoneses manifestavam-se contra a prisão de Mario Schenberg, tendo à frente dois dos mais
importantes físicos japoneses, Hideki Yukawa, Premio Nobel de Física em 1949 e Mituo Taketani.
Eram professores das Universidades de Tokio, Kioto, Hiroshima, Nagoya, Hokkaido, Nihon,
Rikkio, Kanazava e Waseda que desta vez, se colocavam em defesa do físico brasileiro.
Protestavam contra a prisão de Schenberg, argumentando que a cooperação científica entre Brasil e
Japão, estava possibilitando bons resultados para a Física e que os mesmos se deviam muito ao
professor Schenberg. Salientavam ainda que, a pesquisa científica deveria estar livre de qualquer
restrição política.60

Mesmo com tantas pressões externas, somente a sua condição de diabético lhe salvaria da
prisão e ao mesmo tempo, tal enfermidade quase lhe custara a vida.61 Ao sair da prisão,

Schenberg retoma as suas ativi

dades na USP. No entanto, a liberdade de ir e vir de Mário Schenberg durou pouco.
Não se passaram nem seis meses após ter sido libertado da prisão que sofreu em abril de
1964, quando no segundo semestre, a Segunda Auditoria Militar decretou sua prisão
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preventiva, em 13 de outubro de 1964. Nessa ocasião, Mario Schenberg estava na
iminência de viajar para o Japão para participar do Congresso Internacional de Partículas
Elementares, na cidade de Tóquio, que se realizaria em 1965. Quando pediu licença para
viajar, decretaram a sua prisão preventiva, pois como estava respondendo a processo, não
poderia sair do País. As perseguições recomeçavam da pior forma possível. Começava uma
batalha judicial pela liberdade, pela defesa da Cátedra de Mário Schenberg e até mesmo
pelos vencimentos cortados durante o período em que esteve ameaçado de prisão. Chegou a
ter, durante esse período, a sua biblioteca destruída e os seus quadros de tinta a óleo
dilacerados pelos policiais que conduziam as "investigações" em busca de provas que
pudessem incriminá-lo.62

Quando a sua prisão preventiva foi decretada em outubro, Schenberg achou por bem
não se apresentar, pois quando foi preso, logo após o golpe militar em abril de 1964, teve
sérios problemas de saúde e, por essa razão, temia por uma segunda vez. Como se não
bastassem os problemas com a Justiça Militar, Schenberg passa a ter que se deparar com os
desmandos do diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São
Paulo, o professor Dr. Mário Guimarães Ferri, pois esse se recusava a pagar os seus
vencimentos referentes ao salário do mês de outubro. Passa a enfrentar também no seu
ambiente de trabalho um clima de perseguição política. Praticamente um mês depois, no dia
12 de novembro de 1964, a prisão preventiva foi suspensa em virtude de ter sido concedido
o habeas-corpus pelo Supremo Tribunal Militar, por intermédio do Dr. Aldo Lins e Silva.63
No entanto, Schenberg nem teve tempo de saborear a sua liberdade, pois ela durou muito
62
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pouco. No dia 24 de novembro portanto, doze dias após ter sido emitido o hábeas corpus, a
sua prisão preventiva foi novamente decretada, a pedido da Promotoria Militar.64

Nesse ínterim, na eminência de ser preso novamente, Schenberg deu entrada na sua
licença prêmio que, por coincidência saiu exatamente no dia 24 de novembro. Gozaria dela
por um período de três meses, prazo este que se esgotaria em fevereiro de 1965. E assim ele
procedeu, só retornando às suas atividades no ano seguinte. Estava numa condição difícil,
pois enquanto usufruía por direito da sua licença prêmio, estava foragido e sendo procurado
pela justiça.

Nessa ocasião, cientistas do mundo inteiro voltavam a se manifestar contra essa
nova ameaça de prisão, prestando solidariedade e protestando contra as arbitrariedades
cometidas. Às vésperas do Natal, foram muitos os pedidos às autoridades brasileiras, para
que se desse a Mário Schenberg condição de defesa e julgamento justo. No dia 23 de
dezembro de 1964, durante o Segundo Simpósio de Física da Relatividade e Astrofísica
reunido nos Estados Unidos, foi aprovado um apelo ao governador Adhemar de Barros,
onde se pedia pela liberdade de Schenberg:

"O Segundo Simpósio de Física da Relatividade e Astrofísica está reunido, no momento,
em Austin, Texas, alguns dias antes do Natal. Registramos que o processo físico
responsável pela estrela de Belém e por ouras supernovas é agora geralmente reconhecido,
graças ao mecanismo Urca. Esse processo foi a alguns anos descoberto no Brasil por Mário
Schenberg e Gamow. Saudamos o Brasil por essa decisiva contribuição e pelas sucessivas
contribuições que tem dado à ciência. Ao mesmo tempo, deploramos com profunda tristeza
64
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que Schenberg não possa continuar contribuindo para a ciência brasileira, porque está sob
ameaça de prisão. Apelamos para que se lhe seja dado o direito de hábeas corpus, e
julgamento rápido. Esperamos que ele obtenha rapidamente a liberdade para reassumir o
desempenho da sua missão científica".65

Essa carta de apelo às autoridades brasileiras foi aprovada pela então comissão
diretora, numa reunião plenária, onde se decidiu também entregá-la ao Presidente Castelo
Branco. O documento foi entregue em mãos pelo físico César Lattes que muito se dedicou à
libertação do físico Mário Schenberg, ora em contato direto com os governantes brasileiros,
como foi o caso da entrega dessa carta vinda de Austin, Texas, ao Presidente da República,
ora dando declarações aos jornais, como foi o caso da que deu ao Correio da Manhã, em 30
de dezembro de 1964, emitindo o seu parecer sobre o papel que Mário Schenberg até então
desempenhara na Física brasileira: "(...) um dos cérebros mais privilegiados que conheço,
tendo gasto suas energias para dar à pesquisa física no Brasil uma conseqüência de
interesse nacional".66

A solidariedade a Mário Schenberg não ficou restrita à comunidade científica
internacional. Também no Brasil, a solidariedade entre os físicos passou a desempenhar um
papel importante junto à imprensa e, conseqüentemente, perante a opinião pública. Além de
Lattes, Jayme Tiomno declarou ao Jornal "Última Hora", em 12 de novembro de 1964, que
o que se fazia contra Mário Schenberg era: "(...) um desserviço dos mais graves à cultura
nacional, ao progresso do nosso País, e até mesmo à segurança nacional, as discriminações
que tem sido feitas contra os cientistas, como essa ameaça de prisão do professor Mário
Schenberg". Tiomno ainda chamou a atenção para o contraste entre a situação brasileira e a
da França depois da Guerra, quando o governo anti-comunista do General de Gaulle
65
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chamou para o Comissariado de Energia Atômica o físico comunista Jolliot-Curie.67 Em
contrapartida o governo brasileiro expurgou Mário Schenberg, sem levar em conta que
expurgava um dos mais importantes físicos brasileiros, cuja projeção já conquistara o
respeito e a admiração, da comunidade de físicos do mundo inteiro. Não enxergaram o
homem de ciência, mas a sua postura político-ideológica.

Ainda no Brasil, 166 alunos do curso de bacharelado de Física e os 12 do curso de
pós-graduação de Mecânica Quântica, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo, enviam ofícios ao Juiz-Auditor da Segunda Auditoria Militar
do Estado de São Paulo, alertando que as perseguições ao professor Mário Schenberg
poderiam causar uma "perda irreparável" para a comunidade científica nacional.68

Enquanto o Governo brasileiro o expurgava, Mario Schenberg recebia importantes
convites para trabalhar fora do País. Foi o caso do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares
(CERN) que entregou um convite à Delegação Brasileira na Organização das Nações
Unidas, endereçado a Schenberg, para que ali fosse trabalhar. Um outro convite fora feito
pelo Centro de Física Teórica da Escola Politécnica da França, para que fosse para lá
prestar os seus serviços ao Exercito francês formando oficiais.69 No entanto, ele aqui
permaneceu, sem se dar conta de que o pior estava por vir.

Em março de 1965, ainda sem receber os vencimentos do ano anterior relativos ao
período de 13 de outubro a 12 de novembro de 1964, contexto em que esteve foragido
devido ao mandado de prisão, bem como sem receber o valor equivalente à sua licença
67
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prêmio, que vencera em 25 de fevereiro e ainda tendo sua mulher e uma filha como
dependentes desses vencimentos, Mário Schenberg, através do seu advogado, Alberto da
Rocha Barros, entrou com um Mandado de Segurança no dia 16 de março de 1965, contra o
diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, o
professor Dr. Mário Guimarães Ferri. Tal mandado fora impetrado na Terceira Vara dos
Feitos da Fazenda do Estado de São Paulo e tinha como finalidade reaver não só os
vencimentos de outubro a novembro, o valor da licença-prêmio, como também garantir os
vencimentos referentes ao início de março e ainda prevenir contra quaisquer outros abusos
que se pudesse cometer, visto que a suspensão do salário, a partir de 25 de março, poderia
configurar abandono de cargo, o que traria conseqüências desastrosas como a perda da
Cadeira e a demissão por justa causa.70 A batalha judicial surtiu efeito, Schenberg retoma as
suas atividades na USP, apesar das tensões políticas. Dos inquéritos movidos até 1965, pelo
menos um foi encaminhado para o Juízo da 7ª Vara Criminal em São Paulo, portanto, na
Justiça Comum, os demais foram arquivados pelo Ministério Público, pelo então Promotor,
o Dr. Benedito Lapa Trancoso: "(...) por não haver encontrado nas atividades puramente
culturais (...) elementos que configurassem culpa (...)".71

Mesmo com a absolvição na justiça dos cinco processos que haviam sido movidos
até 1965 contra Schenberg, não faltaram calúnias e difamações, nem tão pouco físicos que
o defendesse.72 Alguns dias após ter sido impetrado o Mandado de Segurança a seu favor, o
jornal "O Estado de São Paulo" publicou em seu editorial do dia 23 de março, uma nota
difamatória contra o professor Mário Schenberg que fora rebatida no dia seguinte, pela
70
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comunidade de físicos da USP. Em resposta ao editorial do jornal "O Estado de São Paulo",
a comunidade de físicos escrevia, no dia 24 de março de 1965, a seguinte nota:

"Tendo tomado conhecimento do editorial publicado na edição de 'O Estado de São Paulo'
de 23 de março corrente, sob o título – 'Atividade Comunista na Universidade', cumprimos
o dever de preservar a verdade dos fatos, de que o editorial está inteiramente afastado (...) É
o testemunho de gente que trabalha no ensino e na pesquisa com o professor Mário
Schenberg e dele recebeu aulas durante anos. E esse testemunho é o de que o professor
Mário Schenberg jamais usou das suas aulas para outra finalidade senão a de ensinar física,
e no Departamento de Física jamais discorreu sobre temas sociais – políticos e jamais fez
proselitismo ideológico ou partidário. A atividade política daquele mestre sempre ficou fora
das portas das suas salas de aula e do Departamento de Física (...)".73

Assinaram publicamente o artigo, os físicos: Newton Bernardes, Shigueo Watanabe,
Carlos Quadros, Paulo Saraiva de Toledo, Ivan Cunha Nascimento, Djalma Mirabelli
Redondo, Normando Celso Fernandes, Mauro Cattani, Gita K. Ghinzberg, Cláudio Zaki
Dib, Nei Fernandes de Oliveira Junior, José Galvão P. Ramos, Suzana Vilaça, Violeta
Gomes, Igor I. G. Pacca, Iuda David Goldman, José Roberto Moreira, Wanda Valle
Marcondes Machado e Klaus Stefan Tausk.74 Eram, em geral, colegas de trabalho, exalunos, parceiros de pesquisas, todos em defesa de Mário Schenberg.

Após ter sido absolvido dos processos em 1965, a intensidade da tempestade que se
abatera sobre Mário Schenberg parecia dar sinais de abrandamento. Começava estiar. Em
1967 passou a integrar o corpo docente do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF),
73
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Tudo parecia estar indo bem, "mas eis que chega Roda Viva", e o tempo virou. Não só para
Schenberg, mas para vários cientistas, o ano de 1968 e, com ele, o AI-5 deixou marcas
profundas e irreparáveis para muitos, o regime militar se tornaria implacável, levando ao
extremo a intolerância política e ideológica.

2.2 - A prisão de Leite Lopes
Ainda durante os arrastões da "Operação Limpeza", no primeiro ano do golpe de
1964, um outro físico brasileiro de projeção internacional foi atingido pelas perseguições
políticas levadas a cabo pelo regime militar. Era a vez do professor José Leite Lopes que
fora preso nas dependências do DOPS do Rio de Janeiro, quando se preparava para uma
viagem a Paris.75 Fora convidado para ministrar um curso na Sorbonne e, quando foi à sede
do DOPS no Rio de Janeiro buscar seu passaporte, recebeu voz de prisão, às 15:00 horas da
tarde do dia 4 de agosto de 1964. Ficou preso por 12 horas, sendo liberado apenas às 3
horas da manhã do dia 5 de agosto, pelo então Coronel e também professor do CBPF Argus
Moreira que, inclusive, o levou para casa. Ainda confinado em casa, pois teve que cumprir
prisão domiciliar, fora, em seguida, chamado para depor em um Inquérito Policial Militar.76
Leite Lopes nunca teve, ao longo de sua vida, filiação partidária nem com a esquerda nem
com a direita. Por que então estava sendo preso ?

Durante toda a sua vida, Leite Lopes fora preocupado com os problemas nacionais
acerca do subdesenvolvimento, da dependência científica e da realidade política e social de
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seu país, bem como pela Física e pelo ensino de Física.77 Faz parte da primeira geração de
físicos diplomados no Brasil, cuja carreira se confunde, assim como a de Mário Schenberg
e de Tiomno, com a própria institucionalização da Física no país.78

Leite Lopes nasceu em Recife, em 28 de outubro de 1918. Em 1936, aos dezoito
anos de idade, ingressou no curso de Química Industrial da Escola de Engenharia de
Pernambuco, onde veio a se formar em 1939. Ainda durante a sua graduação, no segundo
ano de Química, foi ao Rio de Janeiro para apresentar um trabalho sobre "Mecanismo das
Reações Químicas", no Congresso Sul-Americano de Química. Nessa ocasião entrou em
contato com vários pesquisadores, dentre eles o seu conterrâneo Mário Schenberg, de quem
ouvira falar nas aulas do professor Luís Freire.79 Tornaram-se amigos e seguiram juntos
para a segunda parte do Congresso que se realizaria em São Paulo. Lá chegando, fascinouse pelo ambiente científico da Física da Universidade de São Paulo, onde conheceu
Marcelo Damy e o seu trabalho com contadores de partículas de raios cósmicos. Ao chegar
em Recife, já estava decidido a se inclinar para a Física, e assim o fez. Ao terminar a sua
graduação em Química Industrial, partiu para o Rio de Janeiro com uma bolsa fornecida
pela Industria do Peixe, conseguida por intermédio de Oswaldo Gonçalves de Lima, que
fora um de seus professores na graduação. Ao invés de especializar-se em Química, na
conservação de goiabada ou açúcar, abraçou a possibilidade de seguir a carreira de químico
e decidiu fazer o vestibular para Matemática na Faculdade Nacional de Filosofia. Passou no
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vestibular e começou a estudar Matemática e Física nesse primeiro ano.80 Decidiu-se pela
Física e obteve seu diploma de bacharel em 1942.

Nesse mesmo ano, trabalhou alguns meses no Instituto de Biofísica a convite do
professor Carlos Chagas, com uma bolsa Guilherme Guinle. Em 1943, transferiu-se para o
Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de
São Paulo, a convite de Mário Schenberg e Wataghin com os quais trabalhou,
subvencionado por uma bolsa da Fundação Zerrener. Lá, Leite Lopes assistiu aos cursos de
Física Moderna do professor Gleb Wataghin e, sobretudo, aos cursos de Mário Schenberg
sobre Mecânica Clássica, Mecânica Celeste e Física-Matemática. Durante esse período,
produziu o seu primeiro trabalho científico de nível internacional em co-autoria com Mário
Schenberg. Foi um artigo sobre Teoria da Radiação e Teoria do Elétron, publicado em 1945
na Physical Review, denominado: The Radiation Field of a Point Electron. 81

Ainda no final de 1943, ganhou uma bolsa do Departamento de Estado do Governo
dos Estados Unidos para fazer o seu doutoramento. Atendendo a um conselho de Mário
Schenberg, seguiu para a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos e escolheu como
orientadores o físico norte-americano John Archibald Wheeler e o físico húgaro-norteamericano Eugene Paul Wigner. Ao chegar em Princeton, soube que tanto o Wheeler
quanto o Wigner estavam envolvidos em determinados projetos de pesquisas e que havia
um físico suíço lhes substituindo, era Josef Maria Jauch. Em 1944, Leite Lopes foi
apresentado por Jauch ao físico Wolfgang Pauli, com quem defendeu sua tese de doutorado
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cujo tema era: Scalar Meson Pair Theory of Nuclear Forces, obtida em 1945, no mesmo
ano que Pauli ganhara o Prêmio Nobel de Física.82

Ao concluir o seu doutoramento e após o término da sua bolsa, em 1946, Leite
Lopes passa a escrever ao Itamarati, para que enviassem a sua passagem de volta, já que
segundo o acordo feito, as passagens de ida e volta seriam de responsabilidade do Governo
brasileiro. Nesse mesmo período, enquanto aguardava providências do Itamarati para poder
retornar ao Brasil, recebeu propostas para ficar como instrutor da Universidade de
Princeton e ainda uma outra, onde poderia permanecer com uma nova bolsa para o Institute
for Advanced Studies e desta forma, continuar trabalhando com o Pauli até que pudesse
realizar o seu pós-doutoramento. Naquela mesma ocasião, aos 28 anos de idade, recebera
uma correspondência de Costa Ribeiro comunicando que o Diretor da Faculdade Nacional
de Filosofia, Santiago Dantas, estava lhe oferecendo a cátedra de Física Teórica. Ele
aceitou e assim que a passagem chegou, embarcou no navio de carga SS Sweepstake e
retornou ao Brasil.

Após esse convívio em Princeton com alguns dos maiores físicos do mundo, Leite
Lopes começa a se preparar para o concurso de cátedra da Faculdade de Filosofia da
Universidade do Brasil, com o intuito de se tornar professor permanente. O que conseguiu
após defender a tese em 1948. Tornara-se então professor catedrático de Física Teórica e
ainda recebera o título de Doutor em Ciências pela Universidade do Brasil.83 Por
intermédio de Mário Schenberg, Leite Lopes solicitou uma bolsa da Fundação Guggenheim
(John Simon Guggenheim Memorial Foundation) e, no mesmo ano, escreveu para Robert
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Oppenheimer, que época altura já havia substituído Einstein em Física Teórica e fora
nomeado também como diretor do Institute for Advanced Studies. Ao final de 1948,
Oppenheimer enviou um telegrama a Leite Lopes dando-lhe as boas vindas por ele ter sido
acolhido como membro daquele Instituto de Princeton.84

Leite Lopes participou como membro fundador da primeira reunião de diretoria do
CBPF, em janeiro de 1949, juntamente com os primeiros diretores, João Alberto Lins de
Barros e Paulo de Assis Ribeiro. Seguiu para Princeton na eminência de trabalhar com o
grande físico Oppenheimer e sua equipe. Em março do mesmo ano, quando o Institute for
Advanced Studies promoveu o seminário sobre os mésons, reuniram-se na Universidade
Princeton, além de Leite Lopes, os físicos César Lattes, Hervásio de Carvalho, Walter
Schutzer e Jayme Tiomno que fazia a sua pós-graduação na mesma Universidade.85

Ao terminar seu estágio e obter seu pós-doutoramento, retorna ao Brasil no final de
1949, quando, juntamente com César Lattes, passa a se dedicar ao Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas (CBPF). Assume a chefia do Departamento de Física Teórica do CBPF e
torna-se professor titular.86 No início do ano de 1950, de volta às suas atividades de
pesquisa, Leite Lopes reforça a importância de se desenvolver a Física Nuclear, para
utilizá-la em segurança nacional, medicina e crescimento econômico.87 Montava-se no Rio
de Janeiro um dos principais grupos de pesquisas físicas do País, cujas linhas mestras das
pesquisas eram basicamente duas. No Departamento de Física Teórica, sob a liderança de
Leite Lopes, cuja carreira fora pautada em trabalhos sobre a teoria das forças nucleares e
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sobre a teoria dos mésons, os objetos de estudo eram as partículas elementares. Na outra
frente de pesquisa, sob a supervisão geral de César Lattes, que estava mais afastado da
pesquisa em si, por ter assumido a função de Diretor Científico da instituição, estavam os
projetos de pesquisas em raios cósmicos, partículas e Física Nuclear sob a orientação direta
de Elisa Frota Pessoa que, mesmo com dificuldades de infra-estrutura tocava os projetos em
um pequeno laboratório de microscopia equipado com quatro microscópios ópticos, todos
emprestados pelo Instituto de Química Agrícola e pela polícia.88

O que o CBPF tinha de melhor era, sem dúvida, o seu corpo de pesquisadores que, a
partir da década de 1950, passa a receber eminentes reforços através do "Acordo de
Assistência Técnica" feito com a Unesco. Chegaram ao CBPF, contratados como
professores visitantes, os seguintes pesquisadores: Giuseppe Occhialini, que fora um dos
fundadores do grupo de Física da USP; Ugo Camerini, um veterano pesquisador da USP
que trabalhara com Lattes em Bristol; os físicos alemães Gert Molière, especialista em
teoria das colisões, da universidade de Tübingen e Helmut Schwartz, especializado em
tecnologia de alto vácuo e Gerard Hepp, físico do Phillips Research Laboratory,
especializado em eletrônica fina. Alguns desses pesquisadores acabaram sendo
incorporados à equipe. Além desses, outros pesquisadores se transferiram para o CBPF. Foi
o caso do matemático Leopoldo Nachbin, que retornara dos Estados Unidos e o físico
austríaco Guido Beck, especializado em Eletrodinâmica quântica, que trocara em definitivo
a Argentina pelo cargo de professor titular no CBPF. O número de estudantes aumentou na
década de 1950, devido ao prestigio e à projeção internacional que o CBPF adquiria. 89
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Ainda no final do mandato do presidente Eurico Gaspar Dutra, em 1951, um novo e
importante apoio fora dado à ciência no país. Foi sancionada a Lei 1310/51, responsável
pela criação do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). Com isso, o CBPF passa a ter um
novo impulso, e a receber grandes investimentos em Física Nuclear, pesquisas geológicas e
Física de partículas.90 Em 1952, o CBPF ganha ainda mais um reforço com a chegada de
Jayme Tiomno, um dos seus fundadores que acabara de concluir o seu doutorado em
Princeton e decidira se desvincular da USP. Volta para o Rio de Janeiro a convite de Leite
Lopes, para assumir a Física Teórica, pois fora contratado como professor titular do CBPF.
Ainda entre 1951 e 1952, Leite Lopes convida para o CBPF um ilustre visitante que
conhecera nos Estados Unidos e que aproveitava para passar o seu ano sabático no CBPF.
Era o físico norte-americano Richard Feynman, considerado na época, um dos mais
promissores físicos de sua geração. Completava-se assim, o grupo de Física Teórica do
CBPF.91

Com o grupo completo, em 1954 iniciaram-se os cursos de pós-graduação do CBPF
que, coordenados por Leite Lopes, Jayme Tiomno e César Lattes, passaram a desempenhar
um papel de vanguarda na formação de pesquisadores em todo o País. Dentre os cursos
oferecidos estavam o de Termodinâmica e Mecânica Estatística, ministrado pelo professor
Guido Beck; Física Nuclear, com Leite Lopes; Teoria dos Campos com Tiomno, dentre
outros. Os cursos de pós-graduação do CBPF se tornaram uma referência nacional. Muitos
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estudantes, durante a década de 1950, passaram a escolher o CBPF, ao invés da USP para
fazer os seus cursos de Física.

Leite Lopes permanece como chefe do departamento de Física Teórica até 1955,
quando então assumiu o cargo de membro da Comissão de Energia Atômica do CNPq,
onde atuou até 1956. Nesse mesmo ano, Leite Lopes foi para os Estados Unidos trabalhar
com Richard Feynman no Instituto de Tecnologia da Califórnia, onde permaneceu como
professor visitante até 1957. Ao retornar ao País, envolve-se em debates sobre energia
atômica. Um deles aconteceu no Simpósio de Energia Atômica realizado em Belo
Horizonte em 1958. Nesse Simpósio, Leite Lopes pede a presença do presidente da
Comissão de Energia Atômica para que fosse ao plenário explicar quais seriam os planos da
Comissão em relação à energia atômica e se existia algum programa de caráter nacional.
Fora apresentado um conjunto de acordos bilaterais com os Estados Unidos, o que não
convenceu satisfatoriamente a platéia de pesquisadores presentes. Segundo Leite Lopes:
"(...) era um programa de cursinhos de Energia Nuclear" e que: "(...) nunca houve um
programa de larga envergadura (...)".92 Defendia basicamente a concentração de recursos.
Quando membro da Comissão de Energia Atômica do CNPq, entre 1955 e 1956, já
defendia a elaboração de um projeto nacional que pudesse implantar de maneira adequada e
efetiva, a energia nuclear no País. Acreditava na criação de um laboratório nacional, tendo
sido, inclusive, sugerido por um dos membros da Comissão, Bernardo Geisel, o irmão do
então Coronel Ernesto Geisel, o nome do almejado laboratório seria: LANEN (Laboratório
Nacional de Energia Nuclear). Tal projeto não fora levado a diante, pois um outro projeto
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encaminhado pelo físico Marcelo Damy, que previa a criação do Instituto de Energia
Atômica de São Paulo, fora aprovado em detrimento da idéia de um laboratório nacional.
Tivera uma outra opinião controversa em relação à política científica praticada no País em
relação à energia atômica.

Durante o Segundo Congresso Internacional de Energia Atômica, em 1958, o então
presidente da Comissão de Energia Atômica, o Almirante Otacílio Cunha, colocara Leite
Lopes na delegação do Brasil, no entanto, dessa vez, ao invés de titular ficou entre os
assessores. Mesmo assim ele aceitou, mas escreveu uma carta ao Almirante dizendo-lhe
que só iria se houvesse uma reunião preliminar da delegação da Comissão, para se discutir
qual seria o projeto que o Brasil iria defender nessa conferência. Sua carta ficou sem
resposta e seu pedido fora ignorado. Diante disso, Leite Lopes escreveu ao Presidente
Juscelino Kubitschek comunicando-lhe que: "(...) não tendo se realizado a reunião e não
indo a um congresso a não ser para defender um programa específico para o Brasil, peço a
Vossa Excelência que me perdoe e que me destitua". Comunicou a decisão ao Almirante e
devolveu os milhares de dólares que já havia recebido para a viagem. Juscelino também
não emitiu resposta, simplesmente acatou, não chegando a tomar nenhuma providência. A
situação ficou por isso mesmo. A tal delegação partiu e Leite Lopes ficou trabalhando na
Faculdade de Filosofia e no CBPF, dando as suas aulas e tocando as suas pesquisas.93

No final da década de 1950 e no início dos anos 60, surgem novas possibilidades
para a Física na América Latina. Leite Lopes fora convidado em 1959 para ser professor da
primeira Escola Latino Americana de Física organizada no México. Os outros professores
responsáveis pelo curso foram: o físico mexicano Moshinsky da Universidade do México;
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o físico húngaro-norte-americano Eugene Paul Wigner, velho conhecido seu da
Universidade de Princeton e Maurice Lévy da Universidade de Paris. Por cerca de um mês
e meio, essa escola recebia alunos da América latina, da Europa e até dos Estados Unidos.
Leite Lopes ficou tão empolgado com a iniciativa que se prontificou a realizar o próximo
encontro no Rio de Janeiro, pois achava que era de grande interesse para o
desenvolvimento da Física na América Latina. Dessa forma, os três diretores da Escola
Latino Americana de Física, Leite Lopes, Moshinsky e Giambiagi, decidiram que cada país
seria responsável por sediar um encontro. E assim foi feito. Em 1960 foi a vez do Rio de
Janeiro. O CBPF organizou o segundo encontro da Escola Latino Americana de Física e
Leite Lopes convidou vários físicos de renome internacional, dentre eles: o físico sino-norte
americano Chen Ning Yang, Prêmio Nobel de Física em 1957 e o físico italiano Giampietro
Puppi. Além deles, os pesquisadores da casa também ministraram cursos, dentre eles Jayme
Tiomno e Oscar Sala. 94 Ainda durante esse ano, foi aprovado em 14 de dezembro, uma
resolução da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura, que instituiu o Centro Latino Americano de Física (CLAF).95 A escola
latino americana de Física fora, a partir de então, oficializada pela Unesco. Leite Lopes
assumiu também, a partir de 1960, a direção científica do CBPF, pois acreditava que ao
assumir posições administrativas no CBPF, poderia promover uma maior integração entre
os estudantes da Faculdade Nacional de Filosofia, de onde era professor, e o CBPF. Aliás
essa era uma preocupação também de Jayme Tiomno e Elisa Pessoa, ou seja, manter o
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vínculo entre o Centro e a FNFI, pois assim poderiam realizar o intercâmbio entre os alunos
das duas instituições, já que no CBPF não havia o curso de graduação em Física.

