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Resumo

Esse trabalho tem o intuito de analisar o consumo de drogas entre escolares em escola 
pública do Bairro Centenário e do Bairro dos Estados em Boa Vista, Roraima, no 
período de agosto a outubro do corrente ano letivo. Foi realizado um estudo descritivo 
e transversal, utilizando um questionário preconizado pela Organização Mundial de 
Saúde (ASSIST-OMS) associado a um questionário sobre estrutura familiar, no qual 
foi mantido o anonimato dos entrevistados. O universo estudado abrangeu alunos de 
Ensino Fundamental de 5ª Série, matriculados em escolas públicas localizadas nos bairro 
Centenário e Bairro dos Estados, os quais estão nas áreas de abrangência do Programa 
de Saúde da Família, respectivamente, as micro áreas 6.6 e 6.2. Os questionários foram 
aplicados pelos acadêmicos do terceiro ano do curso de Medicina da Universidade Federal 
de Roraima (UFRR).

Abstract

Comparative Study of Drug Consumption Psychotropic for Students in Public 
School Districts in Two Boa Vista, Roraima. This work aims to analyze drug use 
among students in public school district and the Quarter Centennial of states in Boa 
Vista, Roraima, in the period from August to October of the current school year. We 
conducted a cross-sectional descriptive study, using a questionnaire recommended 
by the World Health Organization (WHO-ASSIST) associated with a questionnaire 
on family structure, which was held in the anonymity of respondents. The population 
included students from elementary school to Grade 5, enrolled in public schools located 
in the Centennial neighborhood and neighborhood states, which are in the areas covered 
by the Family Health Program, respectively, 6.6 and 6.2 micro areas. The questionnaires 
were applied by scholars of the third year of Medicine, Federal University of Roraima 
(UFRR).
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1. Introdução

Uma boa parte dos estudos epidemiológicos a 
respeito do consumo de substâncias psicoativas lícitas 
e ilícitas tem incluído em suas análises a avaliação 
da influência do contexto social nos níveis de 
prevalência de consumo dessas substâncias. Alguns 
desses estudos utilizam-se de indicadores sociais 
indiretos como renda familiar, nível educacional e 
local de moradia [7].

O uso de substâncias psicoativas pelos jovens 
tem aumentado, apesar dos riscos propagados e de 
tentativas de medidas educativas, configurando 
uma das maiores preocupações relativas à saúde 
publica. Os levantamentos do Centro Brasileiro de 
Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) 
nas dez capitais brasileiras com maior população 
mostram que o consumo de drogas tem crescido 
entre escolares, tanto em uso esporádico, como em 
uso freqüente (seis vezes ou mais no mês) e uso 
pesado (vinte vezes ou mais no mês) [1].

O CEBRID também mostra que o uso de drogas 
sintéticas tem surgido e se tornado alarmante entre 
jovens e até entre as escolares/adolescentes do 
sexo feminino, antes população com consumo re-
duzido [2].

Dentre os fatores de risco para o uso de drogas 
podemos citar a importância dos fatores sociode-
mográficos, como idade, sexo, classe social e fatores 
psicossociais como o envolvimento parental ou 
familiar em consumo de álcool ou drogas, não ser 
criado por ambos os pais, baixa percepção de apoio 
paterno e materno, ausência de prática religiosa, 
menor freqüência na prática de esportes, para o 
desenvolvimento e o tratamento desse problema de 
saúde [5,8].

A adolescência é um momento especial na vida 
do indivíduo. Nessa etapa, o jovem não aceita orien-
tações, pois está testando a possibilidade de ser 
adulto, de ter poder e controle sobre si mesmo. É um 
momento de diferenciação em que “naturalmente” 
afasta-se da família e adere ao seu grupo de iguais. Se 
esse grupo estiver experimentalmente usando drogas, 
o pressiona a usar também. Ao entrar em contato 
com drogas nesse período de maior vulnerabilidade, 
expõe-se também a muitos riscos, situação que pode 
abranger também os pré-adolescentes. A grande 

maioria dos que virão a tornar-se dependentes 
usaram drogas pela primeira vez entre os 14 e os 18 
anos [7]. O que mostra que um início inferior a essa 
idade se caracteriza como extremamente precoce no 
uso de substâncias lícitas e ilícitas.