Depois dos encontros da Escola Latino Americana de Física de Buenos Aires, em
1961, e do México em 1962, foi a vez do Brasil novamente. E mais uma vez no Rio de
Janeiro, a cargo do CBPF, em 1963, realizou-se o quinto encontro da Escola Latino
Americana de Física. Nessa ocasião Leite Lopes convidou vários pesquisadores, dentre eles
o Feynman e Lagarrigue, um físico francês. E assim, os encontros iam se sucedendo entre
esses países que organizaram a escola de Física.96 Àquela época, o Brasil já fervilhava com
a volta do sistema presidencialista de governo e a retomada do poder pelo então presidente
João Goulart. As Reformas de Base tomavam corpo a partir do plebiscito realizado em
janeiro de 1963, que colocara um fim no regime parlamentarista, articulado após a renúncia
de Jânio Quadros em agosto de 1961, para evitar a posse do então vice-presidente de João
Goulart.97

Leite Lopes não tinha vínculo com partidos políticos de qualquer natureza, no
entanto, tinha posições políticas muito bem definidas. Fazia política científica defendendo a
autonomia da ciência em detrimento da dependência em relação às nações desenvolvidas.
Com uma equilibrada dose de nacionalismo defendeu, ao longo da sua vida, a utilização da
energia atômica para fins pacíficos. Até 1964 foi membro do Conselho de Curadores do
Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), onde apresentou palestras sobre esse
tema.98
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Com o golpe militar de 1964, vieram também as perseguições políticas. Logo pediu
demissão do cargo de Diretor Científico do CBPF e quando o seu posto de membro do
Conselho Deliberativo do CNPq expirou, não foi renovado. A partir do segundo semestre,
outros problemas estavam por vir. Outras atividades de Leite Lopes foram interrompidas
por ser ele um alvo do regime que se impusera à força a partir de 31 de março de 1964.
Passou a ser considerado suspeito de subversão pela ditadura militar. O ISEB, do qual fazia
parte como membro curador, era uma das instituições mais visadas e foi fechado em abril
de 1964, sendo a maioria dos seus membros tratados como subversivos e perseguidos.

O Instituto Superior de Estudos Brasileiros foi criado em julho de 1955, ainda
durante o governo do presidente Café Filho e tinha como principal atribuição apoiar e
sustentar a política governamental da época. Era constituído por vários intelectuais
brasileiros e estrangeiros, dentre eles estavam: o educador Anísio Teixeira; o historiador
Nelson Werneck Sodré e o médico baiano Manuel Isnard Teixeira, ambos militantes do
partido comunista; o cientista social Hélio Jaguaribe; o filosofo Álvaro Vieira Pinto; o
sociólogo Guerreiro Ramos; Candido Mendes de Almeida; Roland Corbusier e o filósofo
francês Michel Debrun, que dava aulas de Filosofia e Sociologia, entre outros.99 Era um
grupo eclético, formado por intelectuais católicos, liberais, comunistas e nacionalistas. E lá
estava Leite Lopes proferindo palestras sobre a necessidade da energia atômica para o
Brasil.
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Longe de ser comunista, era um físico que defendia os interesses do seu País, não só
no que tangia a autonomia em relação à ciência, mas no que dizia respeito à autonomia
política em relação aos países desenvolvidos. Acreditava que, somente através do
desenvolvimento, da educação básica, da ciência e da tecnologia, o País teria condições não
só de diminuir as desigualdades internas, como de promover o desenvolvimento social e
intelectual da população.100 Criticava a ausência de um plano nacional de energia atômica,
o que, para ele, era um fator de atraso e dependência científica.101

O ISEB fora também um importante instrumento de sustentação da política
desenvolvimentista praticada durante o governo de Juscelino Kubitschek que, praticamente,
transformou-o em órgão de assessoria à política governamental.102 Para os militares que
assumiram o poder em 1964, o ISEB era um problema que atentava contra a Doutrina
Segurança Nacional. Mesmo depois de fechado, alguns militares proclamavam aos quatro
cantos as razões do feito. Em um artigo publicado no Caderno Especial do Jornal do Brasil
de 21 de junho de 1964, o então Tenente Coronel de Infantaria, oficial do Estado Maior,
Octávio Pereira da Costa, atacava:

"No Brasil, essa nova fase do expansionismo comunista escolheu um novo campo de ação
de resultados inimagináveis: o da educação e da cultura. O dínamo propulsor dessa ofensiva
foi o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, onde uma minoria de ativos intelectuais
comunistas, desgraçadamente com a ajuda governamental, e em meio a outros intelectuais
inatacáveis, realmente interessados nos estudos brasileiros, conseguiu estabelecer sólida
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base operacional, que lhe permitiu, já no governo do Presidente deposto, empalmar o
Ministério da Educação e Cultura ...".103

Como se fora combinado, no mesmo jornal, no mesmo caderno e no mesmo dia, um
outro oficial do Estado Maior, o Coronel de Artilharia, Ferdinando de Carvalho, discorria
em outro artigo, sobre A Guerra Revolucionária Comunista no Brasil, onde denunciava a
infiltração comunista nas instituições brasileiras. Afirmava que:

"No setor do ensino, é surpreendente a ação exercida pelos comunistas. No Ministério da
Educação funcionavam verdadeiros centros de comunicação, inspirados na doutrina
formulada pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e disseminada por
numerosos organismos controlados por comunistas, como a Divisão de Educação ExtraEscolar, a Campanha de Assistência ao Estudante, o Instituto Brasileiro de Estudos AfroAsiáticos, o Movimento de Campanha Nacional de Alfabetização e outros ...".104

Na guerra contra o comunismo, perdia a ciência e, no caso, a Física. Quando Leite
Lopes se preparava para viajar com destino a Paris pois aceitara o convite feito por seu
amigo, o físico francês Maurice Lévy, para que se transferisse para Orsay como professor
visitante, recebeu voz de prisão no dia 4 de agosto de 1964, ficando detido por doze horas
no DOPS do Rio de Janeiro, antes de ser libertado. No dia seguinte, o agente do DOPS que
efetuou a prisão declarou ao Jornal Última Hora que: "(...) não poderia deixar o professor
Leite Lopes sair do Brasil enquanto ele não prestasse depoimento sobre as suas atividades
103
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no ISEB ...".105 Ao depor em um Inquérito Policial Militar que fora instaurado pelo
Ministério da Educação e Cultura, após sua prisão, tivera que responder basicamente a
quem lhe interrogava sobre a Constituição e sobre as suas atividades na defesa das
Reformas de Base durante o governo do presidente João Goulart.106 Nessa ocasião, Leite
Lopes não foi o único a ficar detido nem a depor. Fora instalado, em agosto de 1964, o IPM
do ISEB. Vários intelectuais e colaboradores foram convocados a depor, dentre eles: Darci
Ribeiro, Inácio Rangel, Dalton Boechat, Ênio Silveira, Enilton de Sá Correia, Tomás
Pompeu de Acioli Borges, Pedro Mourão, Antunes de Melo e Alair Gomes.107

Antes de viajar, em setembro de 1964, portanto, um pouco mais de um mês depois
da prisão que sofrera, Leite Lopes teve a sua residência invadida por dois oficiais do
Exército e um sargento. Estavam à procura de cartas e documentos que comprometessem as
suas atividades na época.108 Como não encontraram nada que o comprometesse, a não ser
dois papeis: um manifesto de estudantes de Filosofia, contrários à formatura em separado
de alguns alunos do curso de Jornalismo e um recorte de jornal do Correio da Manhã,
relatando a prisão do próprio Leite Lopes, logo foi liberado. Ainda durante o ano de 1964
foi a Orsay, e por lá ficou até 1967, ministrando os cursos para os quais fora convidado.

Em 1967, Leite Lopes recebeu em Paris uma petição de estudantes do Rio de
Janeiro, para que ele voltasse.109 Na época havia a Constituição de 1967, que aumentava
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consideravelmente o poder executivo, o que significa dizer que, aumentava o poder dos
próprios militares em detrimento dos poderes do legislativo e do judiciário. O presidente
Castelo Branco passara a faixa presidencial para o Marechal Costa e Silva, em 15 de março
de 1967,110 o que reascendia as expectativas de Leite Lopes em relação ao Brasil.111
Resolveu então, voltar. Ao chegar, reassumiu a sua posição como professor titular no CBPF
e a cátedra na Faculdade Nacional de Filosofia que, àquela época, denominava-se
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Fora também nomeado pelo então reitor,
Muniz de Aragão, para o cargo de diretor do Instituto de Física dessa Universidade.
Durante esse período, Leite Lopes procurou realizar alguns dos seus ideais e projetos
antigos. Manter um forte vínculo de colaboração mútua entre o CBPF e a Faculdade
Nacional de Filosofia. Dentre os projetos que elaborou nesse sentido, estava a instalação de
um acelerador de partículas no campus do Fundão, uma máquina com energia da ordem de
600 milhões de elétrons-volt. Considerava que os aceleradores existentes no País,
especificamente em São Paulo, estavam obsoletos e não poderiam mais oportunizar a
realização de bons trabalhos, como já havia feito. Além disso, acreditava que tal projeto,
poderia dar à Física do Rio de Janeiro, uma condição de destaque e uma projeção maior.112
Conseguira recursos financeiros da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o apoio do
Instituto de Pesquisas da Marinha, através do então diretor, o Capitão de Fragata Azevedo,
um velho conhecido seu, de quem fora colega quando atuava como conselheiro no
CNPq.113 Com parte do projeto já estruturado, Leite Lopes passou a fazer contatos com
vários pesquisadores que estavam no exterior. Tentou trazer de volta os físicos Roberto
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Salmeron, Jean Meyer e Fernando de Souza Barros. O projeto estava em pleno
desenvolvimento. Chegaram a vir para algumas das reuniões do grupo de pesquisa
representantes de empresas francesas e norte-americanas que produziam aceleradores. Até
mesmo Gleb Wataghin, que se encontrava em Turim, vinha para as reuniões da
Congregação do Instituto de Física no campus do Fundão.114 Os projetos caminhavam bem,
quando então, em dezembro de 1968, os ventos mudaram de direção, chegara o AI-5.

2.3-As Aposentadorias Compulsórias de 1969
Os ventos mudaram realmente o curso da história. O País fora surpreendido,
naquele 13 de dezembro de 1968, por uma tempestade de medidas repressivas. O
Congresso foi fechado e a liberdade de expressão suprimida. Com o AI-5, o autoritarismo e
o embrutecimento do regime chegaram ao seu apogeu. Era a supremacia da chamada "linha
dura", encarnada na figura do então general Presidente Costa e Silva. A ditadura apertava o
cerco contra toda e qualquer forma de contestação. Após o AI-5, o estado de direito nunca
mais seria o mesmo. Inaugurava-se um novo capítulo da ditadura militar implementada
desde o golpe de 1964. Com base nesse Ato, muitas outras arbitrariedades seriam
cometidas.115

O regime aumentava a repressão e, no ano seguinte, continuariam os expurgos. Em
abril de 1969 foram aposentados compulsoriamente através de Decreto, com base no AI-5,
pelo menos 66 professores, dentre eles: o professor José Leite Lopes, Jayme Tiomno e
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Mário Schenberg, além de outros grandes cientistas dos mais diversos campos do
conhecimento. Tais decretos trouxeram danos à carreira de muitos pesquisadores e
professores brasileiros. Dois dos decretos governamentais emitidos diretamente pelo
Ministério da Educação e Cultura e assinados pelo presidente da República, o General
Costa e Silva, atingiram em cheio, no que tange à Física, três importantes instituições de
pesquisas: a antiga Faculdade Nacional de Filosofia que, naquela ocasião já fora
transformada em Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas, ambos no Rio de Janeiro e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo.

Foram aposentados compulsoriamente, em 28 de abril de 1969, 42 professores,
muitos dos quais pertenciam à UFRJ. Entre os atingidos estavam cinco físicos: Leite Lopes,
Jayme Tiomno, Elisa Frota Pessoa, Plínio Sussekind da Rocha e Sara Castro Barbosa.
Todos eram professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com exceção de Jayme
Tiomno, que ocupava a cátedra de Física Superior, da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo. Dos físicos atingidos, três eram professores titulares e
fundadores do CBPF, são eles: Jayme Tiomno, Leite Lopes e Elisa Frota Pessoa. De uma
só vez, o regime militar desfechava um duro golpe em três das mais importantes
instituições de ensino e pesquisas em Física do País.116 Como se não bastasse, dois dias
depois, o governo militar divulga uma outra lista de aposentadorias, desta vez, todos os
professores eram da Universidade de São Paulo. O presidente da República, por intermédio
do Ministério da Educação e Cultura, aposenta compulsoriamente mais 24 professores
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dessa Universidade e, dentre eles, o físico Mário Schenberg.117 Ao aposentar Mário
Schenberg, Leite Lopes e Jayme Tiomno, o Regime Militar aposentava três dos mais
importantes representantes da Física teórica no Brasil.

Como conseqüência, o projeto do acelerador de partículas comandado por Leite
Lopes que seria instalado no campus do Fundão no Rio de Janeiro foi desmontado. Com a
aposentadoria, o projeto fora interrompido, pois nem mesmo ir a Universidade ele não
podia. Fora excluído do corpo docente da Universidade, permanecendo como professor
titular no CBPF. O ano de 1969, fora para Leite Lopes, como: "o filme cinematográfico que
corta a fita".118

Um mês após as aposentadorias, o físico norte americano John Archibald Wheeler,
escreveu varias cartas procurando apurar as causas das arbitrariedades, bem como fazer
pressão junto às autoridades brasileiras para que a situação dos seus amigos pudesse se
atenuar. A primeira delas foi escrita no início de maio ao Conselho da American Physical
Society, com o intuito de que esse Conselho apurasse as causas das aposentadorias forçadas
dos físicos brasileiros, junto ao embaixador do Brasil, Mário Gibson. Escrevera ainda, na
segunda quinzena do mês de maio, nos dias 16 e 19, ao físico Roberto Salmeron, que se
encontrava em Paris e ao físico José Goldenberg, que trabalhava na Escola Politécnica em
São Paulo, manifestando preocupação com seus colegas, Leite Lopes e Jayme Tiomno.

No dia 21 de maio fora a vez de Leite Lopes se corresponder com seu amigo
Wheeler. Comunicava-lhe que o encontro da XI Escola Latino Americana de Física, que se
realizaria no Rio de Janeiro entre os dias 2 e 30 de julho de 1969, estava cancelada devido
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às aposentadorias forçadas de vários físicos e também devido ao clima de intolerância
política que imperava no País. E as manifestações de solidariedade e protestos não paravam
por aí. O Presidente Costa e Silva recebeu ainda vários telegramas de protestos contendo
assinaturas de cerca de 600 físicos de diversos países.119 Ainda assim, o quadro das
aposentadorias permaneceria inalterado.

Enquanto o governo militar expurgava, Leite Lopes recebia vários convites para
trabalhar fora do País. Recebera cartas de Princeton, da França, do Chile e da Argentina.
Interessou-se pelo convite da Universidade Carnegie-Mellon que, além de lhe oferecer uma
vaga como professor visitante durante o ano letivo de 1969 a 1970, mandaram-lhe mil
dólares para o custeio da passagem. Diante das circunstancias impostas pelo regime militar,
da aposentadoria forçada e da total falta de perspectiva de trabalho, não lhe restava outra
saída senão partir para o exílio. Leite Lopes foi o primeiro físico a ir embora do País,
depois do decreto das aposentadorias compulsórias de abril de 1969. Partiu para Pittsburgh
com a passagem paga, em setembro de 1969, deixando para trás, parte da família e o seu
País.120 Ao chegar em Pittsburgh, envia uma carta à Sociedade Brasileira de Física (SBF),
da qual era presidente e fora também fundador, renunciando ao cargo e solicitando assim, a
sua substituição. Na carta Leite dizia: "Tendo aceito o convite de Professor Visitante nesta
Universidade, estarei ausente do Brasil nos próximos doze meses. Nestas condições, solicito a V.S.
comunicar o fato ao Conselho da Sociedade Brasileira de Física para que se processe a substituição
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do Presidente, nos termos dos Estatutos (...)".121 E assim fora feito, a SBF o substituiu pelo então
vice-presidente, no entanto, o manteve como presidente.

Como se não bastassem as aposentadorias de abril, o regime militar procurou "aprimorar"
os expurgos, desta vez sob o comando do triunvirato militar, formado pelos ministros militares das
três armas, que assumira a presidência da República em agosto de 1969, em função do afastamento
do General Costa e Silva, por ter ele sofrido uma isquemia cerebral. Ficara mudo e com o lado
direito do corpo todo paralisado.122 Em 21 de outubro de 1969, os ministros militares editaram o
Ato Complementar de número 75, onde decretavam que:

"Todos aqueles que, como professores, funcionários ou empregado de estabelecimento de
ensino público, incorreram ou venham a incorrer em faltas que resultaram ou venham a
resultar em sanções com fundamentos em Atos Institucionais, ficam proibidos de exercer, a
qualquer título, cargo, função, emprego ou atividades, em estabelecimentos de ensino e em
fundações criadas ou subvencionadas pelos Poderes Públicos, tanto da União, como dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, bem como em instituições de ensino e
pesquisa e organizações de interesse da segurança nacional ... ".123

Com isso, a ditadura militar fechava todas as possibilidades de trabalho e,
conseqüentemente, de subsistência a qualquer professor atingido pelos Atos Institucionais. Se ainda
existia alguma porta entreaberta, naquele instante acabara de se fechar. Não havia instituição de
ensino e de pesquisa que, de uma forma ou de outra, não recebesse algum tipo de subvenção dos
"poderes públicos". O Almirante Octacílio Cunha, então presidente do CBPF baseou-se nessa lei
para continuar os desmandos do governo federal. Dispensou do cargo de professor titular do CBPF:
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José Leite Lopes, Jayme Tiomno e Elisa Frota Pessoa, bem como Mário Schenberg, que realizava
seminários no Centro.124 Naquele momento não restava nenhuma outra possibilidade de trabalho.

Leite Lopes recebeu a Portaria n° 176/69, do CBPF, referente ao novo expurgo de que fora
vítima, no final do mês de outubro, em Pittsburgh nos Estados Unidos. Daquele momento em diante
passou a fazer contatos para que, ao final de sua temporada no Carnegie-Mellon, pudesse se
deslocar para a França, aceitando o convite de Michel Paty, para assumir o cargo de professor
visitante da Universidade de Strasbourg I.125

Em resposta a essas perseguições, físicos brasileiros que pertenciam ao quadro de
pesquisadores do CBPF, mas que estavam de licença no exterior, pediram demissão em repúdio à
atitude do Almirante Octacílio Cunha. Os físicos Herch Moysés Nussenzveig, Samuel McDowell,
Fernando de Souza Barros e Micheline Clarie Levi Nussenzveig, escreveram ao Almirante uma
carta, onde protestavam:

"(...) O Professor José Leite Lopes, membro fundador do Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas, dedicou até agora a maior parte da sua vida científica a serviço dessa instituição.
Juntamente com outros professores que acreditamos também possam ter sido atingidos, ele
foi responsável por boa parte do prestígio de que o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
havia chegado a gozar no mundo científico.
A dedicação, o sacrifício, a persistência de vinte anos de trabalho, (...) vêem-se agora
recompensados por este ato descabido, que só encontra precedentes na História recente de
outros países (...) Desejamos registrar nossa indignação e nossa veemente repulsa contra
essa iniqüidade.
Há apenas alguns anos, nos orgulhávamos de pertencer ao quadro científico dessa
instituição, juntamente com os pesquisadores que estão sendo demitidos por V. Excia. .Nas
124
125

Sociedade Brasileira de Física, Boletim Informativo, nº 2, janeiro de 1970.
José LEITE LOPES, José Leite Lopes– Depoimento ao CPDOC, p. 116.

129

atuais circunstâncias, solidarizando-nos com os colegas atingidos, não podemos permitir,
em sã consciência, que nossos nomes continuem associados –mesmo remotamente- com o
quadro científico dessa instituição. Por conseguinte, solicitamos a V. Excia. que aceite o
nosso pedido de demissão dos cargos que ocupamos no Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas".126

Enquanto isso no Brasil, a Sociedade Brasileira de Física denunciava em novembro
de 1969, no primeiro exemplar de sua revista, o Boletim n° 1, as aposentadorias
compulsórias de Jayme Tiomno, Leite Lopes, Mário Schenberg, Elisa Frota Pessoa, Plínio
Sussekind e Sara Barbosa. E que, além deles o regime militar aposentou, algum tempo
depois, mais 26 professores de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, entre os quais o físico
Celso Diniz Pereira.127

Os protestos não pararam por aí. O Conselho da SBF enviou um telegrama ao
Governo Federal salientando que o afastamento de cientistas de valor causava grandes
prejuízos ao desenvolvimento do País e solicitava que a medida fosse revista.128 Além da
SBF,

outras

entidades

nacionais

e

estrangeiras,

bem

como

alguns

cientistas

individualmente, dirigiram mensagens de protesto a órgãos governamentais contra a
aposentadoria dos físicos brasileiros. Escreveram protestando: a SBPC, a Sociétè Française
de Physique, Latin American Studies Association de Washington (assinado pelo exembaixador Lincoln Gordon, por Charles Wagley e mais 300 outros professores),
professores do Collège de France (inclusive alguns detentores do Prêmio Nobel, François
Jacob, Francis Perrin, J. Monod, Leprince - Ringuest, L. Scwartz), mais 240 físicos
126
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franceses, 14 professores titulares da University of Rochester, 18 professores dos Estados
Unidos, (incluindo nove Prêmios Nobel: H. Urey, M. G. Mayer, J. Bardeen, F. Lipman, L.
Pauling, A. Kornbery, K. Bloch, M. Nurenberg, R. W. Holley), professores da
Universidade de Pittsburgh e Carnegie-Mellon University, entre outros.129 Foi uma
avalanche de manifestações de protestos e solidariedade.

As conseqüências das aposentadorias compulsórias não foram menos prejudiciais
para Jayme Tiomno. Ele se transferiu para São Paulo quando obteve a cátedra de Física
Superior na Faculdade de Filosofia , Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em
1967. Antes disso, Tiomno passara por uma experiência desagradável na UnB, que fora
destruída pelas intervenções militares. O grupo de pesquisa constituído por ele e pelo
Salmeron, havia sido desarticulado. Após o pedido de demissão da UnB, em outubro de
1965, Tiomno retorna ao CBPF que, àquela época, já era dirigido pelo Almirante Octacílio
Cunha. Aumentavam gradativamente as perseguições no CBPF e, por essa razão, Tiomno
parte para São Paulo com o intuito de obter a cátedra de Física na USP, pois considerava o
clima no CBPF "absolutamente irrespirável".130

Após ter obtido a cátedra de Física Superior, Tiomno chega à Universidade de São
Paulo e passa a estruturar um novo grupo de pesquisas físicas. Entre ele estavam os alunos
Henrique Fleming e José Maria Filardo Bassalo e o seu assistente, o professor Mauro
Cattani. Após um ano, foi baixado o Decreto de 28 de abril de 1969, o famoso"listão" das
aposentadorias compulsórias que, em nome da "Revolução", fora feito com o apoio do
então Diretor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Eremildo Luiz
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Vianna. Parte do grupo fica em São Paulo, pois já estava estruturado o bastante para
sobreviver sozinho.131 Quanto a Tiomno, as suas atividades por lá se encerrariam a partir
daquele ato arbitrário. Ainda em 1969, Tiomno pede demissão do cargo de vice- presidente
da SBF, cargo para o qual acabara de se reeleger. Em tom de desabafo, Tiomno escrevia:

"Venho pela presente solicitar de V.S. encaminhamento aos órgãos competentes da
Sociedade, da presente declaração de renúncia, imediata e irrevogável, ao cargo de VicePresidente da Sociedade Brasileira de Física, ao qual acabo de ser reeleito (...) Considero
que a Sociedade é por demais jovem e débil para que possa manter pessoa atingida pelo Ato
Institucional nº 5 em posição de chefia (...)".132

Enquanto Jayme Tiomno era aposentado compulsoriamente pelo regime militar aqui
no Brasil, grandes centros de pesquisas o convidavam para trabalhar fora do País. O
primeiro desses convites foi o do seu amigo e ex-orientador John Wheeler. Enviou-lhe uma
carta no dia 24 de junho de 1969, convidando-o para que fosse trabalhar com ele na
Universidade de Princeton, durante o ano letivo de 1969 e 1970. Da Itália viria o convite de
outro grande amigo, o físico paquistanês Abdus Salam, para que fosse trabalhar com ele no
131
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International Center for Theoretical Physics.133 No Brasil, fora convidado por
pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), para que
fosse trabalhar no Departamento de Física daquela instituição. Dentre os físicos que lhe
convidaram estavam muitos dos seus antigos alunos da Faculdade Nacional de Filosofia,
tais como: Jorge André Swieca, Nicim Zagury, Antônio Luciano Leite Videira e Erasmo
Madureira Ferreira. O convite, no entanto, esbarrara na legislação autoritária imposta pelo
regime militar.
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Sem ter condições de trabalho, Tiomno decidiu sair do País. Quando

recebeu uma nova carta do físico Freeman Dyson, em 18 de setembro de 1970, convidandoo para ser Professor Visitante na Universidade de Princeton durante o ano letivo de 1971 a
1972, ele aceitou e partiu. Permaneceu em Princeton por um ano e meio, quando então
chegou a produzir 11 trabalhos científicos.135 Ao final do ano, ele e sua esposa Elisa Frota
Pessoa resolveram retornar ao Brasil. De volta ao País, foi então convidado novamente
pelos físicos da PUC/RJ para se integrar ao Departamento de Física, o que acabou
aceitando a partir de 1973. Passou a integrar o corpo docente daquela Universidade
mediante a interferência do Papa Paulo VI. No entanto, em decorrência dos
constrangimentos e das vicissitudes por que passou, Jayme Tiomno foi vitimado por uma
depressão nervosa, o que o obrigou a fazer tratamento terapêutico-analítico de 1974 a 1975,
quando então conseguiu se recuperar.136
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Para Mário Schenberg, os caminhos não foram menos tortuosos. Logo após a
aposentadoria em abril de 1969, foi afastado da Universidade de São Paulo. Da
aposentadoria até o Ato Complementar de outubro, Schenberg trabalhava em outras
instituições, tais como o CBPF, com certa normalidade e sem maiores restrições. Depois de
outubro, ou seja , do Ato Complementar nº 75, todas as portas foram fechadas. Assim como
para todos os outros professores aposentados, aquele Ato fora o golpe de misericórdia. Nem
mesmo aparecer na biblioteca, Schenberg não podia mais, pois tinha medo de que lhe
acusassem de qualquer ato subversivo. A partir de então, ele interrompeu completamente as
suas atividades. Chegou a ir ao Instituto de Física apenas uma vez, quando foi assistir a
uma palestra do seu velho amigo e mestre Gleb Wataghin.137

Na ocasião da aposentadoria, Mário Schenberg fora convidado para trabalhar no
CERN. Sem perspectivas, não via outra saída a não ser partir. Pediu o passaporte para
viajar e o Ministério da Justiça chegou a dar a autorização, no entanto, a polícia começou a
demorar demais para dar a liberação. Então Schenberg pediu a um despachante que
cuidasse do caso. Não queria ter que voltar a pisar no DOPS de São Paulo, pois já tinha
passado momentos amargos por ali, por essa razão contratou o despachante. Foi assim que
a coisa não andou mesmo. O tempo foi passando e Schenberg não conseguia embarcar.
Conseguiu fazer contato com uma pessoa que tinha acesso ao gabinete do Secretario de
Segurança Pública do Estado de São Paulo, para investigar o que estava acontecendo.
Informaram-lhe que, de fato, a autorização já havia chegado do Ministério da Justiça e que
o empecilho foi criado na Secretaria de Segurança de São Paulo. Procurou então, no
Ministério da Justiça, Manoel Gonçalves Ferreira, ex-professor da Faculdade de Direito da
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Universidade de São Paulo e que, na época, exercia a função de chefe de gabinete do
Ministério da Justiça. Esse lhe informou que já havia despachado o seu pedido e que, ao
fazê-lo, já teria observado todos os aspectos legais e políticos da solicitação, tendo então
decidido que não haveria restrições para a sua viagem à Suíça.138 Mesmo assim, o DOPS de
São Paulo resolveu não acatar a decisão do Ministério da Justiça.

Somente em 1972, Schenberg conseguiria sair do país. Desta vez, ele mesmo fora
atrás do passaporte, que conseguiu tirar depois de muito transtorno. No entanto, problemas
familiares não lhe permitiriam mais morar fora do País, então ele retornou e, mesmo sem as
mínimas condições de trabalho, ele ficou. Ficaria totalmente isolado, se não fosse algumas
viagens que conseguiu fazer além dessa, no final de 1972. Raramente via algum professor
da USP. Ficou sem revistas e sem biblioteca. 139

Um dos mais importantes físicos brasileiros tivera a carreira interrompida, sem nem
mesmo ter tido a oportunidade de ir embora do País. Fora-lhe dificultado, até mesmo, o
direto ao exílio.

2.4 - Autoritarismo no CBPF
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"A situação no Centro já era absolutamente irrespirável". Assim Jayme Tiomno
definiu o seu retorto ao CBPF, após ter se demitido da UnB, juntamente com outros 222,
professores, em outubro de 1965.140

Em 1964, Leite Lopes deixa a direção científica do Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas e Darcy Ribeiro, Chefe da Casa Civil do presidente João Goulart, deixava a
presidência do CBPF.141 Partia para o exílio no Uruguai, passando o cargo para o Almirante
Octacílio Cunha. Entregara a presidência do Centro, pois a sua permanência na função
traria sérios problemas ao CBPF. As profundas transformações políticas pelas quais
passava o País, a partir do golpe militar de 1964, tornava o CBPF vulnerável a
interferências políticas, por essa razão, os pesquisadores do Centro consideravam que ao
eleger o Almirante Octacílio, que já havia inclusive atuado como Presidente da Comissão
Nacional de Energia Atômica e que fora, até aquele momento, um pesquisador liberal e
equilibrado, estariam resguardando o CBPF de possíveis ataques políticos que porventura
pudessem vir a ocorrer a partir do golpe militar que se impusera, desde 31 de março de
1964.

Os pesquisadores do Centro, dentre eles Jayme Tiomno, decidiram, em Assembléia
Geral, que o novo presidente deveria ser uma pessoa que tivesse trânsito junto ao novo
governo e que, ao mesmo tempo, tivesse apresentado uma boa conduta em relação ao CBPF
e à pesquisa científica no Brasil. Por essa razão, baseando-se nesses critérios de seleção, a
Assembléia Geral, composta exclusivamente de cientistas, decidiu pelo nome do Almirante
Octacílio Cunha. Ademais, era ele também um oficial da Marinha brasileira. Escolheram-
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no porque acreditavam que por ser ele um representante das Forças Armadas poderia dar
cobertura ao CBPF, em meio àquela nova conjuntura política que então se configurava.142
O "tiro" saiu pela culatra.

O Almirante Octacílio Cunha, além de presidente da Comissão Nacional de Energia
Nuclear, fora também presidente do CNPq entre 1961 e 1962. Formado em Engenharia
Naval pela Ecole d´Application de L´Artillerie Navalle da França, foi diretor da Fábrica de
Artilharia da Marinha e professor da Escola Naval e Escola Técnica do Exército. Assumiu a
presidência do CBPF em 1964 e, aos poucos, a postura equilibrada e liberal que o
caracterizara pelos cargos que ocupou no CNEN e no CNPq, foi dando lugar a formas
autoritárias de administração. Daquele que se esperava a defesa em relação ao arbítrio,
partiriam as piores arbitrariedades e os mais duros expurgos.

A escalada autoritária dentro do CBPF inicia-se após 1964, quando então toma
posse o Almirante Octacílio Cunha. De maneira gradual, fora tomando medidas cada vez
mais autoritárias. Afinado com os "ideais da Revolução", o Almirante Octacílio começa a
desprezar os estatutos do CBPF. Assinava o contrato de quem lhes convinha e, em contrapartida, não assinava com aqueles que julgava que deveriam ser afastados, mesmo que isso
fosse uma irregularidade perante o estatuto do CBPF, pois em determinados casos, o
pesquisador não poderia ser afastado sem a aprovação do Conselho Técnico Científico.143
Em reunião do Conselho Técnico Científico, uma certa vez, o Almirante Octacílio
apresentou uma carta assinada por um Coronel que presidia um Inquérito Policial Militar,
onde estava envolvido um pesquisador do CBPF. Em seguida, pedia para que o Conselho
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simplesmente demitisse essa pessoa, o que não se concretizou, pois o Conselho Técnico
Científico rejeitara tal proposta. Então, um dos membros desse Conselho, o físico Hervásio
de Carvalho, um dos fundadores do CBPF, muito afinado com a política repressiva que
Octacílio Cunha passava a desempenhar, sugeriu, como forma de pressão, que cada pessoa
fizesse o seu voto por escrito, pois se o Conselho Nacional de Segurança solicitasse a ata
para averiguação, poderia constatar que os membros da Comissão estavam presentes e
votaram naquilo que estava escrito na ata. E assim foi feito. Os membros do Conselho
negaram o pedido de demissão e assinaram a ata como fora proposto, sem se deixar
intimidar pelas pressões.144

A situação foi se agravando. Em 14 de novembro de 1964, os físicos Adir Moisés
Luís e Jaime Goldstein declararam ao Correio da Manhâ que foram afastados do CBPF por
motivos políticos: "(...) A nossa demissão nada mais foi que um episódio do sistema de
terror que está sendo implantado no CBPF". E no dia seguinte, o jornalista Márcio Moreira
Alves declarava que dos treze professores titulares do CBPF restava apenas um em
função.145 As perseguições políticas no CBPF começavam e não teriam data para encerrar.

O auge da obediência ao regime autoritário que se instalara no País foi a demissão
de Leite Lopes, Jayme Tiomno e Elisa Frota Pessoa, em outubro de 1969, com base em
uma lei que complementava o AI-5, o Ato Complementar número 75,146 foram demitidos
sem nem mesmo ter direitos aos vencimentos por tempo de serviço, ou qualquer direito
trabalhista.147 Ao todo eram 20 anos de serviços prestados à Física brasileira, pois os três
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foram fundadores do CBPF. Esses físicos caminhavam juntos desde o primeiro trabalho
publicado pelo CBPF, o de Elisa Frota Pessoa e Neuza Margem, sobre a desintegração do
méson pesado positivo, publicado nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, que fora
elaborado no pequeno laboratório de microscopia do CBPF.148 Desse grupo de emulsões
nucleares, praticamente nasceu a Física Nuclear do Rio de Janeiro.149 Praticamente todo o
grupo de Física da PUC do Rio de Janeiro foi aluno desses físicos na antiga Faculdade
Nacional de Filosofia, passando pelo CBPF onde se especializaram e, não encontrando lá
boas condições de trabalho, foram para a PUC/RJ. Dentre eles estavam: Erasmo Ferreira,
Nicim Zagury e Jorge André Swieca, entre otros.150 O CBPF formava pesquisadores vindos
de todos os cantos do País, formando toda uma geração de físicos. O grupo de Geofísica da
Bahia, teve, pelo menos dois pesquisadores, que trabalharam no CBPF: Carlos Alberto Dias
e Roberto Max de Argollo. No Pará, o físico e engenheiro José Maria Filardo Bassalo, que
contribuíra para a formação do Instituto de Física da Universidade do Pará. O Instituto de
Física do Ceará fora organizado por Newton Guerra, também aluno do CBPF.151

O CBPF fora destruído pela intolerância de um regime que se constituíra a partir da
força e que, naquele momento, intensificava os seus mecanismos de controle e punição,
mesmo que alguns nem mesmo soubessem porque estavam sendo punidos. No calor da
Guerra Fria, a Física brasileira perdia alguns dos seus mais nobres protagonistas.152
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2.5 - As "Cassações Brancas"
Além das perseguições convencionais, tais como prisões, demissões, aposentadorias
compulsórias, o regime militar foi violento nas prisões, nas manifestações de rua, nos
seqüestros e nas torturas. Criou também mecanismos sutís, tais como o que se
convencionou denominar de "cassações brancas". Essa forma de perseguição foge às
estatísticas e às possibilidades de mensuração. Não pode ser descrita através dos processos
formais movidos pela ditadura militar contra cidadãos comuns ou militares, nem tampouco
como os que podemos identificar nas listas de "mortos e desaparecidos".153

apanhado das perseguições a que ele e seus colegas do CBPF foram sujeitos. Revela que, o Almirante
Octacílio Cunha, quando eleito Vice-Presidente do Centro, iniciou discriminação ao Departamento de Física
Teórica, do qual ele era Diretor. Na ocasião, o Almirante Octacílio Cunha se recusou a assinar o contrato dos
instrutores Maurício Chaves e Fernando Bunchaft, aprovados pelo Conselho Técnico Científico (CTC) do
CBPF, desacato nunca antes cometido. O físico suíço que trabalhava com esses instrutores, o professor Walter
Baltensperger, protestou contra o ato arbitrário e também fora destratado pelo Almirante que, logo em
seguida, baixou uma portaria proibindo a entrada desses físicos no Centro. Tiomno contou ainda no seu
discurso que Octacílio Cunha não parou mais de cometer arbitrariedades. Tentou demitir o Professor
Assistente Alberto Passos Guimarães Filho, baseado na carta de um Coronel. Não conseguindo efetivar a
demissão, pois o CTC vetou a mesma inclusive com o voto do próprio Jayme Tiomno, o
Almirante Octacílio procurou reformular o estatuto do CBPF, dando ao Presidente poderes para demitir e
admitir os cientistas que desejasse, o que efetivamente conseguira em 1967. Alguns dos funcionários que
protestaram contra a "proibição de reclamar" foram demitidos. O professor Jayme Tiomno salientou ainda
que, quando viajou para Trieste, vários dos seus estudantes vindos com ele e com a professora Elisa Frota
Pessoa da UnB para realizarem suas pesquisas de pós-graduação no CBPF com bolsas da CAPES ou do
CNPq, sofreram fortes pressões e foram obrigados a deixar o CBPF e voltar para a UnB. Dentre os alunos
atingidos pelos arbítrios do Almirante estavam: Marcelo Caminha Gomes, José Carlos Valladão de Mattos,
Carlos Alberto Lima, Sônia Frota Pessoa e outros. Segundo ele, alguns como Mario Novello, Marcos Maia,
Sergio Joffly, Alberto Santoro, Moacyr Souza e João dos Anjos escaparam das ingerências políticas do
Almirante Octacílio devido ao fato de eles terem obtido bolsa de doutoramento no exterior. Comenta ainda
que, em fins de 1967, o Departamento de Física Teórica ficou reduzido a 4 membros de um total de 17, dos
quais 13 eram Doutores em Física. Tiomno ainda denuncia as "cassações brancas" cometidas no Centro,
contra alguns pesquisadores que protestaram contra o seu afastamento, dentre eles o físico Gabriel Fialho, do
Departamento de Física Teórica e membro fundador do CBPF. E por fim que, alguns jovens que estavam
terminando suas teses de mestrado, não puderam defende-la, pois a orientadora deles, a professora Solange
Barros que participara de um protesto do Corpo Científico em 1972, fora vítima das arbitrariedades do
Almirante Octacílio Cunha, e partiu para a USP e depois para a UFRJ. Os seus alunos que tiveram que partir
para outras instituições de pesquisas para poderem defender seus trabalhos foram: Luiz Felipe Canto, Nadine
Lisbonna e Aldo Gonçalves que partiu para a França, ver Sociedade Brasileira de Física, Boletim Informativo,
nº 2, ano 11, 1980, p. 7-14.
153
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transitaram pela Justiça Militar entre abril de 1964 e março de 1979, principalmente os que chegaram ao
Supremo Tribunal Militar (STM), ver Projeto Brasil: nunca mais, p. 22. Para a lista de "mortos e
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As sutilezas desses mecanismos de perseguição política, denominados de
"cassações brancas", podem ter se iniciado desde os primeiros dias da implantação do
golpe militar de 1964, à medida que os cidadãos passam a estar vulneráveis às condições
políticas e ideológicas impostas pela nova conjuntura a partir de então. Em memória aos 50
anos da CAPES, Suzana Gonçalves (Diretora Executiva da Capes entre 1964 e 1966),
declara em entrevista que ao assumir, teve dificuldade em administrar a crise institucional e
política instalada pela Ditadura que, logo nos primeiros dias de abril, afastou Anísio
Teixeira e Almir de Castro da direção da Capes. Ao ser perguntada por que deixou a
direção da Capes em 1966, Suzana Gonçalves declara que naquela data estava havendo um
fechamento do regime e que ela não estava mais se sentindo confortável no cargo.
Gonçalves acrescenta que quando retornou a Capes como assessora de programas, em
1970, o agente do SNI chegou a fazer uns questionários para os candidatos a bolsa de
estudos: " ... tínhamos que preencher o nome do bolsista, sua proveniência, seus
compromisso com a Capes. Depois, para serem respondidas pelos bolsistas, vinham umas
perguntinhas, dentre as quais uma totalmente risível: "Gosta de música?" Obviamente, se
fosse um comunista de verdade, só responderia Mozart e Beethoven, porque era escolado,
mas se não fosse e escrevesse Geraldo Vandré, estaria perdido ... ".154 Esse dado retrata
bem o clima de vigilância, e por que não dizer, de espionagem presente nas escolas, nas
universidades, sindicatos, enfim, em todo e qualquer ambiente que pudesse ser considerado
estratégico no combate à "subversão", é o que podemos denominar de "cassação branca".
desaparecidos" durante a ditadura, ver Branca ELOYSA (Org.) I Seminário do Grupo Tortura Nunca Mais:
depoimentos e debates, p. 148 e também o site: http://www.torturanuncamais-rj.org.br/M_D.asp. Acesso em:
11 de jul. 2004. Em contrapartida, as "cassações brancas", carecem de uma maior apreciação por parte dos
historiadores.
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Diante de tais circunstâncias, muitos perderam os seus empregos ou perderam
oportunidades por razões políticas. Assim foi um pouco a trajetória do físico e engenheiro
civil José Maria Filardo Bassalo.

Nascido em 10 de setembro de 1935 em Belém do Pará, Bassalo formou-se como
engenheiro civil em 1958 pela antiga Escola de Engenharia do Pará, atual Universidade
Federal do Pará (UFPA), e nesse mesmo ano, foi fazer estágio no Laboratório de Ensaios
de Materiais do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Em 1962, Bassalo decide
estudar Física no Rio de Janeiro, e a escolha se deu em função do curso que assistiu sobre
Física Atômica, baseado no livro do professor Leite Lopes: "Introdução à Teoria Atômica
da Matéria", no Núcleo de Física e Matemática da então Universidade do Pará, onde
lecionava. O curso fora ministrado pelo seu amigo e professor Carlos Alberto Dias, recém
bacharelado em Física pela Faculdade Nacional de Filosofia (FNFI) e pelo Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) da Universidade do Brasil, onde havia sido aluno
dos professores Leite Lopes e Jayme Tiomno. No ano seguinte, arrastado por circunstâncias
familiares, o professor Bassalo foi ao Rio de Janeiro. Lá chegando foi conhecer o Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas, e seu amigo Dias o apresentou ao professor Jayme Tiomno,
que passa a contribuir decisivamente para a sua carreira acadêmica.155
Em março de 1965, aos 29 anos de idade, transferiu-se para Brasília a fim de estudar
Física na recém criada Universidade de Brasília (UnB). Passados praticamente doze meses
da implantação do golpe militar, o professor Bassalo, conjuntamente com outros paraenses,
seguiu para o Instituto Central de Física da Universidade de Brasília (ICF/UnB).
Contemplado com uma bolsa de estudo fornecida pelo Centro Latino-Americano de Física
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(CLAF), Bacharelou-se em Física nesse mesmo ano, período de grandes conturbações
políticas na UnB, devido às ingerências políticas e aos expurgos realizados pelo regime
militar em todo o País e, em especial, naquela universidade.
A primeira intervenção militar na Unb se deu no dia 9 de abril de 1964, no entanto,
foi durante a segunda intervenção, em 11 de outubro, que a situação da universidade ficou
ainda mais grave.156 Uma semana depois, o então reitor Laerte Ramos de Carvalho
expulsou quinze professores, cujos nomes foram divulgados pelos jornais do dia 19 de
outubro. Em reação às violências cometidas, 223 professores pediram demissão, ou seja,
aproximadamente 80% do corpo docente da Unb.157 A Universidade de Brasília perdeu o
seu melhor quadro de professores e se desmontou diante da sua mais profunda crise. Em
meio aos demissionários de outubro de 1965, estavam 15 fisicos, são eles, além de José
Maria Filardo Bssalo; Jayme Tiomno, o coordenador do Instituto Central de Física; Roberto
Aurelino Salmeron, o coordenador-geral dos Institutos Centrais de Ciências e Tecnologia,
Carlos Alberto Ferreira Lima, Carlos Alberto Garcia Canal, Dione Craveiro Pereira da
Silva, Elisa Frota Pessoa, Fernando de Souza Barros, Luís Tauhata, Marco Antônio Raupp,
Miguel Taube Netto, Ramiro de Porto Alegre Muniz, Suzana de Souza Barros, Walter
Cordeiro Skroch e o professor visitante Michel Paty.158
De volta a sua terra natal, o professor Bassalo retoma as suas atividades docentes no
Núcleo de Física e Matemática, onde ministra um curso de Cálculo Avançado, sendo
transferido em 1967 para a Escola de Engenharia Elétrica, passando a ensinar no curso de
Eletromagnetismo, dentre outros. Ainda nesse mesmo ano, o professor Jayme Tiomno vai
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para São Paulo, pois conquista a cátedra de Física Superior da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP). Em função disso, o professor
Bassalo segue para São Paulo em março de 1968, com o objetivo de iniciar o seu curso de
pós-graduação em Fisica. Ao chegar lá, entra em contato com outros professores, dentre
eles o físico Mauro Cattani, que posteriormente viria a ser seu orientador de pesquisas no
mestrado e no doutorado, além de ter se tornado um grande amigo.159

Alguns dias depois do AI-5 ter sido decretado, um fato marcaria significativamente
a trajetória acadêmica do professor Bassalo. Na madrugada do dia 17 de dezembro de 1968,
o conjunto residencial universitário da Universidade de São Paulo (CRUSP), onde morava
juntamente com outros estudantes de pós-graduação, foi invadido por tropas do Segundo
Exército e da Policia Militar. Uma verdadeira operação de guerra movida por cerca de 17
tanques do exército que manobravam em frente às moradias universitárias.160

Depois das revistas de apartamento em apartamento, cerca de mil estudantes foram
levados à Prisão Tiradentes onde, após serem fichados, caminhavam para as suas
respectivas celas. Por volta das vinte e duas horas da noite, um delegado de plantão
anunciava que tinha em mãos uma lista com o nome de alguns estudantes que seriam soltos.
Eram os alunos da pós-graduação, dentre eles o do professor Bassalo. O professor Jayme
Tiomno intercedeu junto ao reitor Helio Lourenço de Oliveira que, por sua vez, dirigiu-se
ao comando do Primeiro Exército conseguindo assim a tal ordem de soltura.161 Mesmo
depois da prisão e em decorrência dela, outras dificuldades viriam.
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Alguns anos depois, o professor Bassalo seria também prejudicado pelo contexto de
arbitrariedades engendradas pelo regime político que então vigorava. Durante o seu
mestrado, recebeu um convite do professor P. Barchewitz, do Laborratoire d´Infrarouge,
Faculte de Siences, Orsay, em Paris, para realizar um trabalho que resultaria na conclusão
da sua dissertação. O seu orientador, o professor Mauro Sérgio Dorsa Cattani, encontravase em Orsay realizando pesquisas sobre: "Forma de Linhas Espectrais" que, por sua vez, era
assunto de sua tese de mestrado. Sua espectativa foi frustrada, pois a solicitação de bolsa de
estudo que fez ao CNPq só saiu depois que seu orientador já havia retornado ao Brasil. Em
razão de tais dificuldades de sair do País para dar continuidade aos seus estudos, o
professor Bassalo e seu orientador decidiram que os mesmos deveriam ser realizados na
USP. E assim foi feito. Concluiu o mestrado em 1973 e o seu doutorado em Física pela
USP, em 1975.162

Ao término do doutorado, ele tentou fazer a sua segunda viagem a Orsay, desta vez
para realizar seu pós-doutoramento. Conseguindo a tão sonhada bolsa do CNPq, esbarrouse nos serviços de "inteligência" da ditadura. O Serviço Nacional de Informações (SNI),
argumentava que pelo fato do professor Bassalo ter morado no CRUSP, e por ter sido preso
naquela ocasião, tornava-o um "elemento" subversivo. Consideravam-no responsável pela
direção de um núcleo comunista em Belém. O resultado foi a não concessão da licença para
a viagem por parte do Ministério da Educação (MEC) para a realização de seus estudos.163

Em 1978 uma terceira tentativa seria frustrada. Dessa vez o convite foi feito pelo
professor H. Van Regemorter, do Observatório de Paris, em Meudon. Realizaria estudos em
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"Forma de Linhas Espectrais", com o professor Cattani. Novamente com bolsa, o seu
pedido de licença fora mais uma vez negado. Dessa vez a justificativa dada foi mais
interessante ainda. Verificou-se que o professor Regemorter era considerado "persona non
grata" pelos militares, pois esse tinha cometido o "pecado" de assinar um manifesto contra
a presença dos Estados Unidos no Vietnã.164

Enquanto as "cassações brancas" continuavam por toda parte, nesse mesmo ano
a Sociedade Brasileira de Física (SBF) alertava para o problema e protestava contra o
aumento cada vez mais crescente de restrições políticas ao desempenho de atividades
científicas. A Secretaria Regional da SBF do Estado de São Paulo, em 19 de setembro
denunciava:

"Nos últimos meses, uma forma mais sutil de repressão, atingindo um numero crescente de
pessoas ligadas ao meio universitário, passou a ser denunciada por organizações cientificas,
como a Sociedade Brasileira de Física. O professor ou pesquisador não é mais preso ou
aposentado e, muitas vezes, nem mesmo perde o seu emprego. Simplesmente lhe são
negados certas condições essenciais para o exercício pleno da sua profissão . As chamadas
cassações brancas ocorrem de várias formas: (...) Um pesquisador ou bolsista que deseja
viajar ao exterior é obrigado a entregar um formulário preenchido com noventa dias de
antecedência, onde devem constar informações curiosas, como por exemplo as suas
residências anteriores desde a idade de 18 anos. Já houve casos de pessoas que esqueceram
de listar um local de residência e tiveram o formulário devolvido. No caso de um
pesquisador visitante estrangeiro, os formulários são ainda mais peculiares – há alguns
quesitos que no fundo exigem a declaração das preferências políticas do visitante ... ".165
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Em meio aos desvios de sua trajetória acadêmica, o físico e professor José Maria
Filardo Bassalo enfrentou toda a adversidade de um contexto onde as dificuldades pareciam
se tornar, a cada dia, mais intransponíveis. Contudo, torna-se professor adjunto da
Universidade Federal do Pará, conquistando a condição de professor titular em 1989.

As "cassações brancas " as quais o professor Bassalo foi submetido estavam
vinculadas a um contexto político onde novas formas de repressão, aos poucos, tomavam
forma. As "peças da engrenagem" de uma ditadura militar já sem milagre e quase sem
fôlego, anunciavam sinais de cansaço e, mesmo assim, as perseguições continuavam. O
professor Bassalo não foi o único a sofrer com as "cassações brancas", no entanto, fora
mais um dos atingidos.

2.6 - Entre a Física e a Guerrilha
Enquanto o "Milagre" brasileiro enaltecia o governo do General Emílio Garrastazu
Medici, a partir de 1970, a política de extermínio dos seus opositores dava-lhe um tom de
violência e autoritarismo jamais visto nos governos dos generais presidentes que o
antecederam.166 Na fase mais sangrenta da Ditadura Militar, enquanto as vias democráticas
se esfacelavam diante do crescente autoritarismo político, dezenas de jovens se lançavam
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na luta armada, tanto nas cidades como nas regiões rurais. Dentre os grupos que defendiam
a guerrilha rural, destacava-se o Partido Comunista do Brasil (PC do B).167

A partir de 1967, o partido deslocou alguns dos seus mais experientes quadros para
a região do Rio Araguaia, ao sul do Pará. Em 1968, em decorrência do AI-5, o PC do B
acelerou o envio de combatentes, sendo que, cerca de 70% eram estudantes. Mais da
metade abandonou a Universidade para se lançar na Guerrilha e entre eles estavam dois
estudantes de Física e um de Astronomia, todos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Os estudantes de Física que se integraram à resistência armada contra o regime militar
foram Arildo Valadão e Áurea Eliza Pereira Valadão, bem como o estudante de Astronomia
Antônio de Pádua.168

Arildo Valadão ingressou no curso de Física em 1968, onde conheceu Áurea, sua
colega de sala no Instituto de Física da UFRJ, que passou no vestibular aos 17 anos,
sonhando fazer Física Nuclear. Os dois se casaram em fevereiro de 1970 e foram morar em
um pequeno apartamento no Catete. Sustentavam-se com a bolsa do CNPq de Arildo e com
o dinheiro da sua monitoria. Nessa ocasião, por ser líder estudantil e militante do Partido
Comunista, foi perseguido pelos órgãos de segurança que invadiram seu apartamento,
fazendo com que os dois passassem a viver na clandestinidade. No segundo semestre de
1970, eles partiram para o Araguaia e foram morar na região de Caianos, no Destacamento
C. 169

167

Para as origens do PC do B, ver Projeto Brasil: nunca mais, p 97-10. Para organização e o desenvolvimento
da Guerrilha do Araguaia ver também, Nilmário MIRANDA e Carlos TIBÚRCIO, Dos Filhos Deste Solo –
mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura, p. 166-211.
168
Elio GASPARI, a Ditadura Escancarada, p. 410.
169
Os guerrilheiros do Araguaia organizaram-se em três destacamentos: A, B e C, ver Nilmário MIRANDA e
Carlos TIBÚRCIO, Dos Filhos Deste Solo – mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura, p. 170.

148

Em abril de 1972, os órgãos de segurança descobriram a presença dos guerrilheiros
ao sul do Pará. Foram efetivadas três campanhas militares das Forças Armadas, até que a
guerrilha fosse neutralizada. Durante as duas primeiras campanhas, a guerrilha levou a
melhor e a partir da terceira investida das tropas de repressão, os guerrilheiros passaram a
ser exterminados um a um até os últimos combatentes ao final de 1974. Dos 69
combatentes do PC do B, mais de 50 morreram. Dentre eles Arildo Valadão e Áurea
Valadão. Ele fora morto e decapitado em 24 de novembro de 1973. Ela foi capturada com
vida, no entanto, no início de 1974, fora vista pela última vez no 23º Batalhão de Infantaria
da Selva, de onde nunca mais saiu, fora dada como desaparecida política.170

Enquanto isso, lá no Chile, dois brasileiros Luiz Carlos de Almeida e Luiz Carlos de
Almeida Vieira foram seqüestrados, torturados e assassinados, pelas tropas do General
Pinochet. Um deles era formado em Física pela Universidade de São Paulo, era o Luiz
Carlos de Almeida

O físico Luiz Carlos de Almeida, era militante do Partido Operário Comunista
(POC). Formou-se em Física pela USP e depois do golpe teve de responder a alguns
processos, além de ter tido a sua prisão preventiva decretada e assim exilou-se no Chile. Lá
chegando, passou a lecionar na Universidade do Chile. Foi morar com o amigo Luis Carlos
de Almeida Vieira com quem dividia as despesas da casa. Estava lá há poucos dias, quando
sua residência foi invadida por tropas do General Pinochet. Foi preso em 13 de setembro de
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1973, durante o Golpe Militar do Chile, que então depunha o Presidente socialista eleito
Salvador Allende. Era o início de mais um golpe na América Latina.

Ele e seu amigo Luis Vieira foram presos na casa onde moravam, no bairro das
Barrancas, em Santiago. Após a prisão, foram levados a uma delegacia e de lá, foram
transferidos para o Estádio Nacional, onde foram duramente torturados. Depois dessa
sessão de tortura, os dois brasileiros, juntamente com um uruguaio que também estava
preso, foram levados em um veículo militar até as margens do Rio Mapocho. O uruguaio e
o físico brasileiro Luiz Carlos de Almeida, ao tentarem fugir, foram imediatamente
metralhados. O único que escapara foi o Luiz Vieira que, apesar de ter tomado três tiros,
perdeu a consciência e boiou desacordado até ser resgatado com vida.171

O físico Luiz Carlos da Almeida iniciava a sua carreira como professor
universitário. No entanto, não só a sua carreira mas a sua vida seria abruptamente
interrompida durante a ditadura militar brasileira. É o único caso de físico fuzilado durante
a ditadura identificado até o presente momento.

E por toda parte, continuavam as perseguições. Prisões, demissões, torturas, enfim,
continuavam os expurgos pelo Brasil afora.