O encontro do pré-adolescente/ adolescente com 
a droga é um fenômeno muito mais freqüente do 
que se pensa e, por sua complexidade, difícil de ser 
abordado [6]. Devido à importância que o consumo 
de drogas assumiu na sociedade brasileira, pesquisas 
epidemiológicas são especialmente relevantes para 
o desenvolvimento de políticas publicas apro priadas 
para a prevenção do uso e abuso de substan cias 
psicotrópicas [9]. Considerando a capital de Roraima, 
Boa Vista, como local de provável aumento de 
consumo de drogas, rota de entrada de substâncias 
psicotrópicas ilícitas e local carente de estudos sobre o 
assunto, foi desenvolvido esse trabalho, tendo especial 
foco à pesquisa nas escolas públicas localizadas 
nas áreas de abrangência do Programa de Saúde da 
Família do Bairro Centenário e Bairro dos Estados.

O consumo de drogas (lícitas e ilícitas) trans-
formou-se em uma preocupação mundial nas últi-
mas décadas, em função de sua alta incidência e 
dos riscos à saúde derivados de seu uso. Estudos 
desenvolvidos em diversas partes do mundo revelam 
que a introdução ao consumo tem ocorrido cada vez 
mais precocemente e que tal uso também ocorre de 
forma cada vez mais pesada [3].

Poucas pesquisas são feitas em Boa Vista com 
o intuito de se conhecer sobre o uso de drogas, 
bem como dos fatores sociais que implicam risco 
e propensão para o consumo das mesmas entre 
escolares, não nos permitindo saber a real situação 
dos jovens da nossa capital. Para tal esse trabalho 
de pesquisa está em curso, visando à obtenção 
de dados que possibilitem medidas interventivas, 
especialmente em escolas públicas do Bairro 
Centenário e Bairro dos Estados em Boa Vista, 
Roraima, na área de abrangência da Equipe de Saúde 
da Família 6.6 e 6.2, respectivamente.

Esse trabalho teve objetivo de conhecer o perfil 
do uso de drogas entre escolares em escolas públicas 
de dois bairros em Boa Vista, Roraima trançando 
um comparativo entre esses bairros, bem como 
determinar o perfil epidemiológico e social do 
usuário de substâncias psicotrópicas.
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2. Material e método

Foi realizado um estudo descritivo e transversal, 
baseado em questionário padronizado sobre uso de 
drogas em escolas públicas do Bairro Centenário 
e Bairro dos Estados em Boa Vista, Roraima. O 
questionário aplicado é o preconizado pela OMS 
(ASSIST-OMS) para pesquisas sobre o uso de dro-
gas. Além desse, foram acrescidas perguntas visan-
do à identificação da situação social dos estudan tes 
pesquisados, sendo as mesmas relativas à habitação 
com pais ou outros familiares.

Os tópicos do questionário incluíram usam de 
álcool, cigarro, maconha, cocaína, solventes, ansio-
líticos, anfetamínicos, anticolinérgicos, barbitúricos, 
alucinógenos e crack. Visando maior esclarecimento 
no questionário, além dos nomes técnicos, também 
estavam listados os nomes populares das substâncias. 
Também fez fazer parte dos dados do questionário a 
variável idade.

3. Resultados e discussão

Foram aplicados 67 questionários, dos quais, 30 
questionários foram respondidos em escola pública 
do Bairro Centenário e 37 questionários respondidos 
em escola pública do Bairro dos Estados. Apesar da 
voluntariedade na participação, nenhum dos entre-
vistados se recusou a responder as perguntas. Dentre 
os participantes, 40 (59,7%) eram do sexo feminino 
e 27 (40,4%) eram do sexo masculino (Figura 1).

40; 60%
Feminino 

27; 40%
Masculino

Figura 1. Relação de sexo entre os escolares pesquisados em 
escolas públicas do Bairro Centenário e Bairro dos Estados em 
Boa Vista, Roraima.