2.7-Solidariedade e Resistência: A SBF Protesta
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Enquanto o regime militar perdurou, teve que enfrentar um inimigo que, no mínimo,
incomodava. A solidariedade aos atingidos. Formara-se uma ampla rede que misturava:
solidariedade, resistência e protestos e que, ao longo desses anos de ditadura, produziram
cartas, telegramas, livros, revistas, músicas enfim, tudo que pudesse expressar um protesto
ou um apoio em relação a algum arbítrio cometido pelo regime militar. Nesse sentido,
formaram-se, especialmente a partir do AI-5, vários grupos organizados, inclusive fora do
país, com o intuito de denunciar as torturas cometidas nas prisões brasileiras, enfim,
qualquer ato que pudesse violar os direitos individuais dos cidadãos, fundados na
Declaração dos Direitos Humanos no Brasil. Em geral, essas instituições eram organizadas
por brasileiros exilados pelo regime ou por estrangeiros interessados em divulgar tais casos.
Foi assim que o professor Ralph della Cava, um militante dos direitos civis dos negros
americanos e contra a guerra do Vietnã, passou a organizar um importante grupo em
solidariedade às vítimas da ditadura militar no Brasil. Ao ouvir relatos de torturas
cometidas nos presídios brasileiros, resolveu criar o American Committee for
Informationon Brazil coletando depoimentos de torturas e trabalhando para divulgar e
denunciar tais procedimentos ocorridos em cárceres brasileiros.172 Enquanto isso na França,
um outro grupo se articula duas semanas depois da morte do militante comunista Carlos
Marighela, em 4 de novembro de 1969, era a Frente Brasileira de Informações (FBI).173
Uma outra Frente semelhante se articulava no Chile, era a Frente Brasileña de Informações.
Além dessas instituições, o professor Della Cava novamente organizou, na Universidade de
Berkeley, um grupo chamado de: "Amigos Americanos do Brasil" e editaram o Infomation
Bulletin, denunciando os maus tratos a presos políticos no Brasil, prisão de intelectuais,
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dentre outros casos.174 A rede de informações estava montada. Através dela, muitas
denúncias de arbitrariedades cometidas passaram a ser conhecidas da imprensa
internacional. Um desses casos divulgados pela imprensa estrangeira fora um relato
minuncioso de torturas cometidas nos porões da ditadura militar contra presos políticos.
Tais relatos foram descritos numa carta e enviados em julho de 1969 ao episcopado,
noticiando os suplícios a que foram submetidos os presos políticos que respondiam aos
IPMs instaurados em Belo Horizonte. Assinada por 38 padres de Minas Gerais, a carta fora
publicada em dezembro daquele ano na revista católica francesa Politique d´Aujourd´hui. e
também fora publicada na edição de janeiro-fevereiro de 1970, da revista Mensaje, um
veículo oficial dos jesuítas chilenos.175.

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Física (SBF), desde que surgiu em 1966, teve
um papel fundamental no que tange à postura de denúncia e protesto face às arbitrariedades
do regime militar contra os físicos. Já no primeiro Boletim, em novembro de 1969, a SBF
protestava contra as aposentadorias compulsórias dos físicos: Jayme Tiomno, Leite Lopes,
Elisa Frota Pessoa, e pelo afastamento de Mário Schenberg que realizava seminários no
CBPF. A SBF fora uma importante instituição de defesa dos físicos atingidos. Não foram
poucas as manifestações de protesto em relação às perseguições aos físicos brasileiros
atingidos pelo aparelho repressivo do Estado.

Em janeiro de 1970, a diretoria da SBF, cujo presidente em exercício era o físico
nuclear da Universidade de São Paulo, Ernst W. Hamburger, entrega uma petição ao
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Leitão de Abreu, dirigida ao

174
175

Ibid., p 271 e 272.
Elio GASPARI, a Ditadura Escancarada, p. 273.

152

General Presidente Emílio Gastarrazu Médici, onde protestava contra a dispensa de Jayme
Tiomno, Leite Lopes e Elisa Pessoa em outubro de 1969, quando então o Almirante
Octacílio Cunha decide aplicar as regras do “Ato Complementar nº 75”, no CBPF. Em tom
de protesto denunciava:

“Ernst W Hamburger, (...) Presidente em exercício da Sociedade Brasileira de Física, (...)
vem mui respeitosamente (...), expor e solicitar a Vossa Excelência o seguinte:
Como é crucial, Senhor Presidente, a liberdade de trabalho, que consubstancia um dever
social e um direito fundamental do indivíduo, pressupõe a escolha de uma atividade
honesta, não interdita por lei e socialmente útil. Atendidos estes requisitos, nenhuma
restrição se justifica perante a Moral e o Direito (...) como é público e notório, há certas
atividades, de relevante valor social e de interesse fundamental para o desenvolvimento de
qualquer país (...) Entre essas áreas, ocupam lugar de relevo os trabalhos no campo da física
(...) E no entanto, vários membros da Sociedade Brasileira de Física, entre eles alguns de
seus diretores, mundialmente conhecidos e respeitados pelo alto valor de suas atividades
profissionais, estão sendo impedidos de trabalhar em entidades públicas ou subvencionadas,
por força do (...) Ato Complementar nº 75.
Por todos esses fundamentos, (...) o peticionário solicita de Vossa Excelência, (...) a
revogação do Ato Complementar nº 75 (...)".176

Tal apelo não foi atendido e depois dele a SBF teve que protestar contra um outro
problema. Desta vez foi a prisão do Secretário Geral da SBF e presidente em exercício
Ernst W. Hamburger e da sua esposa, a professora Amélia Império Hamburger. Foram
presos em São Paulo e mantidos incomunicáveis por um bom tempo. Alceu Pinho, vice-
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presidente e Ramayana Gazzinelli, secretário de ensino da SBF, enviaram uma carta em 29
de janeiro de 1971, ao Presidente do CNPq, o General Arthur Mascarenhas Façanha,
pedindo que: “(...) não se tome como ameaça à segurança nacional, qualquer atitude crítica
ou de não concordância”, salientando ainda que, “(...) freqüentemente, nem mesmo um
processo formal de culpa é instaurado, sendo comum medidas repressivas serem tomadas
sem proporção com os fatos que as motivaram (...)”. Pediam que se tomassem providências
e que as autoridades deviam: "(...) pesar as vantagens e desvantagens que possam decorrer
de prisões demoradas, da incomunicabilidade total e de outras medidas que geram
desanimo e perplexidade entre os cientistas (...)".177

A Sociedade Brasileira de Física voltava a denunciar as aposentadorias
compulsórias e trazia à tona em seu Boletim de junho de 1971, a prisão do casal Ernst e
Amélia Hamburger:

"A aposentadoria compulsória de vários cientistas brasileiros em 1969, dentre os quais
vários físicos, causou um constrangimento geral nas pessoas que acompanham, ainda de
longe, o desenvolvimento científico-cultural do Brasil. O recente episódio relativo ao
aprisionamento dos ilustres físicos Ernst W. Hamburger e sua esposa Amélia I. Hamburger
adiciona mais um termo de inconsistência na política oficial de apoio à Ciência e à
Tecnologia. A Sociedade Brasileira de Física tem manifestado em várias ocasiões o
consenso da comunidade dos físicos brasileiros, indignados com fatos como este que podem
produzir apenas um desperdício irreparável das nossas melhores reservas humanas".178
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Sociedade Brasileira de Física, Boletim Informativo, v. 2, nº 1, junho de 1971, p. 9-13.
Sociedade Brasileira de Física, Boletim Informativo, v. 2, nº 1, junho de 1971.
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Mesmo tendo dois de seus membros presos, além de Leite Lopes, Tiomno, Elisa
Pessoa e Schenberg aposentados, a Sociedade Brasileira de Física continuou, enquanto
durou a Ditadura Militar, denunciando e protestando contra as arbitrariedades cometidas
pelo regime. Assumira portanto, uma postura de resistência juntamente com outras
instituições científicas nacionais, tais como a SBPC, protestando abertamente contra a
ditadura militar que se instalara no País.

Enquanto durou a ditadura militar no Brasil, a comunidade de físicos resistiu.
Resistiu às perseguições políticas nas Universidades e Institutos de Pesquisa, às prisões, à
tortura, às aposentadorias compulsórias, que atingiram alguns dos mais importantes físicos
brasileiros, bem como às "cassações brancas" que importunaram a vida acadêmica de
muitos pesquisadores. Em meio às perseguições e aos protestos da comunidade de físicos,
sobravam trajetórias de vida alteradas. Foi o caso de alguns estudantes de Física da
Universidade de Brasília na época das primeiras perseguições políticas desencadeadas pelo
regime militar.

Mesmo com as crises políticas pelas quais passou a UnB, desde os primeiros dias do
golpe militar de 1964, o que acarretou no pedido de demissão coletiva dos seus 223
professores em outubro de 1965, em protesto contra as intervenções políticas sofridas
naquela Universidade, aquela equipe de 15 físicos, sob a liderança de Roberto Salmeron e
Jayme Tiomno, deram frutos à Física brasileira e frutos importantes. Quatro estudantes que
vinham da então Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, tornaram-se alguns dos mais
importantes físicos de partículas do País. São eles: Alberto Franco de Sa Santoro, Moacyr
Henrique Gomes de Sousa, João Carlos Costa dos Anjos e Carlos Escobar. Todos estavam
em Brasília na ocasião em que se deu o pedido de demissão coletiva do corpo docente da
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UnB. Diante de tais circunstâncias, retornaram para a Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil. Ao concluírem as suas graduações, partiram para o exterior para
continuar os seus estudos de pós-graduação. Ao término dos seus cursos de Doutorado,
retornaram ao Brasil e passaram a integrar grupos de pesquisas, liderando importantes
campos da Física de partículas no País.179

Entretanto, muitos dos físicos atingidos e que tiveram os seus caminhos
entrecortados pelas perseguições políticas durante a ditadura militar, carregam histórias de
vida diferentes. Alguns dos físicos expurgados pelo regime só retornariam depois da
Anistia, como é o caso de Leite Lopes. Enquanto outros, como Salmeron, jamais
retornaram. Alguns tiveram a oportunidade de se especializarem fora do País em plena
ditadura, no entanto, físicos como Mario Schenberg e José Maria Filardo Bassalo não
179

Alberto Santoro graduou-se em Física pela já constituída Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1969.
Em 1971 partiu para a Universidade de Paris VII, França, para realizar os seus estudos de Doutorado. Título
que obteve em 1977. Foi admitido através de Concurso Público na Universidade Estadual do Rio de Janeiro
em 2001, para o cargo de Professor Titular e lidera, naquela Universidade, importantes projetos de pesquisas
nas áreas Física Experimental de Altas Energias e Física Experimental de Partículas e campos. O físico
Alberto Santoro adquiriu importantes prêmios ao longo da sua carreira de pesquisador, dentre eles a "Medalha
da Ordem Nacional do Mérito Científico", do Ministério da Ciência e Tecnologia, em 1995 e o "Premio
Golfinho de Ouro", do Conselho Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, em 2005. O físico João
Carlos Costa dos Anjos tivera um caminho parecido. Ao concluir sua graduação em Física em 1968 na
Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguiu para Paris para dar continuidade aos estudos. Em 1970 obteve
o seu Mestrado em Física Teórica pela Universidade de Paris XI (Paris-Sud). Ingressa no curso de Doutorado
em 1971, na Universidade de Paris VII e conclui em 1977, quando então retorna ao Brasil. Ao regressar é
logo contratado como Professor Titular do CBPF, cargo que ocupa até os dias de hoje. Retorna a Paris para
realizar o seu pós-doutoramento no Fermilab, nos Estados Unidos, entre 1984 e 1985. Realiza projetos nas
áreas de Fenomenologia das Partículas Elementares e Física Experimental de Altas Energias, estando hoje
entre os mais importantes pesquisadores brasileiros a realizar pesquisas nesses campos da Física. O professor
João dos Anjos recebera também a "Ordem do Mérito Científico", em 1996. Na mesma situação, o professor
Moacyr Henrique Gomes e Souza concluiu a sua graduação em Física em 1967. Partiu do País em direção à
França para especializar-se na Universidade Paris XI (Paris-Sud), o que conseguira em 1970. Doutorou-se na
mesma Universidade entre os anos de 1971 e 1977. Concluiu o seu primeiro pós-doutorado entre 1984 e 1986,
no Fermilab, FNAL, nos Estados Unidos e o segundo entre 2000 e 2002, no mesmo laboratório nos Estados
Unidos. E por fim Carlos Ourivio Escobar que tivera uma trajetória um pouco diferente dos demais. Carlos
Escobar graduou-se somente em 1971, na Universidade de São Paulo. Concluiu seu Mestrado na
Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP), em 1974. Partiu para a Inglaterra para realizar seus
estudos de doutoramento. Obteve seu Doutorado em 1978, pela University of Cambriedge, Inglaterra. Entre
1984 e 1986 realiza o seu pós-doutorado no Fermilab, nos Estados Unidos. Hoje lidera um importante grupo
de pesquisas em Raios Cósmicos na Unicamp, onde exerce desde 1997 a função de Professor Titular. Todos
esses dados pessoais dos pesquisadores citados foram obtidos através do Plataforma Lattes, ver
http://buscatextual.cnpq.brbuscatextual/controladorbuscacv. Acesso em 24 de abr de 2005.
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puderam exercer o direito de ir e vir. As portas estavam fechadas e a Física brasileira
desfalcada. Desfalcada de algumas das suas melhores mentes. Alguns daqueles que
permaneceram no Brasil e que foram atingidos pelos decretos de aposentadoria, não
podiam freqüentar nem mesmo as bibliotecas.180

Enquanto a ditadura se "Escancarava", uma parte da Física brasileira se
"esfacelava". Em meio a muitos grupos de pesquisas desfeitos e trajetórias acadêmicas
interrompidas, a ditadura seguia como uma "Roda Viva, carregando o destino" de muitos
físicos brasileiros de norte a sul do país. As engrenagens do regime não paravam de triturar
e fazer vítimas. No entanto, à medida que a ditadura perseguia, vigiava e punia, a
solidariedade aos atingidos tornava-se uma das poucas alternativas de resistência ao regime
imposto. Mesmo com toda a sua força, tais engrenagens encontrariam obstáculos e muita
resistência.
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Em seu depoimento ao CPDOC/FGV, Mario Schenberg se queixa de perder contato com o mundo
científico, pois quando fora aposentado e, sobretudo, depois do Ato Complementar nº 75, não pode mais
consultar os periódicos científicos que, em geral, só eram encontrados nas bibliotecas das Universidades, nem
tampouco acompanhar as novas pesquisas no campo da Física, ver Mário SCHENBERG, Mário Schenberg –
Depoimento ao CPDOC, p. 53 e 54.
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PARTE II

A FÍSICA NA BAHIA

CAPÍTULO 3
O INSTITUTO DE FÍSICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

As perseguições políticas na Bahia, durante a ditadura militar, não causariam menos
prejuízos em relação ao que ocorrera no restante do País. O Instituto de Física da
Universidade Federal da Bahia, criado em 1968, sofreu sérias interferências por parte do
regime militar. O destino acadêmico de alguns dos seus pesquisadores foi fortemente
alterado pelas ingerências políticas advindas da fase mais dura do regime imposto pelos
militares em 1964. Com a implantação do AI-5, a partir de 1968, a onda de perseguições
que se abateu sobre a sociedade brasileira, de maneira geral e, em especial sobre as
universidades, atingiu em cheio o Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia.
Apesar de "todos os santos", a Bahia não esteve livre dos anos de chumbo.1

3.1-Uma breve História
A Universidade da Bahia, fundada por Edgard Rêgo dos Santos em 2 de julho de
1946, daria um importante passo na década de sessenta, no que diz respeito à modernização
da estrutura universitária e à criação de novos cursos, dentre eles o curso de Geologia na
também criada Escola de Geologia, cujo primeiro diretor e organizador fora o físico Ramiro
Porto Alegre Muniz que, a convite do reitor Edgard Santos, transferiu-se para Salvador

exercendo o cargo de professor do Departamento de Física na Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras (FFCL) da Universidade da Bahia. Juntamente com a professora e
matemática Arlete Cerqueira Lima, o professor Ramiro foi um dos responsáveis pela
criação do Instituto de Matemática e Física (IMF) da Universidade da Bahia em 1960,
quando então assumiu a chefia do setor da Física.2 O seu primeiro diretor fora o matemático
Rubens Gouveia Lintz que, a convite do reitor Edgard Santos, transfere-se para Salvador
para assumir o cargo. O corpo docente do IMF começava a se constituir e a tomar corpo.
Ramiro Muniz convidou o professor Waldez Alves da Cunha do Instituto Tecnológico da
Aeronáutica (ITA), que viera acompanhado do professor Luiz Felippe P. Serpa.3
Os dois primeiros anos de existência do IMF foram marcados por dificuldades de
infra-estrutura e total falta de apoio à pesquisa, o que ameaçava a própria subsistência do
Instituto. Tal fato levou a Brasília duas das docentes fundadoras do IMF, as matemáticas
Arlete Cerqueira Lima e Martha Maria de Souza Dantas, a fim de que se pudesse obter
verbas para sanar as dificuldades financeiras do Instituto. Apesar das dificuldades nos dois
primeiros anos, o professor Lintz desempenhou um importante papel durante a sua gestão,
sendo substituído pelo matemático Omar Catunda, catedrático de Análise Matemática da
1

O Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia foi fundado oficialmente, enquanto instituição de
ensino e pesquisa, por um decreto presidencial em 8 de fevereiro de 1968, ver DECRETO nº 62.241, de 8 de
fevereiro de 1968, Diário Oficial da União.
2
O físico Ramiro Porto Alegre de Muniz formou-se na Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro em
1949 e, em seguida, partiu para Berkeley, onde realizou estudos de pós-graduação, obtendo o Mestrado em
Física em 1952, ver Aurino RIBEIRO FILHO; Dionicarlos Soares de VASCONCELOS; Olival FREIRE
JÚNIOR, A Contribuição Francesa ao Ensino e à Pesquisa em Geofísica no Estado da Bahia, Revista
Brasileira de Ensino de Física, v. 25, nº 2, junho de 2003, p. 218. Dentre os professores responsáveis pela
criação do (IMF) destacam-se, além de Ramiro Porto Alegre, os seguintes físicos e matemáticos: Arlete
Cerqueira Lima, Omar Catunda, Rubens Gouveia Lintz, Álvaro da Silva Ramos, José Walter Bautista Vidal,
Martha Maria de Souza Dantas, Benedito Leopoldo Pêpe, Luiz Felipe Perret Serpa, Waldez Alves da Cunha,
Jean Marie Flexor, Humberto Siqueiros Rodrigues Tanure, Antônio Expedito Gomes de Azevedo e Roberto
Max de Argollo, ver Aurino RIBEIRO FILHO (Org.), Memória do IFUFBA 1963-1984, p. 1.
3
Aurino RIBEIRO FILHO, Olival FREIRE JUNIOR, João Augusto de Lima ROCHA, A Modernização do
Ensino de Matemática e Física no Estado da Bahia, p. 60.
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Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que assumiu a
direção do IMF, em janeiro de 1963.4 Em setembro do mesmo ano, retorna à Bahia para
assumir o cargo de Chefe do departamento de Física do IMF, o engenheiro civil e físico
nuclear José Walter Bautista Vidal foi um dos principais colaboradores para a
institucionalização da Física e do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica
(PPPG) da Universidade Federal da Bahia.
Bautista Vidal formou-se em engenharia civil pela Escola Politécnica da
Universidade da Bahia em 1958 e, no ano seguinte, amparado por uma bolsa do CNPq,
segue para o Rio de Janeiro a fim de realizar seus estudos de pós-graduação no CBPF. Ao
término das suas atividades no CBPF, segue para a Universidade de Stanford na Califórnia,
com o objetivo de fazer seu doutorado. Um pouco antes de viajar para os Estados Unidos,
Vidal teve uma rápida passagem pela Universidade da Bahia e lá selecionou os melhores
estudantes do curso de engenharia para que fossem ao Rio de Janeiro estudar Física
aplicada no CBPF. Estava à frente de um projeto desenvolvido pelo antigo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas da Universidade da Bahia para atrair jovens para o campo da Física
e, com o apoio do seu diretor, o professor Carlos Furtado de Simas, conseguiu selecionar
oito excelentes alunos. Dentre os selecionados estavam: Roberto Max de Argollo, Emanuel
Góes de Arruda e Edson Peixoto. Seguiram para o CBPF amparados por bolsa de estudos,
no entanto apenas um deles, Roberto Max de Argollo, abandonaria o curso de Engenharia
para seguir a carreira de físico. Ao terminar o bacharelado em Física na Faculdade Nacional
de Filosofia, Argollo retorna a Salvador e passa a integrar as fileiras dos que fundariam o
Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica do IMF. Era o início de

4

Ibid., p. 61.
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investimentos na formação de um grupo que renderia importantes frutos nas pesquisas
físicas e geofísicas para a Bahia e para o Brasil. Tal grupo, sob a liderança de Bautista
Vidal, juntamente com outros professores do IMF, fundaria um dos mais importantes
centros de Geofísica do país.5
Após ter concluído todos os cursos para o seu doutoramento em setembro de 1963,
Bautista Vidal decidiu retornar para a Universidade da Bahia e lá contribuir para a criação
de um: "(...) Instituto de Física dirigido para a solução dos nossos problemas, nossas
necessidades (...)". E assim o fez, logo quando retornou. Ao assumir a chefia do
Departamento de Física do IMF, foi a São Paulo com o objetivo de contratar jovens físicos
que tivessem interesse em participar de tal projeto. Entre os que vieram e se efetivaram na
Universidade, motivados pelas boas perspectivas de trabalho estavam: Humberto Siqueiros
Tanure, Jean Marie Flexor, Antônio Expedito, Carlos Borba, entre outros.6
Os fatores geoclimáticos do Estado da Bahia, impulsionavam as pesquisas nos
campos da Geologia e da Geofísica. Àquela época, o Recôncavo baiano era a única região
produtora de petróleo do país e, por essa mesma razão, a Petrobrás encontrava-se no Estado
em busca de jazidas petrolíferas.7 Nesse contexto, Bautista Vidal, conjuntamente com
outros pesquisadores, apresenta à Universidade um projeto de especialização em Geofísica,
conseguindo que a Universidade firmasse um convênio com o Centro de Aperfeiçoamento
de Pesquisa de Petróleo (CENAP) da Petrobrás. Assim, já em 1964, iniciava-se um
importante projeto de formação de geofísicos que, ao término dos dois anos do curso de

5

José Walter BAUTISTA VIDAL, Cadernos de IFUFBA, ano 1, v. 2, nº 3, p. 60. Para a decisão de
abandonar a engenharia e seguir a carreira de físico, ver Roberto Max de ARGOLLO, Memorial: concurso
para professor titular, p. 1.
6
José Walter BAUTISTA VIDAL, Cadernos de IFUFBA, ano 1, v. 2, nº 3, p. 59. Para a contratação do grupo
de São Paulo ver Ibid., p. 64.
7
Roberto Max de ARGOLLO, Memorial: concurso para professor titular, p. 2.
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pós-graduação, latu-sensu, especializavam-se em diversos campos da Geofísica. Muitos
desses alunos passaram a desempenhar um importante papel nos estudos geofísicos das
plataformas continentais.8 Cerca de 60 geofísicos formaram-se a partir desse projeto e,
devido ao seu bom rendimento, foi estabelecido um novo convênio entre a Universidade e o
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), o que
possibilitou a vinda de doutores em Geofísica ao IMF para que se integrassem ao PPPG,
tanto no campo da pesquisa como na prática do ensino. Dentre os pesquisadores que se
deslocaram do exterior para o Instituto estavam: G. Adler, L. P. Geldart, Jacques Labeyrie,
Claude Lalou.9 Estavam lançadas as bases do que seria um dos programas de pósgraduação mais bem conceituados do País, tendo sido inclusive o primeiro envolvendo a
Geofísica aplicada.10
A partir de junho de 1968, uma série de mudanças vieram alterar definitivamente a
estrutura universitária brasileira. Tais mudanças estavam no contexto da reforma
universitária, levada a cabo pelo governo de Costa e Silva que, dentre outras alterações
previa: a criação de departamentos e o fim do sistema tradicional de cátedra, o sistema de
créditos e até mesmo medidas de caráter disciplinar, tais como uma maior restrição à
participação estudantil nos processos de decisões internas da Universidade. Criava-se assim
a rede federal de ensino superior, bem como o sistema nacional de pós-graduação.11 O

8

Aurino RIBEIRO FILHO; Dionicarlos Soares de VASCONCELOS; Olival FREIRE JÚNIOR, A
Contribuição Francesa ao Ensino e à Pesquisa em Geofísica no Estado da Bahia, Revista Brasileira de Ensino
de Física, v. 25, nº 2, junho de 2003, p. 219.
9
Ibid., p. 219.
10
Roberto Max de ARGOLLO, Memorial: concurso para professor titular, p. 5.
11
A reforma universitária implementada pelo regime militar foi organizada a partir do "Plano Orientador da
Universidade de Brasília", apresentado em 1962, por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, ambos tiveram que se
exilar assim que o golpe se instalou em 1964, devido às perseguições políticas, quando então se estruturava a
Universidade de Brasília. A lei 5.540 de julho de 1968, sancionada pelo então presidente Costa e Silva, que
deu origem à reforma do ensino superior, fora elaborada por uma comissão mista formada desde 1965,
composta por dois brasileiros e cinco americanos. Era o acordo entre o Ministério da Educação e Cultura e a
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Instituto de Matemática e Física da Universidade da Bahia fora dividido em dois institutos
independentes: o Instituto de Física (IFUFBA) e o Instituto de Matemática (IMUFBA)
ambos, a partir de então, pertencentes à recém reformada Universidade Federal da Bahia.
Durante esse período, o Programa de Geofísica se desvincula do Instituto de Física.
A convite do professor Roberto Max de Argollo chega ao Instituto de Física da
Universidade Federal da Bahia em setembro de 1968, o paraense Carlos Alberto Dias que
acabara de obter seu doutorado em Geofísica pela Universidade de Berkeley. Esse
pesquisador passa a estimular e a ajudar na implementação de novos campos da Geofísica
pura e aplicada, Sedimentologia e Geologia Econômica. Os novos campos de pesquisa
abertos por Carlos Alberto Dias possibilitaram a criação do Programa de Pesquisa e PósGraduação em Geofísica e Geologia (PPPG). A proposta de pós-graduação em Geofísica
implementada por Dias envolvia o Instituto de Física e o Instituto de Geociências.
Enquanto o Instituto de Física já tinha um projeto de Geofísica Nuclear e era constituído
por uns dez bacharéis em Física, todos candidatos ao mestrado, no Instituto de Geociências,
muitos dos professores dos departamentos de Geologia e Sedimentologia interessaram-se
em participar do programa. Era o primeiro curso de mestrado e de doutorado do nortenordeste, bem como o primeiro em Geofísica no País, envolvendo Geofísica Aplicada.12 O
programa de Geofísica implementado a partir de 1969, logo adquirira notoriedade

Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID). A reforma de fato fundava-se no
modelo universitário norte-americano e partir de então, todas as instituições de ensino superior deveriam
adequar-se ao novo padrão de universidade, ver Simon SCHWARTZMAN, Um Espaço para a Ciência: a
formação da comunidade cientifica no Brasil, p. 281 e 282. Para o número de componentes da comissão que
elaborou a reforma, bem como a utilização do "Plano Orientador da Universidade de Brasília", ver Bárbara
FREITAG, Escola, Estado e Sociedade, p. 82-90.
12
Roberto Max de ARGOLLO, Memorial: concurso para professor titular, p. 5.
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internacional, atraindo vários pesquisadores europeus, asiáticos e norte-americanos.13
Estava consolidado um dos mais importantes grupos de geofísica do país.

3.2 - No contexto do "Milagre"
Os investimentos feitos pelo regime militar no Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia, bem como no PPPG do Instituto de Geociências, não foram
acontecimentos isolados. Estão inseridos em um projeto de desenvolvimento científico e
tecnológico levado a cabo pelo regime militar, sobretudo na primeira metade da década de
1970. Em meio ao que se convencionou denominar de "Milagre Brasileiro", o governo
militar passou a fazer pesados investimentos em ciência e tecnologia, bem como no
desenvolvimento do Sistema Nacional de Pós-Graduação que, por sua vez, estava inserida
na Reforma Universitária, já em curso desde o segundo semestre de 1968, quando ainda
governava o General Costa e Silva. A esse respeito, como bem salienta Simon
Schwartzman, os acontecimentos relacionados com a ciência, a tecnologia e educação no
Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, devem ter como marco divisório o ano de 1968:
"(...) a partir de quando foram criados novos programas de pós-graduação, em que a
matrícula nos cursos de graduação se elevou a taxas altíssimas, e grandes somas de dinheiro
foram destinadas à pesquisa (...)".14

13

Aurino RIBEIRO FILHO; Dionicarlos Soares de VASCONCELOS; Olival FREIRE JÚNIOR, Revista
Brasileira de Ensino de Física, v. 25, nº 2, junho de 2003, p. 219.
14
Logo em 1964, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e mais tarde acrescentou-se à sigla a
denominação de Social (BNDES), criou um programa para o desenvolvimento tecnológico chamado de
Fundo Nacional de Tecnologia que entre 1964 e 1974, investiu cerca de 100 milhões de dólares em pesquisas
e no ensino, sobretudo em pós-graduação, especialmente nos campos da engenharia, ciências exatas e ciências
afins, ver Simon SCHWARTZMAN, Um Espaço para a Ciência: a formação da comunidade cientifica no
Brasil, p. 253-278.