As idades abrangeram os extremos entre 10 e 13 
anos. No Bairro Centenário e Bairro dos Estados, 
obtivemos uma média de idade de 11 anos, dado 
corroborado por Vieira et al. [12], o qual afirma que a 
idade de início vem se tornando cada vez mais precoce, 

tendo no Brasil uma média de idade para o primeiro 
uso de álcool de 12,35 anos. Também de acordo 
com Roehrs et al. [10], a fase de experimentação das 
drogas ocorre, normalmente, entre os 10 e 12 anos. 
Isso demonstra que a precocidade da experimentação 
leva a piores conseqüências e a um maior risco de 
desenvolvimento de abuso e dependência de álcool.

Apesar dos escolares pesquisados estarem matri-
culados em escolas desses bairros citados acima, nem 
todos residiam nos mesmos. Como demonstrado nas 
figuras 2 e 3, no qual observamos um predomínio de 
75% dos escolares residindo no Bairro Centenário e 
67% residindo no Bairro dos Estados. A porcentagem 
restante de escolares de ambos os gráficos residiam 
em bairros próximos aos pesquisados.

3; 25%
Outros

9; 75%
Centenário

Figura 2. Perfil de habitação dos escolares pesquisados em escola 
pública do Bairro Centenário.

5; 33%
Outros

10; 67%
Bairro dos
Estados

Figura 3. Perfil de habitação dos escolares pesquisados em escola 
pública do Bairro dos Estados.

Em relação à situação familiar (Figuras 4 e 5), 
entre os escolares que já haviam usado algum tipo 
de substância (lícita e/ou ilícita), a maioria residia 
com o pai e a mãe em ambos os bairros. Dentre 
os que residiam com apenas uns dos pais, houve 
predominância materna. De acordo com Vieira el al. 
[12], o episódio de consumo de bebidas alcoólicas é 
proporcionada pelo familiares em 31,7% dos casos, 
seguido pelos amigos com 23,5%.

Segundo Tavares (2004), o relacionamento 
ruim ou péssimo tanto com o pai, quanto com a 
mãe, permaneceram significativamente as sociados 
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ao maior uso de drogas no último ano quando 
comparados aos que referiram um bom rela ciona-
mento, sendo quase três vezes superior no que se 
refere ao relacionamento materno [11].

As diferenças de consumo entre meninos e 
meninas aparecem quando se avalia o uso de cada 
substância separadamente, mas desaparecem quando 
as drogas são agrupadas.

4; 33%
Mãe

8; 67%
Pai e Mãe

Figura 4. Relação da estrutura familiar dos escolares pesquisados 
em escola pública do Bairro Centenário.

6; 40%
Mãe

1; 7%
Pai

8; 53%
Pai e Mãe

Figura 5. Relação da estrutura familiar dos escolares pesquisados 
em escola pública do Bairro dos Estados.

Dentre as substâncias usadas pelos escolares que 
estudavam em escola pública do Bairro Centenário 
e Bairro dos Estados em Boa Vista, Roraima, 
verificamos dos 67 escolares pesquisados, 26 
(38,8%) dos mesmos já utilizaram algum tipo de 
substância. Vieira et al. [12] corrobora com nossos 
dados, o qual afirma que 32,8% dos estudantes na 
faixa etária de nosso estudo já fizeram uso de alguma 
substância. Entre as mais prevalentes estão às bebidas 
alcoólicas, seguido do uso dos derivados de tabaco, 
dado também corroborado por Vieira et al. [12], 
onde afirma que no Brasil a droga mais utilizada em 
qualquer faixa etária é o álcool. O padrão por bairro 
está apresentado nas Figuras 6 e 7.

11; 92%
Bebidas

Alcoólicas

1; 8%
Derivados
de tabaco

Figura 6. Relação de substâncias utilizadas por escolares pesqui-
sados em escola pública do Bairro Centenário.

Dentre os 30 escolares pesquisados na escola 
pública do Bairro Centenário, 12 fizeram uso de 
substâncias, desses, 92% (11) fizeram uso de bebidas 
alcoólicas e 8% (1) de derivados de tabaco. Desses 
12 alunos que utilizaram substâncias, 5 dos mesmos 
haviam feito uso nos últimos três meses, sendo que 
4 utilizaram bebidas alcoólicas e 1 derivados do 
tabaco.

14; 82%
Bebidas

Alcoólicas

1; 6%
Inalantes

2; 12%
Derivados
de tabaco

Figura 7. Relação de substâncias utilizadas por escolares pes-
quisados em escola pública do Bairro dos Estados.