165

Em meio às avalanches de investimentos feitos pelo regime militar em ciência,
tecnologia e educação, em julho de 1969, durante o governo de Costa e Silva, 29
instituições de ensino superior, dentre as quais 23 universidades federais, 3 fundações e 3
escolas isoladas, recebiam do governo federal um maciço investimento para a manutenção
ou para a construção das unidades de ensino e pesquisa. Somente a Universidade Federal da
Bahia recebera um pouco mais de 29 milhões de cruzeiros novos. O Instituto de Geofísica
recebera 732 mil e quinhentos cruzeiros novos e o Instituto de Física ficou com o montante
de 907 mil e trezentos cruzeiros novos. Somados, o Instituto de Geofísica e o de Física
obtiveram a quantia de 1 milhão, 639 mil e oitocentos cruzeiros novos.15
Os investimentos em ciência, tecnologia e educação feitos durante a ditadura tinham
uma relação direta com o modelo de desenvolvimento econômico planejado pelos militares.
Consideravam como ação prioritária do governo a: "Realização de efetiva Revolução na
Educação, para a melhoria na qualidade do ensino, aumento de produtividade do sistema
educacional e integração da Educação, com o desenvolvimento científico e tecnológico e
com o desenvolvimento global do país (...)".16 De acordo com as Metas e Bases para a
Ação do Governo, o General Emílio Garrastazu Médici, buscando atingir uma maior
articulação entre educação, ciência, tecnologia, e desenvolvimento, passa a incentivar a
qualificação profissional nas universidades, garantindo os investimentos em áreas
consideradas estratégicas. Assim, estimularam a: "Ampliação substancial do número de
bolsas de pós-graduação, com prioridade nos setores de Química, Física, Geologia e
Agricultura (...)".17 Nesse sentido, o programa de pós-graduação em Geofísica na Bahia,
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bem como a implantação do Instituto de Física eram considerados estratégicos no contexto
do "Milagre", pois o plano de ação do governo considerava que a:

"Intensificação da exploração da Plataforma Continental Brasileira, cujas possibilidades
petrolíferas, denunciadas por estudos em desenvolvimento, abrem perspectivas para um
crescente suprimento de petróleo bruto ao mercado interno nacional (...). O objetivo é
realizar grande avanço no sentido de realmente conhecer, de forma concreta, o potencial
brasileiro nessa área e em outras bacias sedimentares. Ao mesmo tempo, deverá consolidarse a auto-suficiência na refinação, obtendo-se a produção, no País, de derivados de petróleo
de elevado custo unitário, ainda total ou parcialmente importados (...)".

18

Os investimentos não paravam por aí nos anos do "Milagre". Ainda em 1969, o
Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) aprovou os investimentos em pesquisas
científicas, relativos ao Plano Qüinqüenal. As verbas previstas somente para a física e para
a astronomia, nos anos de 1969 e 1970, mais do que triplicaram em relação ao ano de 1968.
Enquanto em 1968, a dotação para a Física e Astronomia foi de 32 mil cruzeiros novos, em
1969 o fomento previsto era de 1 milhão, setecentos e trinta mil cruzeiros novos. A Física e
Astronomia obtiveram mais recursos do que todas as outras áreas, incluindo a de
tecnologia, cujo valor empregado seria de 1 milhão e cem mil cruzeiros novos, no decorrer
do ano de 1969. A Geologia, outra área estratégica, passaria dos 135 mil e quatrocentos
cruzeiros novos recebidos em 1968, para setecentos e cinqüenta mil cruzeiros novos em
1969.19
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A partir de 1968, no mesmo período em que os Institutos de Física e de Geofísica da
UFBA tomavam corpo, foram implementados outros programas considerados de alta
tecnologia e que tinham os mesmos objetivos, ou seja, suprir o que os militares
consideravam como sendo um "hiato tecnológico" em relação aos países desenvolvidos, no
que diz respeito aos avanços da ciência e da tecnologia. Dentre eles, estavam a
Universidade de Campinas e do programa de Engenharia da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, a Coordenadoria dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE).20
Tais investimentos eram considerados como algumas das grandes prioridades do regime
militar e faziam parte do planejamento que envolvia a articulação entre ciência, tecnologia
e educação. Em torno dessa articulação, os militares propunham a: "(...) conversão de certo
número de Universidades brasileiras em CENTROS AVANÇADOS de conhecimento, de
nível internacional".21 E assim o fizeram. A Unicamp e o COPPE foram transformados em
dois desses centros de conhecimento e logo adquiririam uma projeção internacional.
A Universidade de Campinas foi criada durante o regime militar em 5 de outubro de
1966, quando então foi lançada a sua pedra fundamental. Naquela ocasião, o General
presidente Humberto Alencar Castelo Branco assinou a ata de fundação juntamente com
Zeferino Vaz, que já se encontrava em Campinas para organizar a nova universidade
estadual desde 1965, quando então, deixara a UnB. Em 22 de dezembro de 1966, Zeferino
Vaz é nomeado reitor através de um decreto do então governador de São Paulo, Laudo
Natel. Em 1967 fora instalado o Instituto de Física Gleb Wataghin que, durante o período
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do "Milagre" da década de 1970, receberia, além de grandes investimentos, importantes
reforços intelectuais.22
Na primeira metade da década de 1970, o governo do General Médici passa a fazer
pesados investimentos para atrair cientistas brasileiros que se encontravam no exterior. As
negociações envolveram o próprio Ministro do Planejamento, o economista Reis Velloso,
que teria entrado em contato com cientistas brasileiros emigrados, com o objetivo de trazêlos de volta ao País. Esteve em negociações sobretudo com o físico Sérgio Porto que, na
ocasião, aceita retornar ao Brasil para trabalhar no Instituto de Física da Unicamp
recebendo, além da quantia de 2 milhões de dólares, posto para 30 doutores e um edifício.
Na verdade, dessa quantia acertada com o governo brasileiro, recebera apenas 1 milhão de
dólares. Porto retorna em 1972 trazendo consigo o seu grupo de trabalho do Instituto Bell,
dentre eles estavam os físicos: Rogério Cerqueira Leite e José Ripper. O Instituto de Física
da Unicamp passou a operar em todas as áreas relacionadas com semicondutores, desde o
crescimento de cristais até as aplicações práticas, tornando-se uma referência nacional e
internacional. Sérgio Porto passou a desenvolver as suas pesquisas em lasers no Brasil,
utilizando-as desde a fusão atômica à cirurgia de olhos.23
Ao mesmo tempo, o ano de 1968 fora também o marco da repressão política
desencadeada pelo regime militar na sua fase mais dura e autoritária, sobretudo a partir de
dezembro daquele ano com a implantação do AI-5. O mesmo regime que investia
maciçamente em ciência e tecnologia, que criava novos Institutos de pesquisas e novas
Universidades Federais e Estaduais, tais como a Unicamp, investia na pós-graduação,
22
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também demitia, aposentava, prendia, torturava e assassinava os seus opositores, onde quer
que eles estivessem, seja dentro ou fora das universidades, fossem eles cientistas ou não.
Muitas instituições de ensino e pesquisas seguiam assim, entre os "chumbos" do regime e o
"Milagre Econômico" por ele mesmo produzido. Com o Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia, não seria diferente. Seguira, naqueles anos difíceis, entre as perseguições
e os investimentos. No entanto a duras penas, mas para alguns do que para outros, o
Instituto de Física sobreviveria.
A violência política e o "Milagre Econômico" produzidos pelo regime militar
caminhavam juntos, pois, na verdade, eram faces da mesma moeda.

3.3-As perseguições políticas no Instituto de Física na Bahia
Durante o deslocamento das tropas da 4º Região Militar e da 4º Divisão de
Infantaria de Minas Gerais para o Rio de Janeiro comandadas pelo General Mourão Filho,
que desencadeariam o golpe militar no Brasil,24 fora preso na Bahia, na noite do dia 31 de
março de 1964, o físico Roberto Max de Argollo, um dos principais responsáveis pelo
programa de pós-graduação em Geofísica que se implantaria na Universidade da Bahia.
Fora preso para "averiguações" no início da "Operação Limpeza", sendo posto em liberdade
apenas em julho do mesmo ano. Iniciavam-se as caças e as cassações na Bahia.25
Roberto Max de Argollo nasceu no dia 13 de fevereiro de 1940, em Salvador.
Quando estudante no Ginásio, aos doze anos de idade, despertara sua predileção pela
Matemática e pelas ciências físicas, bem como para atividades manuais, o que o influenciou
24
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a prestar exame vestibular em 1956, para o curso técnico em eletrônica, na Escola de
Engenharia Eletro-Mecânica da Bahia. Ao concluir o curso em 1958, decide seguir a
carreira científica. Em 1960 presta vestibular para Engenharia na Escola Politécnica da
Bahia e é aprovado. Já no segundo ano de curso, quando então surge a iniciativa do IPTBa
para enviar os melhores estudantes de Engenharia para estudar Física no Rio de Janeiro,
Argollo não hesitou. Prestou o exame e, ao ser aprovado, partiu para o Rio de Janeiro
amparado com uma bolsa do CBPF, que teria a duração de dois anos.26
Quando chegou ao Rio de Janeiro, em dezembro de 1961, aos 21 anos de idade,
Roberto Argollo passa a freqüentar alguns dos mais importantes ambientes acadêmicos do
País, a Faculdade Nacional de Filosofia e o CBPF, onde realizava os seus trabalhos de
laboratório. Fora então aluno de alguns dos mais importantes físicos do Brasil, entre eles:
José Leite Lopes, Jayme Tiomno e Fernando Sousa Barros. Logo que o curso começou, no
inicio de 1962, Argollo se depara com uma importante discussão entre os físicos da
Faculdade Nacional de Filosofia acerca da necessidade de se desenvolver determinadas
áreas de pesquisas em Física aplicada, que fossem mais voltadas para as necessidades do
País, bem como para a conquista de uma maior autonomia em relação aos países
desenvolvidos, no que diz respeito à ciência e a tecnologia.27 Tais discussões sobre a
necessidade de se desenvolver ciência e tecnologia voltadas para os interesses nacionais,
estavam inseridas no contexto das reformas de base do presidente João Goulart, que já eram
anunciadas e discutidas nacionalmente.28
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Nessa ocasião, Argollo engaja-se nas discussões de reformulação do currículo do
Curso de Física junto ao Diretório Acadêmico, onde se procurava viabilizar a formação de
físicos em diversas áreas com especialidades diferenciadas. Uma das áreas da Física
considerada estratégica, não só pela comunidade de físicos, mas também pelo DA de Física
da FAFI, era a Geofísica. Defendiam a proposta de se implantar um grupo de Geofísica na
Bahia, devido ao fato da Petrobrás estar trabalhando na extração de petróleo no recôncavo
baiano. Tal proposta fora aprovada pelo Conselho Universitário da então Universidade do
Brasil, do qual fazia parte como conselheiro, dentre outros professores, o físico José Leite
Lopes.29
Ao concluir o curso de bacharelado em Física, Roberto Argollo retorna à Bahia em
dezembro de 1963, decidido a trabalhar em Geofísica. Apesar do desejo de fazer pósgraduação, ele não poderia, pois, devido às condições da bolsa, tinha o compromisso de
ficar na Bahia por algum tempo. Seria contratado como professor de Física da Escola
Politécnica, no entanto, como o professor José Walter Bautista Vidal já se encontrava no
Instituto de Matemática e Física da Universidade da Bahia com o objetivo de formar o
grupo de Geofísica, Roberto Argollo resolveu solicitar a sua contratação para aquele
Instituto. E assim foi lotado como professor de Física do IMF, para trabalhar com os alunos
de bacharelado e licenciatura. Fora designado em março de 1964, para lecionar a disciplina
de Física Superior. Iniciou o curso mas não terminou, pois fora preso no final daquele mês,
na noite do Golpe Militar, deflagrado em 31 de março de 1964.30 A "Operação Limpeza"
dava início aos expurgos. Iniciavam-se as "caças às bruxas". Caçavam-se "bruxas" de todas
29
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as "tribos". De membros dos partidos comunistas aos seus líderes, sindicalistas, líderes
camponeses, líderes estudantis, professores, funcionários públicos, militares insubordinados
ligados à esquerda ou ao governo do presidente João Goulart, enfim, todo e qualquer
cidadão considerado suspeito de subversão pelos militares que tomavam o poder.31 Membro
do Partido Comunista Brasileiro desde julho de 1962, Roberto Max de Argollo, recém
bacharel em Física, estava entre os milhares de cidadãos presos em todo o Brasil, após a
implantação do golpe militar.32
Após cento e vinte dias de prisão, Roberto Argollo passaria a ter problemas de
ordem política na Universidade da Bahia. O então reitor Albérico Fraga, em decorrência da
prisão, mandou arquivar o processo que tratava da sua contratação, pois a mesma não havia
se efetuado até o momento da prisão. Argollo tentou reabrir o processo, mas foi em vão.
Somente quando o mandato do reitor Alberto Fraga acabou, ao final daquele mês de julho,
o professor Argollo pode ser incorporado ao corpo docente do IMF da Universidade da
Bahia. O reitor que o sucedeu, o professor Miguel Calmon, assinou a contratação do
professor Argollo, inclusive retroativa ao mês de janeiro de 1964.33
Após sair da prisão e assumir o cargo de professor no IMF, Roberto Argollo se
envolve na luta contra a ditadura militar. Como o Partido Comunista fora colocado na
ilegalidade, integra o grupo que fundaria o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na
Bahia, o único partido permitido além da Aliança Renovadora Nacional (ARENA).34
Durante esse período, ele divide as suas atividades acadêmicas com o engajamento político.
30
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Apesar de filiado ao PCB, oficialmente militava no MDB com o objetivo de fazer oposição
ao regime militar e, ao mesmo tempo, participa ativamente do projeto de implantação do
grupo de Geofísica na Universidade da Bahia.35 No segundo semestre de 1964, enquanto o
professor Bautista Vidal negociava o convênio com a Petrobrás para a obtenção de recursos
para implantar a pó-graduação, o professor Argollo ficou encarregado de ir ao Rio de
Janeiro defender a proposta do IMF da Universidade da Bahia, junto a Diretoria do Centro
de Aperfeiçoamento de Pesquisa de Petróleo (CENAP). Concluiu a sua defesa expondo
àquela Diretoria, o quão importante seria a formação do grupo de Geofísica na Bahia e as
vantagens para a Petrobrás, se fosse elevado o nível técnico da Geofísica no País.36 Tanto a
defesa de Argollo, quanto as negociações de Bautista Vidal com a Petrobrás foram bem
sucedidas o que possibilitou o inicio do curso de pós-graduação em Geofísica, ainda em
1964.
A partir de 1965 o professor Roberto Argollo passa a participar das discussões que
mobilizavam a vida universitária, ministrando palestras e participando de mesas-redondas,
não só no IMF, como também em várias unidades da Universidade da Bahia, defendendo as
propostas da Reforma Universitária. Defendia a proposta da Reforma de se criarem
departamentos e Institutos básicos em detrimento da cátedra e das escolas e faculdades que,
na ocasião, eram responsáveis por todos as disciplinas de seus cursos. Com a aprovação da
Reforma e a formação dos Institutos de Física e Matemática, em junho de 1968, o professor
Argollo fora eleito para ser um dos membros do primeiro Colégio Deliberativo do Instituto
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de Física e também para a chefia do Departamento I, o que seria particularmente importante
para a implantação do Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Geofísica.37
Em março de 1969, fora aprovado pelo Conselho Universitário da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) o Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Geofísica, PPPGUFBA.38 Nessa ocasião, o professor Argollo passou a ser um dos membros do Colegiado
do Programa e Carlos Dias fora eleito coordenador do PPPG. Basicamente, o programa foi
constituído de três setores distintos: Geofísica Nuclear, Geofísica Aplicada e Geologia. O
professor Argollo assume a estruturação da pós-graduação em Geofísica e a função de
chefe do setor de Geofísica Nuclear. No mesmo mês em que o PPPG foi aprovado pelo
Conselho Universitário da UFBA, iniciam-se os cursos de mestrado em Geofísica.39
Como resultado do forte intercâmbio científico proveniente do contato entre o
antigo IMF e o Centre de Faibles Radioactivités (CFR), em Gif-sur-Yvette, França,40 no
início do ano de 1971, foi concluída a construção do Laboratório de Fracas Radioatividades
(LFR). Ao término daquele projeto, no mesmo ano, iniciou juntamente com os alunos da
pós-graduação, a construção do laboratório de espectrometria gama. Àquela época, a pósgraduação em Geofísica encontrava-se basicamente estruturada e, a partir da construção do
Laboratório de Fracas Radioatividades, iniciou-se um intenso processo de produção
acadêmica.41
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Durante aquele mesmo ano em que o Laboratório de Fracas Radioatividades ficara
pronto, o professor Roberto Argollo decidiu cuidar da sua formação. E assim o fez. Em
1971, resolve ir para os Estados Unidos fazer doutorado. Precisava para tal conseguir uma
bolsa de estudos que lhe desse condições de sair do País. A primeira dificuldade seria
exatamente essa. Como conseguir uma bolsa de estudos do CNPq ou da CAPES, tendo sido
preso e fichado pelo Serviço Nacional de Informação (SNI), já em 1964. Havia um
convênio firmado entre a UFBA e a Unesco/Undp, cujo coordenador era o professor J. P.
Geldart. Argollo procurou-o para conversar sobre a sua área de interesse e pedir-lhe que
localizasse nos Estados Unidos uma boa universidade para que pudesse estudar. Depois de
alguns meses, em dezembro de 1971, o professor Argollo seguiu para os Estados Unidos
com uma bolsa da Unesco, cuja duração seria de dois anos, com a possibilidade de
prorrogá-la por mais dois. O professor Geldart havia conseguido para ele uma vaga no
Graduate School of Oceanography (GSO), da Universidade de Rhode Island, para trabalhar
com o professor Jean-Guy Schilling em análise de rochas por espectrometria gama e
ativação de nêutrons.42 Ao chegar lá, em junho de 1972, depois de ter passado quatro meses
fazendo um curso de inglês para estrangeiros no Estado de Vermont, expôs ao professor
Schilling que, na verdade, o seu interesse era fazer doutorado e, após falar-lhe sobre a sua
área de interesse, o professor Schilling aceitou orientá-lo. No entanto era necessária uma
outra tarefa para ser aceito como aluno no curso de pós-graduação. Realizou os testes e foi
aprovado. Então, aos 32 anos, Argollo iniciou o curso de pós-graduação em Oceanografia,
em setembro, e se tudo corresse bem, seria aceito para o Mestrado. O que de fato
aconteceu. Com o apoio do seu orientador, o professor Schilling, antes mesmo do final do
foram até 1979. Desse total, 7 sub-projetos de pesquisa ficaram sob a responsabilidade do professor Roberto
Argollo, ver Roberto Max de ARGOLLO, Memorial: concurso para professor titular, p. 6.
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ano de 1972, realizara com êxito a sua primeira tarefa acadêmica nos Estados Unidos,
desenvolvera e testara um método analítico que permitiu determinar os elementos gálio e
germânio em basaltos oceânicos.43
Iniciou o seu trabalho de tese, já com a perspectiva de doutorado em janeiro de
1973, quando então fora informado pelo Diretor do Instituto de Física da UFBA, o
professor Humberto Tanure, que a sua solicitação de prorrogação do prazo de permanência
no exterior fora aprovada no Instituto, porém, o governo brasileiro ainda não havia se
manifestado em relação a tal autorização. O seu visto havia expirado em dezembro de 1972
e a continuidade da bolsa da Unesco dependia da autorização do governo brasileiro.
Iniciava-se uma intensa luta diplomática entre a Unesco, o governo brasileiro e o Institute
of International Education, dos Estados Unidos (I.I.E.). Durante o mês de agosto, a diretora
do I.I.E., convidou o professor Argollo para comparecer à sede desse Instituto em Nova
York e lhe perguntou se participava de movimentos de oposição ao governo brasileiro. Ele
lhe respondeu que sim, ela então compreendeu porque o governo brasileiro não respondia
às cartas enviadas pelo I.I.E., cobrando que enviassem a autorização para que Argollo lá
permanecesse. Em outubro, portanto, dois meses depois, chegou a resposta negativa do
governo brasileiro em relação à sua permanência nos Estados Unidos e ainda lhe deram
quinze dias para se apresentar no Instituto de Física da UFBA, sob a ameaça de ser
demitido.44 Ainda no final de 1973, o professor Argollo solicitou do CNPq uma bolsa de
pesquisa para que ele pudesse permanecer nos Estados Unidos por mais tempo e assim
concluir o seu doutorado. Recebeu uma carta do CNPq como resposta, informando que a

42

Ibid., p. 8.
Ibid., p. 8.
44
Roberto Max de ARGOLLO, Memorial: concurso para professor titular, p. 8.
43

177

bolsa havia sido aprovada, mas que por ordens superiores, não poderiam implementar a
resolução.45
Nessa ocasião, seus colegas do Instituto de Física, sob a direção de Humberto
Tanure, percebendo a gravidade da situação, constataram que o professor Argollo tinha
duas férias atrasadas e, logo em seguida, as deram, mantendo-o por mais tempo nos Estados
Unidos. Assim que essas férias terminaram, deram-lhe as férias de 1974, o que possibilitou
que o professor Argollo concluísse o seu trabalho e defendesse sua dissertação em meados
de fevereiro de 1974 e, no dia seguinte, retorna ao Brasil. Fora um trabalho estruturado para
ser uma tese de doutorado, no entanto, devido a esse boicote político do governo brasileiro,
teve que concluir todo o trabalho em dezessete meses, incluindo as disciplinas e a escrita da
tese. Antes de viajar de volta ao Brasil, recebera o convite da Graduate School of
Oceonography, para que retornasse aos Estados Unidos assim que pudesse, a fim de fazer o
doutorado. O seu trabalho estava bem estruturado e após a defesa, chegou a publicar três
artigos em revistas internacionais.46 O professor Argollo pretendia retornar aos Estados
Unidos tão logo a situação política no Brasil abrandasse. No entanto, seus planos de fazer o
doutorado seriam adiados por longos anos.
Ao retornar ao Brasil, em fevereiro de 1974, foi recebido no aeroporto com grande
emoção pelos seus colegas e pelos novos professores do Instituto de Física da UFBA.
Criou-se, naquela ocasião, os departamentos de Geofísica Nuclear, de Física da Terra e o de
Física do Estado Sólido, pois o Instituto havia crescido muito nos últimos dois anos e
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Em entrevista ao autor no dia 26 de abril de 2004, o professor Argollo explica que a carta que recebera do
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ARGOLLO, 26 de abril de 2004.
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necessitava redefinir alguns campos de pesquisas, já que havia um interesse maior pela
realização de pesquisas em Física. A participação do professor Argollo para o processo de
redepartamentalização, assim que chegou dos Estados Unidos, fora de vital importância.
Reassume a função de membro do Colegiado e de professor do PPPG, bem como a de
coordenador do Setor de Geofísica Nuclear.
Em junho de 1975, Argollo encaminhara à Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep) um projeto de Geofísica/Geologia, prevendo os recursos para o qüinqüênio de 1976
a 1980 que, por sua vez, foi aprovado. Estava incluído nesse orçamento a continuidade de
um trabalho que começou em junho de 1974, com a vinda do professor David Thurber, do
Queens College de Nova York, para o Instituto de Física a convite do professor Argollo,
contratado como professor visitante, onde permaneceria por dois anos. O plano de pesquisa
que envolvia o professor David Thurber e o professor Argollo, visava estudar as
diferenciações do calcário Bambuí, na região de Barreiras, no interior da Bahia, utilizando
espectrometria gama. Os trabalhos de campo já estavam previstos para o segundo semestre
de 1975 e os planos do professor Argollo era de que esse projeto pudesse lhe abrir uma
nova perspectiva de doutorado.47 No entanto, mais uma vez, os ventos mudariam
novamente de direção e o professor Argollo teria os seus planos interrompidos, pois fora
preso antes.
Na manhã do dia 5 de julho de 1975, o professor Argollo teve sua residência
invadida por alguns homens armados com metralhadoras, que o prenderam dentro do seu
próprio quarto, encapuzaram-no e o levaram para um lugar desconhecido, onde passaram a
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torturá-lo. Fora submetido a espancamento e choques elétricos enquanto era interrogado.48
Quando chegou ao tal lugar desconhecido para o qual fora levado, ficou sabendo que o
chefe da operação que o prendera era um cidadão conhecido como Dr. Antonio que, por sua
vez, era também o responsável pelas torturas. De fato, esse cidadão encarregou-se
pessoalmente do serviço "sujo".49
Na ocasião, foi oferecida denuncia contra quatorze pessoas, dentre as quais, dez
estavam com prisão preventiva decretada, inclusive o professor Argollo. Eram acusados de
tentar organizar o Partido Comunista Brasileiro na Bahia. As prisões que foram efetuadas
na Bahia entre os dias 4 e 5 de julho de 1975, estavam inseridas num contexto mais amplo,
que visava destruir o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Era a chamada "Operação
Radar", que tendo o seu início em 1973, ainda durante o governo Médici e estendeu,
efetivamente, durante o governo Geisel. Em paralelo ao discurso oficialmente defendido
pelo governo Geisel, de uma "abertura gradual e lenta do regime político", a violência
política não cessou. Dentre as 80 pessoas que foram presas na Bahia, estava o professor
Roberto Max de Argollo que, na ocasião, exercia a função de secretário do Partido
Comunista Brasileiro na Bahia. Durante a "Operação Radar", vários dirigentes do partido
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O professor Argollo conseguiu identificar o lugar para onde foi levado, somente anos mais tarde. Hoje ele
sabe que fora levado para o Batalhão de Alagoinhas a 119 Km de Salvador, que na época serviria como um
centro de tortura a presos políticos. Roberto Max de ARGOLLO, 26 de abril de 2004.
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vários presos políticos no Batalhão de Alagoinhas, era o Coronel Carlos Brilhante Ustra, Roberto Max de
Argollo, 26 de abril de 2004. O então Coronel Carlos Brilhante Ustra, assumiu o comando do Destacamento
de Informações (DOI) de São Paulo no dia 28 de setembro de 1970, quando ainda era Major do Exercito.
Tinha na ocasião o codinome de Tibiriçá, e exercia a chefia da equipe de interrogadores. Chegou a ter até
1974 em seu DOI, cerca de 2 mil presos, ver Elio GASPARI, A Ditadura Escancarada, p. 181-187 Desse
mesmo DOI de São Paulo, sob o comando do já Coronel Brilhante Ustra, partira a "Operação Radar".
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foram executados em todo o Brasil. O Governo Geisel viu no Partidão: “(...) o maior perigo
para as instituições democráticas”.50 E o professor Argollo, de fato, corria perigo de vida.
Nessa ocasião, os professores do Instituto de Física da Universidade Federal da
Bahia, mais que depressa, solicitaram à Sociedade Brasileira de Física e à Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, que se manifestassem sobre a arbitrariedade da
prisão e intercedessem em favor da reintegração do professor Argollo em suas funções.
Nove dias após a sua prisão, no dia 14 de julho de 1975, a Sociedade Brasileira de Física
aprova, em sua Assembléia Geral, uma moção de apoio encaminhada para várias
autoridades governamentais denunciando a prisão do professor Roberto Argollo e de mais
dois estudantes do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. São eles os irmãos:
Júlio Guedes e Cláudio Guedes. A moção escrita dizia:

"A Assembléia Geral da Sociedade Brasileira de Física, tomando conhecimento da detenção
do Professor Roberto Max de Argollo e dois estudantes do Instituto de Física da
Universidade Federal da Bahia, propõe que a Diretoria da SBF se dirija ao Presidente da
República, ao Comandante da Região Militar sediada em Salvador, assim com aos
Excelentíssimos Ministros da Educação, Ministro da Justiça, Governador do Estado da
Bahia e ao Presidente do CNPq, manifestando a preocupação dos membros da SBF
solicitando a pronta integração do referido Professor e dos estudantes nas suas funções na
Universidade".51
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Para a “Operação Radar”, ver Nilmário MIRANDA e Carlos TIBÚRCIO, Dos Filhos Deste Solo – mortos e
desaparecidos políticos durante a ditadura, p. 304. Ainda no que tange à represália ao PCB, Elio Gaspari
salienta que, logo nos primeiros dias do governo Geisel, começara um processo de “desbaratamento” do
Partidão. Um dia após a sua posse, sumiram duas importantes lideranças do PCB, David Capistrano da Costa
e José Romam, ver Elio GASPARI, A Ditadura Derrotada, p. 390. Para a afirmativa de Geisel em relação ao
Partidão, ver Ibid., p. 405.
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Durante a Reunião Anual da SBPC, realizada em 14 de julho de 1975, em Belo
Horizonte, a Assembléia Geral da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência aprova
a seguinte moção de protesto endereçada ao Presidente Ernesto Geisel:

"Tendo tomado conhecimento dos fatos recém ocorridos na Bahia através de documentos
apresentados pela Sociedade Brasileira de Física e pelo Diretório Central dos Estudantes da
Universidade Federal de Minas Gerais, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
vem manifestar a Vossa Excelência sua apreensão com relação aos acontecimentos (...).
Considerando uma contradição inexplicável que, ao lado do desafogamento que se nota em
todo o país desde que Vossa Excelência assumiu o Governo, tenham chegado ao nosso
conhecimento noticias sobre prisões indiscriminadas e abusos de força, mesmo no âmbito
universitário. Temos conhecimento que a liberdade de expressão continua a ser tolhida não
apenas nos órgãos de imprensa (...), como também no ambiente universitário no que se
refere à publicação de ensaios científicos de caráter sociológico. Aqui tomamos a liberdade
de nos associar aos anseios da maior parte da população do país, que clama pela revogação
de medidas de exceção".52

Além das manifestações de solidariedade vindas dos alunos e professores do
Instituto de Física da UFBA, da SBF e da SBPC no Brasil, ainda viriam os protestos da sua
antiga Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, por intermédio de seu exorientador, o professor Schilling, que ao saber da prisão do professor Argollo, entrou em
contato com a reitoria da Universidade acionando o Ministério das Relações Exteriores dos
Estados Unidos, que passou a fazer contato com o governo brasileiro, pressionando para
que ele fosse libertado.53 Apesar dos protestos, o governo não se manifestou até o veredicto
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Sociedade Brasileira de Física, Boletim Informativo, nº 3, ano 6, setembro de 1975.
Roberto Max de ARGOLLO, 26 de abril de 2004.
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final. Fora julgado e condenado pela justiça militar em 1976, a mais dois anos de prisão. E
essa seria a única resposta dada pelo governo brasileiro, ou seja, a continuidade da pena.
Durante o período em que esteve preso, o professor Argollo aproveitou para revisar
e escrever três artigos científicos. Através de sua esposa, ele enviava os artigos para o seu
ex-orientador, o professor Schilling.54 Ficara por quase dois anos recebendo auxilio
reclusão, pois seu salário foi cortado. Só lhe restava esperar o término da pena. E assim ele
fez. Depois de um ano e nove meses de prisão, o professor Argollo foi libertado em abril de
1977, sob liberdade condicional.55
Ao sair da prisão, o professor Argollo ainda tivera algumas dificuldades. Na
ocasião, o reitor Augusto Mascarenhas, muito afeito às normas do regime, desejava demitilo, pois não concordava com seu reingresso à Universidade. Como o recurso que fora
impetrado pelo Supremo Tribunal Militar ainda não havia sido julgado, o reitor, orientado
pelo procurador da UFBA, resolveu esperar o julgamento, mesmo porque nada podia fazer
contra o professor Argollo até aquele momento. Contrariando aos ditames da reitoria, o
então Diretor do Instituto de Física, o professor Humberto Tanure garante o retorno do
professor Roberto Argollo ao Instituto e ao programa de pós-graduação em Geofísica, ao
qual ele ajudara a criar.56 Devido à solidariedade e à determinação do professor e Diretor do
Instituto de Física, Humberto Tanure e dos seus colegas de Congregação, o professor
Roberto Argollo reassumiu as suas funções no Instituto de Física da Universidade Federal
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Os artigos científicos escritos durante o período em que esteve na prisão foram publicados conjuntamente
com o professor Schilling, em revistas internacionais em 1978. Os artigos foram: Ge-Si and Ga-Al
fractionation in Hawaiian volcanic rocks, Geochim. Cosmoch. Acta, 42, 6, 623-630; Simultaneous
determination of Gallium and Germanium in igneous rocks by nêutron activation, Analyt. Chim. Acta, 96, 1,
117-123 e Ge/Si and Ga/Al variation along the Reykjanes Ridge and Iceland, Nature, 276, 5683, 24-28, ver
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da Bahia.57 Contudo, na eminência de ser condenado novamente, ainda esperava pelo pior.
Argollo acreditava que poderia, não só ser demitido da Universidade Federal da Bahia,
como também voltar a ser preso. Os colaboracionistas de plantão aguardavam o momento
certo de agir, nesse caso, o próprio reitor. Em agosto de 1979, fora julgado o recurso. Os
receios de Argollo se concretizaram. O Supremo Tribunal Militar decidiu não só manter a
condenação, como aumentar a pena de dois para dois anos e meio, o que significava além
da demissão, um passaporte de volta para a prisão. Dois dias depois, em 28 de agosto foi
promulgada a Lei de Anistia. O professor Argollo foi anistiado, podendo retomar as suas
atividades na Universidade.58

3.4-Perseguições, Espionagem e Resistência
As arbitrariedades cometidas contra o professor Argollo não seriam as únicas
cometidas no Instituto de Física da UFBA. Durante toda a década de 1970, o Instituto fora
vigiado, alunos foram presos e pelo menos um físico fora demitido sumariamente por ter
sido diplomado em Universidade Soviética, caso único no País. As perseguições políticas
atingiram em cheio o Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. A Doutrina de
Segurança Nacional, idealizada e cultivada nos bancos escolares da Escola Superior de
Guerra (ESG), proclamavam guerra contra o "comunismo internacional" e seus militantes
"infiltrados" nas "instituições democráticas" que "o regime tentara salvar". O "inimigo
57
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doutorado em 2001, aos 61 anos de idade, com uma tese cujo título era: "Cronologias de sedimentos e metais
pesados na baia de Todos os Santos usando chumbo 210 e césio 137". Assumiu em seguida a coordenação do
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interno era vermelho" e estava por toda parte. A febre anti-comunista queimava como
nunca. Da mesma forma que o Governo Médici tinha um projeto definido para o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia, também o tinha para as questões relativas à
Segurança Nacional. Em suas Metas e Bases para a Ação do Governo, o General Médici
traçava os aspectos gerais da Segurança Interna que, segundo ele seriam:

"(...) caracterizados por ações subversivas, evidentes vínculos internacionais. Ao mesmo
tempo em que se realiza o judicioso emprego dos meios policiais, na sua área de
competência, aquele quadro impõe às Forças Armadas atuação enérgica, pronta e eficaz,
mediante atento acompanhamento do processo de guerra revolucionária, adestramento
adequado e, sobretudo, planejamento que assegure a aplicação, integrada e coordenada, de
todos os meios disponíveis com responsabilidade no trato dos problemas de segurança
interna. Através de seu reaparelhamento, as Forças Armadas melhor se adestrarão para as
suas funções constitucionais".59

De fato, foi o que fizeram. Não só reaparelharam as Forças Armadas, como
sofisticaram os mecanismos de repressão e investigação policial que, àquela altura,
encontravam-se vinculados a uma verdadeira "comunidade de informações", que
interligavam o Serviço Nacional de Informações (SNI) aos demais "serviços de
inteligência" instalados tanto a nível federal quanto estadual e municipal. Estava declarada
a "guerra revolucionaria" ao inimigo interno. A ordem era vigiar, punir e exterminar os
opositores do regime e eliminar qualquer tipo de subversão. Iniciava-se uma nova
temporada de "caça as bruxas" que, sem dúvida, seria a mais implacável e violenta

curso de pós-graduação em Geofísica, cargo que exerce até os dias de hoje. Roberto Max de ARGOLLO, 26
de abril de 2004.
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Presidência da República, Metas e Bases para Ação do Governo: síntese (Brasília, abril de 1970), p. 43 e
44.
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desencadeada durante todo o regime militar.60 Para isso, contaria como nunca com a rede
de informações que se desenvolveu juntamente com os órgãos de repressão e, até mesmo,
dentro deles.
O SNI era o "cérebro" do que se convencionou chamar de "comunidade de
informações". Nascera em 13 de junho de 1964 com o objetivo de:

"(...) coordenar, em todo o território nacional, as atividades de informação e contrainfomação, em particular as que interessam à segurança nacional. (...) assessorar o
Presidente da República na orientação e coordenação das atividades de informação e contra
informação afeta aos ministérios, serviços estatais, autônomos e entidades paraestatais".61

Aos poucos a estrutura da rede de informações fora se ampliando, à medida que o
Serviço, como era chamado o SNI, também crescia. A agência central criou agências
regionais que passaram a compor os elos de ligação que faltavam entre o Governo Federal,
os Estados e os Municípios. Assim, foram criadas em 4 de julho de 1967, as ramificações
regionais do SNI, as Divisões de Segurança e Informações (DSI), que funcionariam dentro
dos ministérios e as Assessorias Especiais de Segurança e Informação (AESI), que atuariam
dentro das empresas estatais e autarquias, tais como universidades.62 Ambas estavam

60
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presentes em todos os organismos estatais e tinham como função a triagem de funcionários,
em especial dos professores, bem como o controle de suas atividades, colhendo e
repassando ao SNI aquelas informações que pudessem ser de caráter subversivo.63 Dessa
forma, as agências da AESI instaladas dentro das Universidades eram vinculadas
diretamente aos Gabinetes das suas respectivas Reitorias, por sua vez, vinculadas à Divisão
de Segurança e Inteligência do Ministério da Educação e Cultura (DSI-MEC), que agia
conforme as determinações do SNI.64 A "comunidade de informações", articulada pelo
regime militar desde os primeiros anos do golpe e que se proliferou sobretudo a partir
década de 1970, era formada por 16 órgãos especializados, incluindo seu precursor, o SNI e
os seus "filhos" mais diretos, a AESI e a DSI.65 Dessa maneira, formou-se uma ampla rede
de espionagens, informações e investigações não só nas Universidades, mas em vários
setores da sociedade brasileira.66
Na Universidade Federal da Bahia não fora diferente. A Assessoria Especial de
Segurança e Informação (AESI) funcionava no Gabinete da Reitoria e de lá o seu Chefe,
Emerson Spinola Marques Ferreira, mantinha os contados com os Institutos e demais
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unidades da Universidade, solicitando dos seus diretores informações sobre viagens e
contratações de professores, bem como sobre a posição ideológica dos mesmos, sobre o
comportamento dos estudantes quanto à participação política, sobre o antepassado e
também sobre o paradeiro de professores e alunos que pudessem estar incorrendo em
crimes contra a Segurança Nacional. O Instituto de Física da UFBA fora amplamente
vigiado a partir de 1972. Na ocasião, o Diretor do Instituto de Física era o professor
Humberto Siqueiros Tanure, que viera de São Paulo a convite do professor Bautista Vidal,
para integrar o grupo que fundou a pós-graduação em Geofísica na Bahia, bem como
ajudou a fundar o próprio Instituto de Física.
O professor Tanure bacharelou-se em Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo em 1964 e, no ano seguinte, transferiu-se para
Salvador para trabalhar na área que seria a linha de pesquisa do Instituto de Matemática e
Física, a Geofísica. Quatro anos depois de chegar em Salvador, em 1969, o professor
Tanure segue para a França para realizar seus estudos em laboratórios no exterior, na área
de aerossóis naturais, sobretudo os de origem marinha.67 Ao retornar assume a ViceDireção do Instituto de Física, em 1971. Durante a sua gestão como Vice-Diretor, e até
mesmo quando assume a Direção do Instituto propriamente dita, o professor Tanure passa a
conviver cotidianamente com as pressões políticas da Assessoria Especial de Segurança e
Informação da UFBA. O chefe da AESI/UFBA, Emerson Spínola Marques Ferreira,
procurava rastrear cada passo dado dentro do Instituto de Física de cada professor, de cada
movimentação dos estudantes. O Instituto de Física passa a ser um alvo a ser investigado
pela "comunidade de informações", da qual a AESI/UFBA era a principal representante. A
espionagem do "Serviço de Informações" se intensificara. Em nome da "Segurança
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Nacional", garimpavam-se dados que pudessem comprovar o envolvimento de professores
ou alunos em atividades consideradas subversivas. Nas Universidades, a "comunidade de
informações" aprimorava sua capacidade de infiltração, investigação e ação.
Em abril de 1972, três estudantes de Física foram presos: João Henrique dos Santos
Coutinho, Ivanilson Ferreira Pereira e Delmiro Martinez Baqueiro. Este último ingressou
no Instituto de Física em 1968, quando passou a militar no movimento estudantil. Aos
poucos fora participando de grupos de estudo sobre o socialismo e, no ano seguinte, foi
convidado para ingressar em uma organização de esquerda intitulada Partido Operário
Comunista (POC), uma dissidência da antiga Organização Revolucionária MarxistaPolitica Operária (POLOP), fundada em fevereiro de 1961. Em 1970 o POC sofreu várias
prisões e muitos dos seus integrantes migraram para outras organizações, tais como
Organização de Combate Marxista-Lninista Política Operária (OCML-PO). Em 1971,
Delmiro ingressa nessa nova organização e troca a Universidade por uma vaga na industria
petroquímica que se implantava no município de Camaçari. Às nove horas da manhã do dia
5 de abril de 1972, fora preso perto de sua residência, quando voltava para casa depois de
uma jornada de trabalho, permanecendo encarcerado por um ano e oito meses.68
Enquanto isso, fora dos presídios, dois meses após a prisão dos três estudantes de
Física, em 29 de junho de 1972, o então reitor da UFBA, Lafayette Pondé, repassou para o
Vice-Diretor em exercício do Instituto de Física, Humberto Tanure, uma circular em caráter
confidencial, da Divisão de Segurança e Informações do MEC, que informava que:
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"Foi observado que os órgãos oficiais, bibliotecas públicas e particulares, universidades,
faculdades, etc., que mantém correspondência com organizações soviéticas, visando a
aquisição de material didático e cultural, passam a receber, além daquilo que solicitaram, as
mais diversas formas de artigos de propaganda do Movimento Comunista Internacional".69

Solicitavam ainda que se verificassem se tais informações se aplicavam ao Instituto
de Física. De pronto, apenas alguns dias depois, em 4 de julho, o professor Tanure
responde: "(...) tenho a informar (...) que este Instituto não recebe quaisquer publicações de
origem soviética, exceto traduções de revistas técnicas e científicas editadas nos Estados
Unidos da América".70 Uma resposta que procurava deixar claro às autoridades que tal
suspeita não procedia, bem como abrandar o calor da Guerra Fria. No entanto, as pressões
estavam apenas começando.
A rede de informação estabelecida entre a AESI/UFBA e a DSI/MEC passou a ter
como uma das suas maiores prioridades manter o movimento estudantil calado, tal como
estava desde o 30º Congresso da UNE, realizado em Ibiúna, em outubro de 1968, quando as
suas principais lideranças foram presas. A UNE foi desmantelada e centenas de jovens
passaram a viver na clandestinidade em decorrência da promulgação do AI-5, em dezembro
de 1968.71 Nesse sentido, a fim de se evitar qualquer reação, os órgãos de segurança
"trabalhavam duro", não só nos porões da ditadura, mas no serviço de informação e contra69

CIRCULAR nº 2899, de 29 de junho de 1972, Divisão de Segurança e Informação do MEC. (Arquivo
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informação. Desta vez o alvo era o jornal Momentum do Diretório Acadêmico de Física da
Universidade da Bahia, que comemorava a sua primeira edição denunciando o desejo do
Governo em implantar o crédito educativo e cobrança de anuidade nas universidades
públicas:

"O Senhor Jarbas Passarinho afirmou não acreditar que a cobrança de anuidade pelas escolas
públicas possa provocar a evasão de estudantes para centros de ensino do Exterior. (...)
todos sabemos que as Universidades públicas tem se revelado como aquela de mais alto
nível e de aplicabilidade social, apesar de todas as suas deficiências. Assim, pergunta-se: no
que estão querendo transformar as universidades públicas ? Em formadores de técnicos para
a industria , para serem comprados no mercado de trabalho, como simples mercadoria ? E
os cientistas e profissionais necessários para realizar a independência tecnológica,
econômica e cultural, onde serão formados ?".72

O resultado não poderia ser outro. Pressão da Reitoria por intermédio do então reitor
Lafayette Pondé, sobre o Vice-Diretor do Instituto Humberto Tanure. Chegara uma circular
da Reitoria inquirindo se havia no Instituto de Física algum jornal em circulação e qual era
o número da triagem. A correspondência desejava ainda saber se tais publicações eram
oficiais ou clandestinas. Humberto Tanure respondeu-lhe, através de um Ofício, que o
jornal não tinha grande tiragem, ao todo 100 (cem) exemplares e que a publicação de novos
números seria ocasional. Argumentava ainda, numa postura defensiva que: “(...) não foi
possível detectar influência alguma do citado jornal no meio estudantil que freqüenta esta
Unidade”.73 Enquanto o clima de perseguições aumentava, acentuava-se também a
resistência. E o Instituto seguia em meio às pressões políticas. O SNI agia por vias
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indiretas, por meio dos seus representantes legais, tanto no MEC quanto nos gabinetes das
reitorias, que ampliavam o seu poder de investigação e de infiltração nas principais
universidades brasileiras.74 A "comunidade de Informações" deu origem à "comunidade de
delações". Até mesmo dentro de grupos guerrilheiros havia agentes infiltrados.75 No
entanto, enquanto muitos delatavam outros faziam da solidariedade uma forma de
resistência aos arbítrios do regime. Assim se deu no Instituto de Física da Universidade da
Bahia.
No ano de 1973, as perseguições continuaram. Foi desencadeada uma nova
avalanche de pressões políticas sobre o Instituto de Física. Dessa vez, a AESI queria saber
sobre os antecedentes do professor Paulo Miranda.76 Por que os antecedentes do professor
Paulo Miranda interessariam tanto a AESI? A resposta estava na própria conjuntura da
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Guerra Fria e no alinhamento do Brasil ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos.
Na lógica da "guerra revolucionária" empreendida pela ditadura militar, a ofensiva era a
melhor defesa. O professor Paulo Miranda estudara Física na Universidade de Amizade dos
Povos, Patrice Lumumba (UAPPL) em Moscou, na União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS). Bacharelou-se e, em seguida, obteve o Mestrado em Física. Ao retornar
ao Brasil, em 1970, ingressa na Universidade de São Paulo, onde foi Professor Assistente
do Instituto de Física até 1972, quando então se transfere para o Instituto de Física da
Universidade Federal da Bahia.77 Começava então um longo processo de perseguição
política que se estenderia por cinco anos e que resultaria na demissão sumária do professor
Paulo Miranda das atividades docentes e das funções administrativas que então
desempenhava no Instituto de Física da UFBA.
Ainda em junho de 1973, precisamente no dia 26, um alerta vindo de Brasília
conclamava toda a "comunidade de informações" ao combate "anticomunista". A AESI
recebera ordens de "órgão" superior do Ministério da Educação, a própria DSI, e repassara
às demais unidades da UFBA a seguinte mensagem:

"a- O Ministério da Educação e Cultura recomendou, aos órgãos da Administração Direta e
Indireta deste Ministério, que deverão ser adotadas as medidas julgadas convenientes, no
sentido de que seja evitado o estreitamento de relações culturais do Brasil com países de
governos comunistas, em face da possibilidade de os mesmos utilizarem acordos e
manifestações culturais como instrumento de exportação e penetração ideológica.
b- Devem ser negadas facilidades ou apoio governamental aos brasileiros que desejarem
seguir para cursos no Exterior, contrariando a recomendação constante da letra "a".

77

Paulo MIRANDA, 26 de abril de 2004. (Entrevista).

193

c- Acha-se proibida, por determinação do Senhor Presidente da República, a realização de
acordos entre universidades e estabelecimentos isolados do ensino brasileiros, com
similares no exterior, sem previa autorização do MEC e do Ministério das Relações
Exteriores".78

Diante de tal proibição, a AESI tinha ainda a incumbência de pressionar o ViceDiretor do Instituto de Física para que ele informasse se naquela unidade da Universidade
Federal da Bahia: "(...) existem situações que se enquadram na letra "b" do item 1,
indicando o nome do elemento, dados qualificativos, cargo ou função que exerce,
antecedentes, país e estabelecimento onde deseja realizar o curso".79 O professor Tanure
responde ao Chefe da AESI/UFBA, afirmando que nenhum professor ou aluno do Instituto
de Física tinha qualquer tipo de viagem de estudos marcada para países cujos governos
eram comunistas. Explicava-lhe ainda que não havia qualquer acordo ou convênio do
Instituto com países estrangeiros.80
No mesmo dia, uma outra determinação viera de Brasília, ainda em caráter
"confidencial". Outras ordens da "comunidade de informações", dessa vez a guerra interna
estava voltada para eliminar qualquer possibilidade de reação do movimento estudantil
dentro das universidades. Essa tensão política estava, na verdade, inserida no contexto da
Guerra Fria, e se refletia não só no cotidiano do Instituto de Física, mas também em todas
as unidades da UFBA, bem como em várias universidades brasileiras. As ordens que
vinham de Brasília visavam, desta vez, controlar as informações veiculadas pelos jornais
estudantis que, segundo os órgãos de Segurança, espalhavam e estimulavam à subversão. O
próprio Ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho, dissera em tom de ameaça
78
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velada que: "(...) É necessário disciplinar a existência das publicações periódicas estudantis, a fim
de prevenir a ocorrência de punições com base no Decreto-lei nº 477/69, em razão de matérias
publicadas no âmbito escolar consideradas subversivas pelas autoridades universitárias".81 Com

isso, os órgãos de Segurança passaram a considerar toda e qualquer publicação que não
tivesse inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas como sendo de caráter clandestino.
O jornal Momentum, do Diretório Acadêmico de Física, fora posto na clandestinidade,
porque o mesmo não possuía inscrição no Registro da Pessoa Física.82
O patrulhamento não só continuara, como se intensificara no segundo semestre de
1973. Em agosto, o Ministro da Educação continuou a ofensiva. Escrevera uma circular aos
reitores de todas as Universidades do País pedindo um maior controle dos estudantes, pois
considerava que houvera um aumento do número de reuniões e encontros de estudantes,
tanto a nível nacional como estadual e regional. E solicitava:

"Aos Magníficos Reitores, Presidentes de Entidades Educacionais e Diretores de Unidades
Isoladas de Ensino Superior compete o encaminhamento de expediente alusivo a congresso,
conferencia, simpósio, seminário, competições científicas, culturais ou desportivas (...), ou
outro qualquer tipo de reunião, dizendo de sua ausência (...). Reconheço a delicadeza do
assunto, dado que não pretendemos impor o silencio aos estudantes. Mas é preciso notar
que, à falta de motivação para movimentos de massa, as esquerdas pretendem, através de
ativação aparentemente irrepreensível, dos Diretórios Acadêmicos, chegar às reuniões de
âmbito nacional onde, a par dos assuntos estritamente estudantis, se desenvolva a
articulação de novas lideranças voltadas para a subversão".83
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Apesar do discurso do Ministro Jarbas Passarinho, o que se almejava era o silêncio
dos estudantes. O objetivo central dos militares era neutralizar as esquerdas de maneira
geral, inclusive os líderes que pudessem estar atuando dentro do movimento estudantil,
tentando reconstruí-lo. E em março de 1974, eram anunciadas medidas repressivas para
conter as manifestações estudantis que recomeçavam a brotar em várias Universidades do
país. Em caráter confidencial e urgente, a AESI/UFBA repassava a seguinte mensagem
para o Instituto de Física:

"De acordo com informações dos Órgãos de Segurança Militar da Área, observa-se em todo
Território Nacional uma nova tentativa de perturbação da ordem, oriunda do setor
estudantil. Atividades já foram desencadeadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul. Nesta Capital e na UFBA, a títulos de reivindicações pelo maior numero de vagas
nas Residências e Restaurantes Universitários, aumento de verbas para o ensino (...), o
Diretório Central dos Estudantes, Diretórios Acadêmicos e Representações Estudantis no
Conselho Universitário vem distribuindo panfletos e programando reuniões. De acordo
ainda com as informações dos Órgãos de Segurança da Área, tais provocações e tentativas
de perturbação da ordem não serão toleradas e serão reprimidas de conformidade com as
leis vigentes".84

Solicitavam ainda que se identificassem os responsáveis, para que se pudessem
tomar as devidas providências, ou seja, reprimir a reação estudantil sem tolerância, como
bem salientava a mensagem enviada ao Diretor do Instituto de Física Humberto Tanure.
Quando lhe perguntaram em um questionário, em caráter confidencial, se existiam ligações
entre os estudantes do Instituto com instituições de linha esquerdista, Tanure respondeu,
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mais uma vez, colocando-se ao lado dos estudantes, que não sabia de nada a respeito e que
desconhecia tais relações.85 Preservara mais uma vez os estudantes do Instituto.
Já durante o primeiro semestre de 1974, quando o "milagre" já dava claros sinais de
desgaste, as pressões políticas sobre o Instituto de Física aumentariam ainda mais. O
professor Paulo Miranda assumira a Coordenação do Colegiado do curso de Física no dia
15 de março desse mesmo ano. Duas semanas depois de ter assumido o mencionado
Colegiado de Física, as atenções dos órgãos de segurança se voltam como nunca para o
Instituto de Física.
No dia 01 de abril de 1974, a AESI envia uma circular ao professor Humberto
Tanure, solicitando: "(...) em caráter estritamente confidencial, a conduta políticoideológica do Professor Paulo Miranda, junto aos alunos desse Instituto".86 A situação
começava a se agravar. Daí em diante, as investigações foram constantes. No dia 10 de
maio, um mês e nove dias depois dessa correspondência, como o Diretor Humberto Tanure
não respondera à solicitação da AESI, uma nova correspondência fora emitida ao Instituto
de Física cobrando uma resposta.87 Em três dias, o Instituto de Física se manifestava por
intermédio de seu Diretor: "(...) venho comunicar a V.Sª. que jamais ocorreu qualquer fato
neste Instituto que desabonasse a conduta político-ideológica do professor Paulo
Miranda".88 Em paralelo às perseguições e à "comunidade de informações", formava-se
uma rede de resistência movida única e exclusivamente pela solidariedade aos atingidos.
No final do mês de maio, uma nova "bomba" sobre o Instituto. O Chefe da
AESI/UFBA emitia a seguinte correspondência em caráter urgente e confidencial:
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"A fim de que possa esta AESI atender pedido urgente do MEC, solicitando a V.Sª informar,
com brevidade, em que Universidade brasileira o Prof. Paulo Miranda, desse Instituto,
revalidou o seu diploma de Mestre em Física outorgado pela Universidade de Amizade dos
Povos Patrice Lumumba, UAPPL, de Moscou - U.R.S.S., citando local, dia, mês, ano e ato
que confirmou a revalidação".89