Dentre os 37 escolares pesquisados na escola 
pública do Bairro dos Estados, 15 fizeram uso de 
substâncias, desses, 82% (14) fizeram uso de bebidas 
alcoólicas, 12% (2) de derivados de tabaco e 6% 
(1) de inalantes. Desses 15 alunos que utilizaram 
substâncias, 12 dos mesmos haviam feito uso nos 
últimos três meses, sendo que 10 utilizaram bebidas 
alcoólicas, 1 derivados do tabaco e 1 inalantes.

Em nosso universo total de alunos, pudemos 
constatar que houve uma prevalência do uso de 
bebidas alcoólicas em 86% (25), o uso de derivados 
de tabaco em 10% (3) e apenas um (4%) único caso 
de uso de inalantes (Figura 8).
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25; 86%
Bebidas

Alcoólicas

1; 4%
Inalantes

3; 10%
Derivados
de tabaco

Figura 8. Relação de substâncias utilizadas por escolares pesqui-
sados em escola pública do Bairro Centenário e Bairro dos 
Estados.

Apesar das diferenças socioeconômicas e culturais 
entre os países, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) aponta o álcool como à substância psicoativa 
mais consumida no mundo e também como a droga de 
escolha entre crianças e adolescentes. Segundo o “V 
Levantamento Nacional com Estudantes” realizado 
em 2004 pelo Centro Brasileiro de Informações 
sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), 65,2% dos 
estudantes relataram uso na vida de álcool.

O padrão de consumo, de acordo com a literatura, 
revela que quando adolescentes bebem, tendem a 
fazê-lo de forma pesada, apresentando episódios de 
abuso agudo (binge drinking).

4. conclusão

Apesar do anonimato e do questionário refe-
renciado por uma instituição com credibilidade, 
os dados colhidos do estudo carecem de uma 
interpretação cautelosa. Apesar da minoria dos 
entrevistados terem declarado o uso de alguma 
substância, a grande maioria tinha perfil de uso apenas 
por experimentação sem o desenvolvimento de um 
hábito, entretanto, isso pode ser um indicativo de um 
contato precoce com drogas e uma possível abertura 
para o uso de outras drogas com características mais 
propensas ao vicio que o álcool.

A veracidade das respostas também pode ser 
questionada, pois, apesar do anonimato, ainda é 
possível que alguns alunos não tenham revelado 
o uso de drogas, particularmente das ilícitas, por 
autocensura, desconfiança nas autoridades escolares, 
erro de memória, sentimento de culpa ou outros 
motivos inibitivos. Isso pode ter causado um dado 
inferior ao real.

Mesmo com a possibilidade de não terem sido 
obtidos dados reais, os presentes números já causam 
preocupação, em especial se considerada a pouca 
idade dos pré-adolescentes.

A problemática das drogas é bastante complexa, 
com imensa gama de fatores intervenientes. Os 
estudos epidemiológicos lançam luzes na compre-
ensão desse caminho, contribuindo para o avanço do 
conhecimento dessa realidade.

Sugerimos uma abordagem constante sobre o 
tema “drogas” entre os escolares, sendo passada 
a mensagem de várias maneiras, desde aulas 
explicando as conseqüências do uso como vídeos 
ilustrativos, além de incluir ações dirigidas à família, 
especialmente naquelas onde existem situações de 
risco a essas crianças.
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Resumo

Este trabalho teve como objetivo analisar a percepção dos alunos do terceiro ano do 
Ensino Médio acerca da fragmentação existente no ensino de Ciências nas escolas. Para 
isso, utilizamos um questionário aplicado a alunos de uma escola da rede privada da 
Região Metropolitana do Recife. Podemos concluir a partir dos resultados que, de forma 
geral, os estudantes conseguem entender o ensino como fragmentado nas escolas, no 
entanto não conseguem imaginar o motivo da fragmentação, tampouco como se poderia 
ter um ensino não baseado nesta perspectiva disciplinar.
Palavraschave: Fragmentação. Ensino de ciências. Ensino médio.

Abstract

This study aimed to analyze the students’ perception of the third year of high school on the 
existing fragmentation in science teaching in schools. To do this we used a questionnaire 
administered to students in a private school in the Metropolitan Region of Recife. We 
can conclude from the results that, in general, students can understand how fragmented 
education in schools, however they cannot imagine the reason for the fragmentation, as if 
neither could have an education based on this non-disciplinary perspective.
Keywords: Fragmentation. Teaching of science. High school.

1. Introdução

Já nos primeiros anos da educação básica, os 
estudantes se deparam com uma realidade que vai os 
acompanhar por toda a sua formação, nesta etapa, e 
nas seguintes: A fragmentação em disciplinas esco‑
lares. Mesmo com a formatação convencional com 
professores polivalentes, as disciplinas se encontram 
isoladas, tratadas de maneira completamente dife-
rente e sem conexão entre elas.

Tal organização escolar é muito diferente da 
forma como o mundo é organizado. Para resolver 
situações na vida real precisamos relacionar os 
conhecimentos, sendo então o mundo não frag-
mentado, mas contínuo.

No surgimento dos sistemas de ensino, na 
Academia de Atenas e do Liceu, na Grécia antiga, 
a fragmentação não era uma realidade, embora 
diferentes campos dos conhecimentos existissem 
relativamente independentes uns dos outros. Essa 
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fragmentação no conhecimento data do início da 
construção das Ciências, no período pós-renas-
centista, com o método newtoniano-cartesiano, 
que levou as universidades a repartir os saberes, 
dividindo-os em áreas, períodos e disciplinas, dando 
origem a fragmentação no tratar da ciência [1]. Tal 
modelo foi incorporado pelas escolas, uma vez que o 
ensino escolar muitas vezes se encontra associado ao 
que é desenvolvido nas academias.

Devido ao aumento exponencial do conhe-
cimento, das tecnologias e da comunicação e maior 
difusão das informações para o mundo, faz-se cada 
dia mais necessário que seja repensado e reformulado 
a prática pedagógica. Aprofundar-se em uma só área, 
compreender um só campo de estudo não é mais 
suficiente para o entendimento e intervenção na 
sociedade.

O objetivo deste trabalho é analisar como o 
aluno percebe o processo de ensino fragmentado 
do saber científico dentro da realidade escolar. Para 
isso, faremos a início uma breve descrição sobre o 
processo de fragmentação aqui abordado.

2. Fundamentação teórica:  
a fragmentação no  
ensino de ciências

Nas ultimas décadas é o constante crescimento 
do interesse acerca dos paradigmas educacionais 
[2]; pensar neles é enxergar possíveis falhas e partir 
rumo a uma possibilidade de mudança e um possível 
aperfeiçoamento do ensino.

Como tratado na introdução do presente texto, 
o aumento exponencial do conhecimento, das 
tecnologias e da comunicação de maneira geral, 
bem como de sua ainda maior difusão para o mundo, 
tornou cada vez maior a necessidade de repensar 
e reformular a prática pedagógica. Aprofundar-
-se em uma só área, compreender um só campo de 
estudo não é mais suficiente para o entendimento e 
intervenção na sociedade.

O fator inicial para o desenvolvimento da ciência 
moderna veio com Galileu Galilei (1564-1642), 
que introduziu a descrição matemática da natureza, 
identificando pontos mensuráveis como massa, 
volume e etc. [1]. Influenciado por esse pensamento, 

René Descartes (1596-1650) propôs o discurso do 
método, composto pelas seguintes ideias:

Jamais tomar algo como verdade sem evidên-
cia concreta; dividir cada um dos conceitos 
em tantas parcelas quanto possível para 
resolvê-las; partir da ordem dos conceitos 
mais simples para os mais complexos para 
conduzir degrau a degrau o conhecimento 
e buscar em toda parte enumerações tão 
completas e revisões tão gerais, que provo-
casse a certeza de nada omitir [3].

Esse pensamento tornou-se então a base do 
método cientifico no século XX e foi em parte 
responsável pelo crescimento do desenvolvimento 
científico- tecnológico da época, fazendo o homem 
pensar-se como sujeito e o mundo como objeto, 
sendo ele capaz de fragmentar o mundo e intervi-
-lo da maneira que mais lhe fosse conveniente, 
considerando apenas a parte que fosse de seu 
interesse e desprezando assim as interações entre sua 
parte de interesse com as demais e das consequentes 
alterações sobre ela, pelo ato de separá-las.