Começava uma nova fase de perseguições ao Professor Paulo Miranda. Esse seria o
primeiro de uma série de documentos da AESI/UFBA que viriam a contestar a validade dos
títulos do professor Paulo. Agora mais do que simplesmente coletar dados a seu respeito,
iniciava-se a ofensiva. Ao final do mês seguinte, a cobrança voltava a se repetir.
Solicitavam: "(...) a continuidade no acompanhamento do fornecimento das informações
mensais sobre o Prof. Paulo Miranda".90 E o Instituto voltava a responder por intermédio de
seu Diretor, Humberto Tanure, procurando ainda argumentos que dessem conta daquela
nova "armadilha" dos órgãos de Segurança. A argumentação da AESI era nova e as
dificuldades criadas também.
Por detrás do novo obstáculo burocrático, iniciava-se uma nova fase dessa "caçada"
ao professor Paulo Miranda e, conseqüentemente, aos seus diplomas. Como poderia uma
ditadura militar fielmente alinhada ao bloco capitalista mundial, liderado pelos Estados
Unidos, permitir que um físico graduado em Moscou assumisse um cargo de chefia, como o
de Coordenador do Colegiado do curso de Física, de uma das maiores e mais importantes
Universidades do País. As fichas do professor Paulo Miranda, foram estudadas
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meticulosamente pelos órgãos de Segurança responsáveis, por mais de um ano.91 A
"comunidade de informações" usara os seus Serviços de Inteligência para criar um entrave
burocrático. Uma exigência cuja defesa se tornava um problema ainda maior. Não restou
outra saída, se não repetir o argumento do último comunicado enviado a AESI, enquanto se
ganhava tempo para pensar em alternativas para solucionar o impasse, literalmente criado:
"(...) que nos dois últimos meses nada ocorreu neste Instituto que desabonasse a conduta
político – ideológica do professor Paulo Miranda".92 A "arapuca" estava armada.
A AESI cumpria à risca a sua determinação de continuar acompanhando
mensalmente as informações sobre o Prof. Paulo Miranda. No mês de julho, outro órgão
solicitou dados do professor. Era a Superintendência de Pessoal, através de seu Diretor em
exercício, Juraci Fiori Borges de Barros. Solicitava o envio de cópias autenticadas dos
diplomas do curso de graduação e Mestrado do professor Paulo Miranda.93 Dois meses
depois pediram ao professor Humberto Tanure que enviasse a fotografia e currículo do
professor Paulo. As solicitações mensais de informações não paravam.94
Enquanto a ditadura já demonstrava sinais de esgotamento e os efeitos do "milagre"
já não causavam mais a euforia dos anos anteriores,95 a violência política e os expurgos
continuavam. O ano de 1975, para o Instituto de Física, começara com o mesmo clima de
vigilância anticomunista. As autoridades sondavam os diretores de unidades esperando um
91
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mínimo de descuido e, em alguns casos, até mesmo a colaboração. No Instituto de Física,
as autoridades que representavam a "comunidade de informações" não encontraram nem
uma coisa, nem outra. Logo no inicio do ano, o Chefe da AESI procurou sondar se o
Instituto de Física havia mantido algum intercâmbio cultural e científico com países
socialistas, nos anos de 1973 e 1974.96 E, como sempre, pedia o nome dos responsáveis. No
entanto, mais uma vez, não obtiveram nenhum nome, mesmo porque, não havia. Humberto
Tanure, como de costume, despistara os órgãos de Segurança. A "inteligência" do "Serviço"
se deparava com a solidariedade e a resistência do Instituto e da Congregação dos Físicos
que dele fazia parte.
Enquanto os efeitos do "Milagre" se desmanchavam aos poucos, o movimento
estudantil ensaiava uma reação. A esse respeito a AESI/UFBA informou ao Instituto que:

"Consta que Universitários de São Paulo estariam se articulando para desencadear um
movimento estudantil de caráter ignorado, a partir do próximo dia 02 de maio de 1975,
podendo, portanto, estender-se o movimento a outras Universidades, inclusive a UFBA. (...)
verificar nos murais a existência de cartazes convocando reuniões, mesmo disfarçadas, para
aquele dia, como também se estão distribuindo panfletos. Tomar as providências
necessárias para evitar a eclosão do movimento nessa unidade".97

O professor Tanure enviou a resposta dizendo que não havia notado nada de
anormal no Instituto, nem tampouco no comportamento dos estudantes.98 Assim
neutralizava mais uma vez a "rede de informações", não lhe dando suporte. Ainda em maio,
um fato curioso. A AESI comunicava ao Diretor do Instituto de Física, Humberto Tanure,
96
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que a Universidade da Amizade dos Povos "Patrice Lumumba", a mesma em que se
formara o professor Paulo Miranda, estava enviando convites às universidades brasileiras
para o XV Seminário Internacional dos Professores de Língua Russa, que se realizaria em
Moscou de junho a julho. E aí então, jogaram a isca perguntando: quais os professores do
Instituto de Física estavam inscritos no evento e quais os antecedentes dos mesmos.99
Como de fato ninguém se inscrevera em tal evento, Tanure assim respondeu aos órgãos de
Segurança.100 Coincidência ou não, a isca mais uma vez fora lançada. No entanto, mais uma
vez, ninguém foi fisgado.
Nos dias 4 e 5 de julho, a Bahia entra na rota da "Operação Radar". Dentre os
presos, o professor do Instituto de Física, o físico Roberto Max de Argollo. Como
conseqüência de sua prisão fora distribuído, quase 20 dias depois, nos Institutos de Física,
Geociências e Matemática, uma "Carta Aberta à Comunidade Baiana" em solidariedade aos
presos políticos.101 Os estudantes começavam a se mobilizar novamente e, com eles, abriase novamente um período de contestação ao regime militar e às arbitrariedades nele
cometidas.
Em julho de 1975, os órgãos de Segurança informaram a AESI que uma grande
mobilização estava por eclodir e que no mês de fevereiro ocorreu uma reunião de
estudantes em Recife em que estiveram presentes representantes da ex-UNE, àquela época
desmontada e clandestina, e representantes de vários DAs de várias Universidades do
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País.102 Discutia-se a reestruturação do movimento estudantil para o ano letivo de 1975, o
que de fato ocorrera no segundo semestre. Os estudantes, aos poucos, retomavam seu poder
de contestação.
Em setembro desse mesmo ano, fora deflagrado um movimento de protesto no
Instituto de Geociências e que preocupava as autoridades responsáveis pelos Serviços de
Segurança da UFBA. No mês seguinte, o Chefe da AESI mandara uma mensagem ao
Instituto de Física em caráter urgente e confidencial, solicitando o número de matrícula dos
alunos de Física que estivessem se destacando como líderes do movimento de paralisações
das aulas, das assembléias, piquetes e reuniões.103
O clima ficava cada vez mais tenso. Ainda durante o ano de 1975, em 16 de
outubro, o então reitor Augusto da Silveira Mascarenhas proibiu a fixação de cartazes,
murais e panfletos com alusão à política de petróleo ou outras referências à política do
Governo.104 Algumas unidades da UFBA estavam paradas a cerca de 20 dias. Era a
primeira grande greve de estudantes desde 1968. Em decorrência da movimentação
estudantil, que partira do Instituto de Geociências, viera a Salvador o Diretor do
Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da Educação e Cultura, Edson
Machado de Souza, fazendo inclusive um pronunciamento na televisão, naquele mesmo
dia, 16 de outubro, no sentido de tentar solucionar o impasse. Ele garantia, em nome do
Ministro da Educação e Cultura, Ney Braga, que todas as possibilidades de negociações
com os estudantes estavam esgotadas e que, rever questões como o jubilamento,
reformulação de currículos e corpo docente, algumas das principais reivindicações
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estudantis, seriam da competência do Conselho Universitário. Em seu pronunciamento
ainda avisa que a Universidade contaria com o apoio dos órgãos competentes do governo,
para assegurar o retorno às aulas.105 Dito e feito. O então reitor Augusto Mascarenhas,
muito afinado com os ditames do regime, emite circular ao Instituto de Física e demais
unidades adjacentes, informando que:

"(...) os destacamentos policiais, que se encontram próximos às Unidades desta
Universidade, se destinam a garantir a entrada dos estudantes às aulas. Assim, toda
vez que não for possível aos Diretores, ajudados ou não pelo Serviço de Guarda da
Universidade, coibir reuniões ou agrupamentos- ambos proibidos dentro das
Unidades- poderão requisitar os policiais militares para restabelecer a ordem dentro
do Estabelecimento".106

Enquanto alguns lutaram contra as perseguições, como fora o caso do professor
Humberto Tanure e de toda a Congregação do Instituto de Física da Universidade da Bahia,
o reitor de então rezava pela cartilha do SNI e de toda a "comunidade de informações" que
se criara em torno dele. Nesse dia, bastava que houvesse outro colaborador do regime, do
outro lado da "rede de informações", para que a força policial fosse usada contra os
estudantes. No entanto, mais uma vez, a "rede" ia sendo neutralizada pela solidariedade aos
perseguidos. A comunicação era quebrada devido ao silêncio do receptor. O outro lado da
"linha" não correspondia aos anseios da "comunidade de informações". O professor Tanure,
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IFUFBA).
106
CIRCULAR nº 1727/75, de 21 de outubro de 1975, UFBA. (Arquivo IFUFBA). (o grifo é nosso).

203

Diretor do Instituto de Física, simplesmente ignorou a "ajuda" da reitoria e nada foi feito
contra os estudantes.
Ao final do ano de 1975, no dia 19 novembro, um comunicado da ASI/UFBA,
solicitava do Diretor do Instituto de Física, mais uma vez, que observasse se naquela
unidade da UFBA, o movimento estudantil ou grupos de esquerda estavam promovendo:
quebra-quebras em transportes coletivos, incentivo de antigos militantes de esquerda a
retornarem à ativa, se estavam trazendo "elementos" vindos de Portugal para se infiltrar nas
universidades e provocar movimentos de esquerda. Solicitava ainda do Instituto de Física
que evitasse: "(...) a penetração e a contratação de pessoas oriundas das Colônias
Portuguesas (...), sem que sejam liberadas pelo Órgão Superior do MEC".107 Os órgãos de
Segurança estavam transtornados com os últimos acontecimentos políticos de Portugal. Era
a "Revolução dos Cravos", ocorrida em Portugal, em 25 de abril de 1974, quando o ditador
Marcelo Caetano foi deposto depois de ter sucedido Antonio de Oliveira Salazar, que
estivera no comando do país numa ditadura fascista instaurada em Portugal, em 1932 e,
mesmo depois do afastamento de Salazar em 1968, por motivos de saúde, se arrastou com o
seu sucessor até 1974. No Brasil, ainda em 1975, a música "Tanto Mar", de Chico Buarque
de Holanda, por medidas de Segurança Nacional, seria proibida pela censura por festejar a
"Revolução dos Cravos".108 Diante dessa possível "ameaça", a ASI/UFBA, "resguardara" o
Instituto de Física de possíveis contatos com o mundo além mar.
Em 1976, o País já estava a dois anos da "abertura política" proposta por Geisel e,
ao mesmo tempo, a repressão continuava implacável como nunca. A "Operação Radar" era
um exemplo disso. Os saldos do próprio governo eram de que, àquela altura, cerca de 7 mil
107
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pessoas haviam sido cassadas, aposentadas, banidas do País ou atingidas por alguma outra
forma de arbitrariedade.109
O Instituto de Física passou durante esse ano por intensas investigações. O professor
Roberto Max Argollo encontrava-se preso e o estudante de física Delmiro Baqueiro
também. Ambos só sairiam no ano seguinte sob liberdade condicional. O professor Paulo
Miranda estava sendo investigado desde que chegou ao Instituto e, mais intensamente, a
partir de 1973. Àquela altura, já se passavam quatro anos de investigações sigilosas no
Instituto de Física. Todo professor que tivera que se ausentar durante esse período, tivera a
sua vida investigada. Qualquer viagem ao exterior para a realização de pesquisas, seja para
a realização de mestrado ou doutorado, seja para a participação em Congressos ou
Seminários, gerava a chamada "Ficha Sintética de Apreciação Sobre o Levantamento de
Dados Biográficos Efetuado" (LDB).
A "Ficha Sintética-LDB" era uma ficha estritamente política. As pessoas que
estivessem sob observação do SNI eram, em geral, registradas através do LDB.110 A
prioridade desse levantamento, foi conhecer o posicionamento político-ideológico da
pessoa investigada. O primeiro tópico desse fichário estava justamente relacionado à
"Posição Ideológica". Nele procurava-se enquadrar as pessoas ideologicamente. As
respostas poderiam variar de: "democrata" a "os registros não permitem opinião
conclusiva", passando ainda por "comunista", "esquerdista", "sem posição definida" e ainda
"não há registro", respectivamente. O segundo desejava saber sobre a "Atitude com relação
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à Revolução de 31 de março de 1964". Nesse quesito, o sujeito poderia ser enquadrado de
"integrado" ou "os registros não permitem opinião conclusiva", podendo ainda ser
considerado: "adesista", "contrário", "contra-revolucionário", "sem posição definida" e
ainda "não há registro". O terceiro item tinha como objetivo investigar sobre o
envolvimento da pessoa com "Atividades Subversivas". As opções de enquadramento
variavam de "atuante" a "os registros não permitem opinião conclusiva", podendo ainda ser
considerado "simpatizante" ou ainda podia constar que "não há registro". As LDBs traziam
ainda a "Apreciação Final". Nela deveria constar o parecer daqueles que preenchiam as
fichas que, inclusive, nem precisavam se identificar, pois na ficha não tinha local para
assinatura.
A decisão final sobre a liberação ou não do professor que pleiteava a saída do País
com fins acadêmicos ficava, portanto, nas mãos dos responsáveis pelos Institutos e demais
Unidades Universitárias e do próprio SNI.111 No Instituto de Física, elas foram utilizadas
apenas quando era solicitado o afastamento do País por parte de algum professor. Nesse
caso, a AESI entrava em cena. Imediatamente, em caráter "urgente" e "confidencial",
solicitava do Diretor do Instituto o preenchimento da "ficha".112
As LDBs eram fichas que se prestavam única e exclusivamente ao "controle
ideológico" e fornecimento de dados sobre o posicionamento político dos investigados.
Tratava-se do enriquecimento do banco de dados do SNI, o que lhe possibilitaria uma ação
efetiva, caso julgasse necessário, em nome da Segurança Nacional. Pelo menos dez
professores do Instituto de Física foram fichados nesse sistema de Levantamento de Dados
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Biográficos (LDB), são eles: Humberto Carvalho, Antônio Expedito, Antônia Maria,
Benedito Pepe, Ivan Costa, Elpídio José, Manoel Marcos, Zbigniew Baran, Wlodzimierz
Keller e Jorge Ferreira, quando precisaram sair do País para realizar as suas pesquisas.
Quando um professor solicitava a saída para a realização de estudos no exterior, a AESI
solicitava a "Ficha Sintética-LDB" desse professor, sem a qual não poderia viajar. A
"Ficha" poderia ser utilizada facilmente como um instrumento de "delação", caso o
responsável pelo preenchimento assim o quisesse, pois o investigado poderia ser acusado
de "comunista", "esquerdista", "contra-revolucionário", atuante ou ainda simpatizante de
atividades subversivas. O Diretor do Instituto de Física, o professor Humberto Tanure,
respondera a todas as fichas sem causar dano algum a qualquer professor que fosse. Todos
que solicitaram a viagem, obtiveram-na. Realizaram os seus estudos no exterior sem
maiores problemas.
Enquanto isso, os Órgãos de Segurança continuavam preocupados com a
movimentação dos estudantes da Universidade Federal da Bahia. O ano de 1976, foi
marcado por ter sido uma peça importante no que seria a reconstrução do movimento
estudantil a nível nacional. Os primeiros ventos da "Anistia" já sopravam com força em
meio às arbitrariedades do regime.113 No entanto, elas continuavam como nunca. E o
serviço de espionagem não parava, alimentando de dados os arquivos do SNI.
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Nesse sentido, chegou ao Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia um
comunicado da ASI/UFBA informando que os jornais "Tribuna da Bahia" e "Jornal da
Bahia" publicaram no dia anterior, em 4 de fevereiro de 1976, declarações atribuídas ao
Diretório Central dos Estudantes e aos Diretórios Acadêmicos da UFBA, convocando para
uma Assembléia Geral que se realizaria no próximo dia 10 daquele mês, cujo objetivo era
discutir com a Reitoria a questão do jubilamento. A ASI/UFBA, que àquela época deixou
de ser denominada de Assessoria Especial de Segurança e Informação para se chamar
Assessoria de Segurança e Informação, alertava que:

"O clima que está vivendo o Movimento Estudantil, em todo o pais, as finalidades
declaradas pelos DCE e Diretórios Acadêmicos aos jornais (...) faz prever a reativação, no
corrente ano, dos movimentos surgidos no ano de 1975 e justificam a preocupação dos
Órgãos de Segurança e Informação no cuidadoso acompanhamento das reuniões estudantis.
Em conseqüência, esta Chefia solicita a V. Sa, acompanhamento das reuniões que venham a
ocorrer nessa Unidade, informando, com a maior brevidade, o assunto tratado e se foi
cumprida a legislação que regulamenta o assunto".114

Os estudantes sempre foram, desde o início da ditadura militar, uma ameaça ao
poder constituído. Mesmo depois de terem sido amordaçados com o AI-5, a partir de 1968,
ressurgia com toda força no decorrer da segunda metade da década de 1970. Por
ameaçarem, continuavam sendo vigiados e punidos. No entanto, mais uma vez, o professor
Humberto Tanure ignora a determinação da ASI/UFBA.
Em tempos de "guerra revolucionária" contra a "subversão" valia de tudo. Criavamse mecanismos sutis de coerção. Até mesmo as solicitações de concessão ou prorrogação de
114
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passaportes diplomáticos ou de serviços, deveriam ser regulados pelos Órgãos de
Segurança. Em maio de 1976, a DSI/MEC solicita que a ASI/UFBA execute as novas
modificações nos modelos de passaportes comuns, de serviços e diplomáticos, introduzidos
pela Divisão de Passaportes do Ministério das Relações Exteriores (DSI/MRE). Segundo as
novas normas a ASI/UFBA deveria:

"(...) sempre que for solicitada a concessão ou prorrogação de passaportes
diplomáticos e de serviço, seja essa solicitação precedida das necessárias
averiguações de que não existem quanto ao interessado bem como quanto à pessoa
de sua família, para as quais seja também solicitada concessão ou prorrogação de
passaporte quaisquer impedimentos de ordem subversiva, ideológica ou política. O
recebimento pela Divisão de Passaportes do MRE de tal solicitação (...) pressupõe
assim já ter sido feita a necessária busca dos antecedentes dos interessados por esta
DSI e não possuírem eles impedimentos de natureza subversiva, ideológica ou
política".115

As perseguições se aprimoravam a cada dia. A "Comunidade de Informações" fazia
da espionagem a sua ferramenta de trabalho.116 De posse das informações sigilosas, a
"Comunidade" agia, interferia em todos os setores profissionais da sociedade, quando se
tratava de punir aqueles que consideravam subversivos, em nome da "Lei de Segurança
Nacional". Passaportes negados, bolsas de estudos não concedidas, demissões e não
115
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contratações. As "cassações não-convencionais", mais tarde chamadas de "cassações
brancas", se aprimoraram no decorrer da ditadura militar em todas as partes do País. Na
roda da engrenagem que movia a ditadura, muitas pessoas foram atingidas sem nem mesmo
saber de onde partiam as acusações, ou mesmo, quais eram as acusações que pesavam sobre
elas.117
No segundo semestre de 1976, o reitor, Augusto da Silveira Mascarenhas, exigiu
que as normas e a legislação em vigor fossem devidamente cumpridas. Queixava-se com o
professor Humberto Tanure que, no Instituto de Física, assembléias estudantis continuavam
acontecendo sem a devida subserviência às leis vigentes. Como bom representante do
regime, Mascarenhas solicitou do professor Tanure, Diretor do Instituto, que elaborasse um
cronograma antecipado das reuniões, assembléias dos estudantes ou de quaisquer outros
grupos isolados de universitários que, porventura, pudessem se realizar no decorrer do
segundo semestre daquele ano e, ainda, no decorrer do ano de 1977.118 Propunha um
"agendamento" das manifestações estudantis, para que elas pudessem ser mais facilmente
observadas e controladas pelos Órgãos de Segurança. Em contrapartida, o professor Tanure
avisava aos estudantes do Instituto de Física, que a situação "não estava muito boa" e que
deveriam tomar mais cuidado, pois estavam sendo observados pelos Órgãos de
Segurança.119 Para a sorte dos estudantes e dos professores do Instituto de Física da

os Órgãos de Segurança ficassem sabendo com quem conversava, ver Elio GASPARI, A Ditadura
Encurralada, p. 105 e 106.
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Universidade Federal da Bahia, o professor Tanure remava na contramão da "Comunidade
de Informações".
Nem mesmo Congressos, Seminários ou qualquer outra atividade de cunho
científico poderiam se realizar sem que tivessem o consentimento dos Órgãos de Segurança
e Informação. Em outubro de 1976, o Chefe da ASI/UFBA, em caráter "confidencial",
comunicava ao Instituto de Física que:

"Por determinação de autoridade superior, solicito a V.Sª. providencias no sentido de que
seja observado o abaixo contido, obrigatoriamente, toda vez que nessa Unidade houver
congressos, conferencias, simpósios, seminários, competições cientificas (...), cursos
especiais ou outro qualquer tipo de reunião, informando a esta ASI:
a - nome função e identificação dos oradores, principalmente(...) não pertencentes aos
quadros da Universidade;
b – remessa de cópias da programação a ser cumprida, com as respectivas datas e assuntos
(...)".120

E mais uma vez a "Comunidade de Informações" não encontrou no Instituto
de Física da Universidade Federal da Bahia o suporte necessário para exercer "o
controle das atividades consideradas subversivas". A "rede de informações" não
encontrava eco, pois, do outro lado da linha, não só não havia apoio, como também
se deparava com um Instituto que oferecia resistência, em defesa dos espionados. A
solidariedade tornava-se uma das poucas armas possíveis contra uma das mais

perseguições dos Órgãos de Segurança. O professor do Instituto de Física, Olival Freire Júnior, na época
presidente do Diretório Acadêmico de Física, também confirmou que por diversas vezes foi avisado pelo
professor Humberto Tanure sobre tais perseguições aos estudantes.
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OFÍCIO nº 354/76/SI, de 26 de outubro de 1976, ASI/UFBA. (Arquivo IFUFBA). (o grifo é nosso).
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sofisticadas "Comunidades de Informações" do planeta e todo o aparato políticorepressivo organizado em torno dela.121 E, ainda assim, em muitos casos, nem
mesmo a solidariedade poderia evitar as arbitrariedades cometidas durante o regime.
Assim se deu com o professor Paulo Miranda do Instituto de Física da Universidade
Federal da Bahia.

3.5 - "Cassação Branca" na Bahia
O professor Paulo Miranda nasceu em 14 de maio de 1940, no Município da
Luz, em Minas Gerais. Fizera o seu curso secundário no Colégio Agrícola
"Ildefonso Simões Lopes", localizado no Km 47 da antiga Rio-São Paulo, no antigo
Estado da Guanabara, onde estudou de 1956 a 1963.122 No primeiro semestre de
1964, prestou exame vestibular para o curso de Física em duas Universidades, a
Faculdade Nacional de Filosofia e a Universidade Para a Amizade dos Povos,
Patrice Lumamba em Moscou, na URSS. Aos 24 anos de idade passou no vestibular
das duas Universidades.123
Ingressou então, na Faculdade Nacional de Filosofia, ainda no primeiro
semestre de 1964. Ao final do semestre, fora procurado pelo representante da
Embaixada da URSS no Brasil, que lhe perguntara se realmente queria seguir
viagem e se desejava obter uma bolsa de estudos. Ele não pensou duas vezes e
121

Segundo Elio Gaspari, em termos de logística, o SNI ficou entre os dez mais bem equipados serviços de
informações do mundo. Salienta ainda que, durante os vinte anos de ditadura militar em que o País fora
comandado por cinco Generais Presidentes, pelo menos dois deles haviam chefiado o Serviço Nacional de
Informação, o General Emílio Garrastazu Médici e o General Jaão Batista Figueiredo, ver Elio GASPARI, A
Ditadura Envergonhada, p. 169 e 170.
122
Os dados pessoais do professor Paulo Miranda foram obtidos através do seu curriculum vitae anexado ao
OFÍCIO nº 03/74, de 02 de dezembro de 1974, IFUFBA. (Arquivo IFUFBA).
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aceitou. Depois de tirado o passaporte, abandona o curso de Física no Rio de Janeiro
e segue viagem rumo a Moscou, na URSS. Lá chegando, em agosto de 1964, passa a
estudar Física na Universidade de Patrice Lumumba, onde permanece até 1970,
quando então obtivera, após o bacharelado em Física, o título de Mestre em Física,
defendendo a tese: "Alguns problemas de difusão de partículas com interação fraca"
(Processo Urca). Ao retornar ao Brasil, com os diplomas de Bacharel e Mestre em
Física, fora contratado como Professor Assistente do Instituto de Física da
Universidade de São Paulo, onde permaneceu por dois anos. Logo que chegou da
URSS, o professor Paulo Miranda teve o seu diploma reconhecido pela Congregação
do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, que lavrava em ata de reunião o
seguinte reconhecimento:

“Tendo em vista o requerido pelo Sr. Paulo Miranda e à vista dos pareceres
emitidos, declaro que a Congregação do Instituto de Física, realiza em sessão de 12 de
novembro de 1970, houve por bem reconhecer o diploma de Bacharel em Física (Físico),
expedido pela Universidade da Amizade dos Povos -“Patrice Lumumba”, MoscouRússia.124

Em 1972, também com esses mesmos diplomas, fora contratado como
Professor Assistente, em regime de dedicação exclusiva do Instituto de Física da
Universidade Federal da Bahia, assumindo assim a disciplina de Termodinâmica.125
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Paulo Miranda, 26 de abril de 2004. (Entrevista).
DECLARAÇÃO, de 16 de novembro de 1970, IFUSP. (Arquivo Pessoal de Paulo Miranda).
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OFÍCIO nº239/72, de 31 de julho de 1972, IFUFBA.
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213

Assim que chegara ao Instituto de Física da UFBA, em 1972, iniciou o seu
curso de Doutorado no Instituto de Geociências da mesma Universidade. Durante o
ano letivo de 1972, o professor Paulo Miranda cursou as disciplinas de adaptação no
Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica da Universidade Federal da
Bahia, concluindo-as durante o ano letivo de 1973. Tinha como orientador o
professor visitante J.G. Negi. Ainda no final desse ano, no dia 27 de dezembro, fora
eleito Vice-Chefe do Departamento de Física I, função que exercera até o dia 31 de
outubro de 1974.
Em março de 1974, fora eleito também para o cargo de Coordenador do
Colegiado do Curso de Física. Naquele mesmo ano, além de coordenar o Curso de
Física, passou a ministrar as disciplinas de Mecânica Geral Teórica I e de
Termodinâmica. Permaneceu na função de Coordenador do curso de Física até
março de 1976, quando então venceu o seu mandato. Dois meses depois fora eleito
como Representante dos Professores Assistentes do Instituto de Física, em 13 de
maio de 1976, cargo que exercera até setembro de 1977. Nesse mesmo ano, a partir
do dia 15 de abril, também assumiria a Chefia do Departamento II -Física da Terra-,
cargo que exerceria até setembro.
Em paralelo, tocava a sua tese de Doutorado.126 Depois de obter seu
Mestrado na URSS e ter passado pela USP, o professor Paulo Miranda procurou
investir no seu doutoramento e dar continuidade a sua formação acadêmica.
Realizava estudos do "Teorema de Reciprocidade Aplicado a Meios Geológicos,
focalizando as presenças de Campos Magnéticos externos e de Polarização

126

Paulo Miranda, 26 de abril de 2004. (Entrevista).
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Induzida". Em 1977, o professor Paulo Miranda já tinha cerca de seis artigos prontos
para a publicação, em co-autoria com seu orientador que, em um relatório de
pesquisa emitido em 8 de março de 1977, indicava que ele já havia calculado: "um
grande número de modelos interessantes para o estudo do funcionamento dos
campos externos". Estava planejado para que tais artigos fossem basicamente a
estrutura de sua tese. Seu trabalho de doutoramento caminhava bem e, àquela altura,
encontrava-se plenamente adiantado.127
Dois meses depois do parecer do seu orientador, e um mês depois de ter
assumido a Chefia do Departamento II, Física da Terra, o professor Paulo Miranda
voltou a estar na mira do regime militar. Depois de longos anos de investigações e
serviços de espionagem prestados pela ASI/UFBA contra a sua pessoa, chegou a
hora da "máquina pública" fazer o "expurgo". Um processo "gradual, lento e
seguro", como se fosse o avesso, ou ainda, os bastidores da política anunciada pelo
Presidente da República, o General Ernesto Geisel.
As pressões sobre o Instituto de Física, dessa vez, recomeçaram por
intermédio do Superintendente de Pessoal, Juraci Fiori Borges de Barros, cumprindo
ordens do Reitor Augusto Mascarenhas, que relançava a "bomba", desta vez,
programada para estourar. Em ofício a Superintendência Acadêmica anunciava:
127

Os artigos que estavam para ser publicados em revistas internacionais e que eram a base da tese de
Doutorado do professor Paulo Miranda eram os seguintes: J. G. NEGI and Paulo MIRANDA, Induced
Current Distribution in a Thick Conducting Shell in Dipolar Field; J. G. NEGI, and Paulo MIRANDA,
Diffraction of Eletromagnectic Field by a Three-layered Sphere in Uniform Oscillating Field; J. G. NEGI and
Paulo MIRANDA, Distribution of Induced Current in Multi-layered Spherical System; J. G. NEGI and Paulo
MIRANDA, Resolution of Electromagnetic Response of Multi-layered Spherical System; J. G. NEGI and
Paulo MIRANDA, Computer Simulation of Inhomogeneous Ore Body in a Dipolar Field; J. G. NEGI and
Paulo MIRANDA, Electromagnetic Response Peculiarities for Anomalous Conductivity Contrasts in a Multilayered Sphere. Para o posicionamento do professor J. G. Negi, sobre o andamento dos artigos a serem
publicados com seu orientando Paulo Miranda, ver J. G. NEGI, Final Report, p. 1-3. (Arquivo Pessoal de
Paulo Miranda).
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"Tendo em vista que dos assentamentos funcionais do Professor Paulo Miranda não constam
os documentos indispensáveis, tais como diplomas dos cursos de Graduação e PósGraduação, originados de cursos brasileiros, reconhecidos, regularmente, pelo Conselho
Federal de Educação, ou legalmente revalidados, (...) cumpre-me solicitar a V. Sª., da
ordem do Magnífico Reitor, a apresentação de tais diplomas a esta Superintendência, no
prazo Maximo de 72 (setenta e duas) horas".128

Passado o prazo das 72 horas imposto pela Superintendência Acadêmica, o Diretor
do Instituto "responde ao fogo", enviando o diploma juntamente com o histórico escolar da
graduação e da pós-graduação como fora solicitado, sem no entanto atender às exigências
de revalidação dos diplomas,129 mesmo porque, tais documentos eram emitidos pela
Unesco, o que tornava a tarefa, se não impossível, extremamente difícil. O impasse criado
em torno da burocracia, dificultava a defesa, ainda mais porque se brigava contra "uma
ditadura militar", obcecada pela "guerra ao Comunismo Internacional".
Com a resposta da Reitoria, viera também a primeira punição de fato. A partir de
então, todas as portas se fecharam. Alegavam para tal que, os documentos solicitados não
haviam sido apresentados e como represália impunham que: "(...) fica, a partir desta data,
suspenso o pagamento do salário do referido docente, até que sejam encaminhados a esta
Superintendência, no prazo de (trinta) dias".130 Nem mesmo a solidariedade poderia
oferecer resistência. Os prazos diminuíam e as arbitrariedades aumentavam cada vez mais.
Dessa vez o professor Paulo Miranda pagou com o seu próprio salário.
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OFÍCIO nº 1216/SP/77, de 12 de maio de 1977, SP/UFBA. (Arquivo Pessoal de Paulo Miranda). (o grifo é
nosso).
129
OFÍCIO nº 204/77, 26 de maio de 1977, IFUFBA. (Arquivo Pessoal de Paulo Miranda).
130
OFÍCIO nº 1438/SP/77, de 01 de junho de 1977, SP/UFBA. (Arquivo Pessoal de Paulo Miranda).
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O reitor Augusto Mascarenhas resolvera não só concordar com os Órgãos de
Segurança, mas também executar as suas determinações. Enquanto isso, no Instituto de
Física da Universidade Federal da Bahia, o seu Diretor, o professor Humberto Tanure,
procurava uma possibilidade de defesa. A solução encontrada fora, como sempre, a
resistência aos arbítrios. Dessa vez partira para um enfrentamento frontal, declarando que:

"(...) o Prof. Paulo Miranda é Professor Assistente deste Instituto de Física, e dos seus
assentamentos funcionais não consta qualquer falta ao serviço ou punição de qualquer
natureza. O referido professor é pessoa de alta idoneidade moral, tendo demonstrado (...)
dedicação ao serviço público. O Prof. Paulo Miranda goza de excelente conceito junto a
esta diretoria, tendo exercido sempre suas funções didáticas e de pesquisas com notável
dedicação, zelo e competência profissional (...) este professor jamais esteve envolvido em
qualquer fato que viesse desabonar sua conduta político-ideológica".131

Em meados de junho de 1977, três dias depois desta resposta, Humberto Tanure,
providenciou o reconhecimento dos diplomas do professor Paulo Miranda, junto à Câmara
de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa do Conselho de Coordenação da UFBA. Mas nada
parecia convencer a Reitoria. No dia 21 de junho, o Instituto de Física enviou um outro
ofício assinado pelos professores: Álvaro da Silva Ramos, Arnóbio Ribeiro dos Santos e
Manoel Marcos Freire D' Aguiar Neto, atestando a idoneidade moral do professor Paulo
Miranda. E de nada adiantava. A reitoria respondera com certo cinismo, pois o argumento
burocrático, para eles, se sustentava em detrimento dos demais que envolvessem outras
questões. Argumentavam que era desnecessário relembrar as qualidades morais do
professor Paulo Miranda, pois que: "(...) quanto à disciplina e respeito à ordem, (...) jamais
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OFÍCIO nº 238/77, de 13 de junho de 1977, IFUFBA. (Arquivo Pessoal de Paulo Miranda).
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foi levantada qualquer suspeita ao seu procedimento. Há apenas o problema burocrático
que o envolve e validade do seu diploma".132 Não que não tivessem sido levantadas
suspeitas ao seu respeito ao longo desses quase cinco anos em que os Órgãos de Segurança,
por intermédio da AESI, estiveram vasculhando a vida de professores e alunos do Instituto
de Física e, sobretudo, a vida do professor Paulo Miranda. A questão é que, de fato, não
encontraram nada que pudesse comprovar alguma ligação de cunho subversivo, tal como
desejavam. A saída dos Órgãos de Segurança e, por conseqüência, da própria reitoria, foi
procurar entraves burocráticos que dessem conta de "justificar o expurgo". E assim o
fizeram.133
Diante de tais arbitrariedades, a Congregação do Instituto de Física, sob a direção do
professor Humberto Tanure se levanta em defesa do Professor Paulo Miranda, àquela
época, já dois meses sem salário. Alegavam que a revalidação de títulos de graduação e
pós-graduação não constituía uma tradição nas áreas das ciências básicas, ao contrario do
que ocorria nas áreas profissionalizantes e que havia na UFBA, diversos professores em
situação semelhante a do professor Paulo Miranda. Apelavam ainda ao Reitor Augusto
Mascarenhas para que ele autorizasse: "(...) a reinclusão em folha de pagamento do Prof.
Paulo Miranda até que seja concluído o processo de revalidação do seu diploma de bacharel
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OFÍCIO nº 0981/77, de 27 de junho de 1977, UFBA. (Arquivo Pessoal de Paulo Miranda).
As correspondências de caráter "confidencial" encontradas nos Arquivos do Instituto de Física, entre os
Órgãos de Segurança, sobretudo entre a AESI/UFBA, a DSI/MEC e conseqüentemente o próprio SNI e
aquele Instituto, durante o período de 1972 a 1976, dão margem a esse tipo de interpretação, ou seja, de que a
vida do Professor Paulo Miranda fora investigada ao longo desses anos e que nada foi encontrado que o
incriminasse. O Ofício da AESI/UFBA, de 01 de abril de 1973, é um exemplo disso, visto que inquiriam
sobre a "conduta político-ideológica" do professor, junto aos estudantes do Instituto de Física. Em entrevista
ao autor, o professor Paulo Miranda mencionou que logo que chegou da URSS, para o Instituto de Física da
USP em 1970, fora chamado ao DOPS paulista para prestar depoimentos. Perguntaram-lhe sobre outros
colegas que haviam estado com ele cursando Física na URSS, e como ele nada tinha a esconder, foi logo
liberado em seguida. De fato a sua viagem não fora motivada por questões políticas, já que até mesmo a sua
admissão no exame vestibular para o curso de Física na URSS se dera no primeiro semestre de 1964, antes do
golpe militar de 31 de março. Paulo Miranda, 26 de abril de 2004.
133
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em Física".134 O Instituto de Física se mobilizava em peso, em defesa ao professor Paulo
Miranda. Mais uma vez a resistências e a solidariedade se tornavam as únicas defesas
contra as arbitrariedades do regime militar. A resposta seria implacável e irreversível.
Em 13 de setembro de 1977, o então Reitor da Universidade Federal da Bahia,
Augusto da Silveira Mascarenhas, completa um processo de perseguição e espionagem que
se estendera por anos. Se durante esses anos os Órgãos de Segurança acompanharam os
passos do professor Paulo Miranda e, inclusive, levantaram dados a seu respeito, alguém
tinha que fazer o papel do "carrasco". Esse alguém era o próprio reitor da UFBA, Augusto
Mascarenhas. A ele coube a realização do "expurgo". Em portaria emitida pela
Universidade,

ele

resolve:

"Dispensar

Paulo

Miranda,

Professor

de

Ensino

Superior/Assistente, (...) da Tabela Permanente, lotado no Instituto de Física desta
Universidade, tendo em vista o que consta do Processo nº 21064/77".135
No mesmo dia, o aviso da demissão do professor Paulo Miranda chegara também ao
Instituto de Física através da Superintendência de Pessoal, informando que o salário
cortado de junho a agosto, já estava liberado por ordem do reitor, mas que, no entanto, por
ordem do próprio reitor: "(...) foi determinada a resilição do contrato de trabalho do referido
docente (...)".136 Mais expurgo se realizara no Instituto de Física da Universidade da Bahia
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Assinaram o documento os seguintes professores: o Diretor do Instituto de Física, Humberto Tanure; o
Vice-Diretor, Jean-Marie Flexor; o Representante do Departamento I, Paulo Fernando Simões Lobo; o
Representante do Departamento II, Sérgio Cavalcante Guerreiro, o Representante do Departamento III,
Arnóbio Ribeiro dos Santos; o Representantes dos Professores Adjuntos, Roberto Max de Argollo; o
Representante dos Professores Assistentes, Paulo Miranda e o Representante dos Auxiliares de Ensino,
Nelson Pinheiro Andion, ver OFÍCIO nº 344/77, de 26 de agosto de 1977, IFUFBA. (Arquivo Pessoal de
Paulo Miranda).
135
PORTARIA nº1.912/77, de 13 de setembro de 1977, UFBA. (Processo nº 21.064/77). O processo
mencionado diz respeito à demissão do Professor Paulo Miranda. Trata-se de um rolo de microfilmes
constituídos de 60 slides. A funcionária do Setor Pessoal, que deu entrada na busca ao Arquivo morto da
UFBA, do Processo nº 21.064/77, relativo à demissão do professor Paulo Miranda, assegurou-me que grande
parte da documentação já havia sido descartada. (o nome da funcionária fica preservado).
136
OFÍCIO nº 2501/SP/77, de 13 de setembro de 1977, SP/UFBA. (Processo nº 21.064/77).
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e, apesar do fato consumado, não faltou nem solidariedade, nem tão pouco se deixou de
oferecer resistência ao autoritarismo do regime. Uma onda de protestos sacudiu o Instituto
de Física da Universidade Federal da Bahia.
Uma semana depois do ocorrido, no dia 20 de setembro de 1977, o Corpo Docente
do Instituto de Física distribuiu uma "Carta Aberta ao Corpo Docente da Universidade
Federal da Bahia". Nela protestavam de peito aberto contra a demissão do professor Paulo
Miranda, manifestando a sua indignação com o ato da reitoria:

"A Universidade Federal da Bahia, no seu Instituto de Física, acaba de ser atingida por mais
uma medida de arbítrio e prepotência.
Desta vez, o Dr. Augusto Mascarenhas, Reitor da UFBA, tomou a iniciativa de rescindir o
contrato de um Professor deste Instituto, Paulo Miranda, pelo simples fato deste professor
não ter ainda obtido a revalidação dos seus diplomas de graduação e pós-graduação em
Física obtidos na União Soviética (Moscou).
(...) a única maneira de se interpretar os fatos, é de que com este ato discriminatório, o
Reitor, Dr. Augusto Mascarenhas, ao invés de preservar a autonomia da Universidade
mostrou-se inteiramente conivente com os Órgãos de Segurança, obececados com toda e
qualquer influencia proveniente dos países do Leste Euopeu.
Apesar dos inúmeros tropeços da Reitoria, nestes últimos anos na difícil convivência com os
Órgãos de Segurança, nós, o Corpo Docente do Instituto de Física, somos da opinião que o
presente caso constitui um gravíssimo precedente nos padrões éticos que vem norteando a
vida Universitária, pois pela primeira vez na UFBA, um Reitor usa do direito de demitir um
professor regido pela CLT segundo a modalidade "SEM JUSTA CAUSA", (...).
Em vista disso e não dispondo de qualquer canal de diálogo com a Reitoria, vimos
manifestar aos demais docentes desta Universidade o nosso repúdio à atitude do Reitor
Augusto Mascarenhas, ao tempo em que demonstramos a nossa esperança em que uma
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nova ordem jurídica e moral na UFBA venha permitir o retorno do Prof. Paulo Miranda ao
convívio universitário".137

Era a primeira vez desde 1969, que os professores do Instituto de Física se
unificavam para lançar um manifesto tão veemente como o que fora exposto. Denunciavam
abertamente o que, ao longo desses anos, esteve fechado pelos Órgãos de Segurança e pela
Assessoria de Segurança e Informação da Universidade Federal da Bahia ASI/UFBA. O
serviço de espionagem fora denunciado. No dia seguinte, os estudantes decidem em
Assembléia que entrariam em greve por 48 horas, em protesto contra a demissão do
professor Paulo Miranda.138 Tais protestos deram seqüência a uma série de manifestações
que tomariam conta do Instituto de Física. A demissão do professor Paulo Miranda também
fora notícia nos principais jornais de Salvador. Professores e alunos do Instituto de Física
estavam unidos a uma só voz, parados em protesto contra a arbitrariedade cometida contra
o professor Paulo Miranda.139 O jornal A Tarde, do dia 22 de setembro, anunciava que a
greve estava instalada e que a readmissão do Professor Paulo Miranda às suas atividades
normais no Instituto de Física, era uma das principais reivindicações. Alunos e professores
romperam o silêncio imposto e pararam o Instituto de Física.140
O caso de Paulo Miranda assumiu notoriedade nacional. Em 5 de outubro de 1977, a
revista Veja publicava um artigo fazendo um histórico da trajetória do Professor Paulo
Miranda até o expurgo na Universidade Federal da Bahia. E ainda rompeu o silêncio
imposto pelo sigilo dos documentos que chegaram ao Instituto de Física durante todos esses
137

A "Carta Aberta ao Corpo Docente da Universidade Federal da Bahia", foi elaborada pelos professores do
Instituto de Física e lançada à comunidade em 20 de setembro de 1977. (Arquivo Pessoal de Paulo Miranda).
(o grifo é nosso).
138
Jornal A Tarde, 21 de setembro de 1977. (Arquivo Pessoal de Paulo Miranda).
139
Tribuna da Bahia, 22 de setembro de 1977. (Arquivo Pessoal de Paulo Miranda).
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anos e que, de certa forma, estavam expostos na "Carta Aberta", lançada pelos professores
do Instituto de Física. Denunciava a influência da Assessoria de Segurança e Informações
na demissão do professor Paulo Miranda. A reportagem denunciava que:

“Muitos dos professores já tinham conhecimento dos ofícios confidenciais que
periodicamente eram enviados aos diretores do Instituto de Física indagando sobre as
‘atividades extracurriculares’ de Miranda. Esses ofícios provinham da Assessoria de
Segurança e Informações, entidade vinculada ao gabinete do reitor e sediada no mesmo
prédio onde funciona a Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação.
Mantendo-se a distância dos movimentos de repúdio à sua demissão (...) Aos 37 anos de
idade (...) empenhava-se num programa de Física Teórica sobre programação de ondas
141

eletromagnéticas em meio geológicos”.

A reportagem da Veja denunciava ainda a interferência dos Órgãos de Segurança,
na contratação de monitores e professores, que acabaram sendo vetados nos últimos anos
no Instituto de Física. Segundo apurava a reportagem: “De acordo com alguns professores,
nos últimos dezoito meses, esse serviço teria vetado apenas no Instituto de Física, a
contratação de quatro monitores e a recontratação de um professor colaborador”. Os
monitores vetados pelos Órgãos de Segurança foram: o presidente do DA, Olival Freire
Junior, (monitor de Física II), Júlio Guedes, (monitor de Física III), “Paulírio”, (monitor de
Estruturas da Matéria I e II) e “Buriti”, (monitor de Física III).
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Jornal A Tarde, 22 de setembro de 1977. (Arquivo Pessoal de Paulo Miranda).
Veja, 5 de outubro de 1977. (Arquivo Pessoal de Paulo Miranda).
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Apesar da ASI ter sido oficialmente extinta pelo Governo Geisel, na prática,
continuava a existir e a atuar como nunca, alimentando a "comunidade de informações".142
O expurgo ao professor Paulo Miranda era o resultado disso.
Dois dias depois da reportagem da revista Veja, varias entidades se manifestam em
apoio aos protestos contra a demissão do professor Paulo Miranda. Era a vez das Entidades
dos Profissionais Liberais da Bahia emitir uma nota na qual manifestam seu repúdio à
demissão do professor. Afirmavam que:

"As Entidades de Profissionais Liberais, através do Convênio Cultural, resolveram endossar
integralmente a "Carta Aberta ao Corpo Docente da Universidade Federal da Bahia",
elaborada pelos professores do Instituto de Física da UFBa, onde são denunciadas a
demissão de Prof. Paulo Miranda por ato arbitrário do reitor Augusto Mascarenhas, bem
como a ingerência dos órgãos de segurança nos assuntos internos da Universidade".143

Enquanto isso, o professor Paulo Miranda procurou se resguardar de todo esse
processo. Não se envolveu nos protestos em seu favor. Estava desgastado e, além do mais,
temia pela segurança dos seus familiares pois, àquela altura, já recebera ameaças por
telefone e tinha a nítida sensação de estar sendo seguido, e estava. Não lhe restava outra
saída. Era hora do silêncio.144 Como dissera o professor Humberto Tanure em entrevista à
revista Veja, em outubro de 1977: "(...) nada resta a fazer diante da demissão consumada.
142
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'Nós escrevemos a 'Carta Aberta' e os alunos fizeram a greve (...) e esse protesto deverá ao
menos ficar registrado na história da Universidade".145
O professor Paulo Miranda também fora prejudicado no programa de pós-graduação
em Geofísica. Sem emprego, tentou uma bolsa de pesquisas no próprio programa, no
entanto, não fora atendido. Diante de tantas dificuldades, resolveu se afastar, até mesmo
para não prejudicar seus colegas e o próprio PPPG, no Instituto de Geociências.146 Seu
Doutorado era interrompido já em fase de redação. Os dados já estavam catalogados e os
cálculos feitos. Os artigos que deveria publicar em co-autoria com seu Orientador, o
professor J. G. Negi, e que seriam as bases da sua tese, também se interromperam. Nada
mais a fazer, o professor Paulo se afastou da Universidade Federal da Bahia.147
O caso de Paulo Miranda fora ainda descrito, um ano depois da sua demissão, no
Boletim Informativo da SBF, quando então a entidade denunciava uma nova modalidade de
perseguições políticas criadas pela ditadura militar: as "Cassações Brancas". Nele a SBF
denunciava: "As restrições do MEC ao reconhecimento de diplomas obtidos em países da
área socialista têm prejudicado vários pesquisadores. O não reconhecimento de Mestrados
ou Doutoramentos em Ciências na Universidade de Moscou, por exemplo, reflete um
obscurantismo primário".148
A demissão do professor Paulo Miranda foi, sem dúvida, uma das maiores
arbitrariedades cometidas contra o Instituto de Física durante a ditadura militar e, fora
também, ao que parece, o único caso de demissão de um físico que, além de formado em
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Moscou, exercia a função de Chefia em Departamento de Física em Universidade
brasileira. Enquanto os ventos da Anistia já sopravam forte, muitos ainda seriam os
atingidos. As engrenagens do regime, mesmo desgastadas, ainda espalhavam o "terror" e
ainda faziam vítimas.
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"Epílogo: Uma história de solidariedade e resistência"
Os ventos da Anistia sopravam forte de fato, desde o final do ano de 1976. O ano
seguinte foi marcado pelo retorno dos estudantes às ruas, sobretudo a partir do "Pacote de
Abril" de 1977, decretado pelo Presidente Geisel. Era a nova geração do movimento
estudantil entrando em cena.149 As pressões populares pela Anistia aumentavam a cada dia.
Passeatas e manifestações se propagaram pelo País no mês de maio. Milhares de estudantes
foram às ruas exigir a Anistia. As universidades das grandes capitais e do interior paravam
em protesto contra o autoritarismo político. As manifestações dos estudantes ganhavam as
ruas e conquistavam a admiração de populares e trabalhadores que se juntavam às
passeatas.150 O movimento pela "Anistia" crescia em todo o País, tomando proporções
jamais previstas pela "Abertura Lenta e Gradual", planejada pelo governo Geisel.
Em 20 de maio de 1977, 8 mil pessoas, principalmente universitários, líderes
operários, bancários, professores, deputados e vereadores do MDB concentraram-se na
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para lançarem em coro o "Manifesto
pela Anistia", onde protestavam:

"Hoje, voltamos a nos concentrar, nesta JORNADA NACIONAL DE LUTA PELA
ANISTIA. Para conquistarmos a liberdade que nos roubam (...) Não nos calamos em São
Paulo, Minas, Rio, Brasília, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas e
em outros lugares (...) Voltamos a nos concentrar para que soltem nossos companheiros
presos. Para conseguirmos anistia total e irrestrita a todos os banidos, cassados e
políticos".151
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Enquanto isso, na Bahia, cerca de 5 mil estudantes reuniram-se no campus da
Escola Politécnica da Bahia para protestar contra as prisões arbitrárias de 7 jornalistas e um
ex-estudante da Universidade Federal da Bahia, Mauro Marconi. Em protesto, os estudantes
leram uma carta aberta onde afirmavam que se uniam à maior parte da população brasileira
para protestar contra a situação política do País e exigir liberdades democráticas e
denunciar; "(...) as arbitrariedades de um regime de opressão que sustenta na força, através
de seus instrumentos de repressão política (...)".152
Naquele dia, 19 de maio de 1977, numa quinta feira, estudantes de todo o País
foram às ruas, no dia nacional de luta pela Anistia. E os protestos não pararam durante todo
o ano. Em 28 de março de 1978, eleito pelos estudantes como o "Dia Nacional de
Protestos", em memória à morte do estudante secundarista Edson Luis, ocorrida a dez anos
e em defesa da Anistia e Liberdade. Mais uma vez, protestos, "cartas abertas", passeatas,
prisões e violência policial, tomariam conta das principais universidades brasileiras,
sobretudo em Belo Horizonte, quando os estudantes resolveram sair em passeata pelas ruas
da capital mineira. O País fervilhava em protestos e a ditadura respondia com mais prisões,
tropas de choque, jatos d'agua, cães pastores, bombas de gás e “brucutus”.153 As multidões
eram dispersadas através da violência policial e a ditadura estava "Encurralada", como
bem definira Elio Gaspari, não lhes sobrando outra saída, se não a de afrouxar as amarras
do regime. Era o início de um desgaste político que, em muito colaboraria para o fim da
ditadura militar no Brasil.154
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Os protestos durariam até o dia 28 de agosto de 1979, quando então foi decretada
pelo Governo Federal a Lei de Anistia. Com ela foram anistiados todos aqueles que entre
setembro de 1961 e agosto de 1979: "(...) cometeram crimes políticos ou anexos ou conexos
com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos(...), punidos
com fundamento em Atos Institucionais e Complementares".155 Aos poucos retornavam ao
Brasil os exilados políticos. Voltaram ao País pessoas antes execradas pelo regime militar,
tais como o líder comunista Luís Carlos Prestes, os políticos Leonel Brizola e Miguel
Arraes, e o jornalista Marcio Moreira Alves, dentre tantos outros. Muitos intelectuais e
artistas também retornam ao País.156
Muitas das instituições de ensino e pesquisa que realizaram expurgos durante a
ditadura, com a Anistia passaram a reintegrar alguns de seus pesquisadores atingidos. O
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas foi uma delas. Sob a direção do professor Roberto
Lobo, o CBPF inicia um processo de "reparação moral e reinício de colaboração" de alguns
de seus membros afastados em decorrência das perseguições políticas desencadeadas na
gestão do Almirante Octacílio Cunha.
O CBPF realizou no dia 23 de novembro de 1979, uma Sessão Especial para qual
foram convidados todos os pesquisadores afastados por motivos políticos, durante o
período em que Octacílo Cunha exerceu a função de Diretor do CBPF. Em nome dos
colegas afastados e como representante, pois fora também um dos atingidos, o professor
Jayme Tiomno fez um discurso cheio de denúncias. A Anistia rompera o silêncio e muitas
histórias de perseguições adormecidas pelo tempo vieram à tona. Dizia ele que:
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"O que ocorreu então neste Centro foi uma ramificação do processo ocorrido em escala
nacional resultante da solicitação de denuncias contra eventuais oponentes da nova situação
nacional criada a partir de 1964. Como em todos os análogos de 'caça às bruxas' esse
desandou num mecanismo pelo qual dirigentes fracos procuraram se manter em suas
posições, denunciando ou afastando seus oponentes. Esse foi o caso de várias Universidades
brasileiras (...)".157

Enquanto isso, no Instituto de Física da UFBA, o professor Roberto Max de Argollo
era beneficiado pela Lei de Anistia, que o livrou de pegar dois anos e meio de prisão,
possibilitando-lhe um retorno tranqüilo às suas atividades normais na Universidade Federal
da Bahia.158 O professor Argollo retomaria os seus projetos de fazer doutorado,
interrompido durante o regime militar, depois de 24 anos, vindo a ingressar em 1998, no
mesmo programa de pós-graduação em Geofísica da UFBA, que ajudou a construir. Obteve
seu doutorado em 2001, aos 61 anos de idade. Assumiu em seguida a coordenação do curso
de pós-graduação em Geofísica, cargo que exerce até os dias de hoje.159
No entanto, o professor Paulo Miranda não tivera as mesmas oportunidades. Ficara
sem emprego fixo praticamente pelos 4 anos posteriores à sua demissão. Durante esse meio
tempo, chegou a trabalhar por um ano no CENTEC, que o demitiu alegando as mesmas
razões da não revalidação do diploma.160 Só em 5 de agosto de 1981, três anos depois da
Anistia, o professor Paulo Miranda fora contratado, por decisão do Departamento de Física
da Terra, ou seja, pelo próprio Instituto de Física, que tanto resistiu a sua demissão, por
dois anos para "Locação de Serviços". A contratação fora atendida pela mesma
156
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Universidade Federal da Bahia que o expulsou. No ano seguinte, com o mesmo diploma
com que chegara da URSS, passou no concurso para Professor Auxiliar e fora readmitido
por essa mesma Universidade que o expurgara.161 Depois de 5 anos, voltava a cena. Já na
casa, retomou os seus planos com todo o empenho.
Ao retornar, fora lotado no Departamento de Física da Terra do Instituto de Física
na Universidade Federal da Bahia. Reinicia também o seu doutoramento no PPPG, no
Instituto de Geofísica. Ele faz contato com o seu antigo orientador que aceita orientá-lo.
Retomava o seu antigo projeto de pesquisa, interrompido pelas perseguições políticas a que
fora submetido. Tudo parecia retomar seu rumo natural, outrora desviado pela ação do
autoritarismo político. Foi então que, por problemas de saúde, o professor Paulo Miranda
precisou, desta vez por ordens médicas, abandonar o seu curso de Doutorado. Depois desse
incidente, retoma as suas atividades normais, dedicando-se ao ensino de Física e à
elaboração de material didático.162
A ditadura estava no fim.163 Suas marcas ficaram, assim como também ficaram os
prejuízos por ela causados ao longo desses anos de autoritarismo, não só a muitas
instituições de ensino e pesquisa do País, mas sobretudo, à vida de muitas pessoas, que
tinham seus passos espionados, seus passos seguidos, residências invadidas e bibliotecas
destruídas. Milhares tornaram-se vítimas de seus algozes, outros não sobreviveram a eles.
A tortura e a delação instalaram-se no País como pragas de um regime militar autoritário e
absolutamente desumano nas prisões. A frágil democracia brasileira agonizou por 21 anos.
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Dentre as instituições de pesquisas atingidas durante a ditadura militar, o Instituto
de Física da Universidade Federal da Bahia fora apenas mais um. Nele, as perseguições
políticas se tornaram cotidianas. Os físicos e professores Paulo Miranda e Roberto Max de
Argollo, bem como os estudantes de física Delmiro Martinez Baqueiro, João Henrique dos
Santos Coutinho e Ivanilson Ferreira Pereira foram alguns dos atingidos pela engrenagem
da repressão política que se abatera sobre o Instituto de Física. Tiveram as suas vidas
vasculhadas e invadidas, em nome da "Segurança Nacional". Suas trajetórias foram
fortemente alteradas em decorrência das perseguições que sofreram, no entanto,
sobreviveram. A ditadura não.
Espionagens, prisões e tortura de pesquisadores marcaram a história desse Instituto
que, apesar das pressões, jamais se curvou aos ditames da ditadura militar, ao contrário,
ofereceu-lhe resistência. Da mesma forma que a presença do Almirante Octacílio Cunha
fora importante para os Órgãos de Segurança realizarem os expurgos que lhes convinham
no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o professor Humberto Tanure e toda a
Congregação do Instituto de Física, bem como os professores e estudantes do Instituto de
Física da Universidade Federal da Bahia foram, particularmente, importantes, para que esse
Instituto de pesquisa pudesse viver e contar uma história diferente. Uma história de
solidariedade e resistência à ditadura militar.
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