Outro pensador que agiu sobre o pensamento 
cientifico de sua época foi Isaac Newton (1643- 
1727), que publicou a obra Princípios matemáticos 
da filosofia natural, a mais completa obra de 
sistematização matemática da concepção mecânica 
da natureza [1].

A interpretação do homem e do mundo como 
partes separáveis abriu a possibilidade de tratá-
-lo e analisá-lo por indução e dedução a partir da 
observação, teorização, experimentação e por fim a 
criação de leis universais.

Posteriormente, as universidades se reorganizam 
e adotam este paradigma como forma fundamental 
também no ensino. O método newtoniano-carte-
siano, passou a exercer então uma influência cada 
vez maior sobre as universidades à medida que a 
tecnologia e ciências se desenvolviam, levando as 
academias a repartir os saberes, dividindo-os em 
áreas, períodos e disciplinas. Com o passar do tempo, 
as áreas tornaram-se aparentemente mais distantes e 
suas inter-relações cada vez menos evidente.

Influenciado pelas universidades, este modelo foi 
expandido para a esfera escolar, tornando o processo 
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ensino-aprendizagem, em certos momentos, obscuro 
para o aluno e em outros momentos até para o 
professor [1].

No principio de sua utilização a fragmentação 
foi uma metodologia eficaz, pois permitia ao aluno 
e professor direcionar o processo de aprendizagem 
e de resolução de problemas. Entretanto, conforme 
a ciência foi avançando e os conteúdos estudados 
se estendendo surgiu um novo problema: “Como 
interpretar e relacionar os conteúdos aprendidos 
diariamente com o todo, com o dia-a-dia do aluno?” 
Os focos de estudos passaram a ser específicos 
demais e perdeu-se a visão do todo, do contexto o 
qual aquele assunto estava inserido. Sabemos que 
“cada vez mais é preciso uma visão integrada do 
todo estudado para que a cidadania seja exercida de 
forma plena” [4].

A fragmentação no ensino médio, sobretudo no 
ensino de ciências, tem gerado sérios problemas no 
que diz respeito à ligação dos conteúdos por parte 
dos alunos. Autores e críticos da educação como 
Capra [5], Freire e Giroux [1], citam a falência do 
modelo de pensamento fragmentado e apontam para 
novas metodologias de ensino que por si só ainda 
não são capazes de promover um ensino completo.

Ao longo do século XX, diversas metodologias 
de ensino – entre elas o ensino escolanovista e 
tecnicista foram desenvolvidas e aplicadas, sendo 
estas, porém ineficazes ou insuficientes para corrigir 
a problemática da fragmentação no ensino [2].

3. A abordagem metodológica

Escolhemos trabalhar com cerca de 50 alunos do 
3º ano do Ensino Médio de uma escola de pequeno 
porte da rede particular de Jaboatão dos Guararapes, 
Pernambuco-PE, cidade da região metropolitana do 
Recife Para coletar as percepções dos estudantes 
envolvidos na pesquisa sobre a fragmentação no 
ensino escolar, optamos pelo uso de questionários.

Segundo Simões Neto [6], para o reco nhe-
cimento da realidade sobre o grupo de amostragem 
faz-se necessário à utilização de questionário, para 
que o pesquisador fique a par do pensar individual 
e do grupo.

Em pesquisas cientificas a utilização de ques-
tionário apresenta alguns pontos favoráveis que 

são listados por Machado [7]: Proporcionar dados 
atualizados sobre o tema; Apresentar um volume 
considerável de dados, em um pequeno espaço de 
tempo; Pode atingir um número de pessoas apreciável, 
e não requer a aplicação por pessoas treinadas; Pode 
estimular a participação, pois respeita o anonimato 
e não exige a presença do investigador durante toda 
a aplicação; O custo operacional é relativamente 
pequeno.

O questionário foi elaborado contendo cinco 
perguntas, a saber:

1. Pra você, qual a importância dos conteúdos 
que são estudados na escola? São importantes 
para o seu desenvolvimento ao longo da sua 
vida? Por quê?

2. Você sabe e/ou imagina os motivos que 
levaram a divisão dos conteúdos em dis-
ciplinas escolares (física, química, geografia 
etc.)? Tente explicar o por que.

3. Você reconhece algumas relações entre os 
conteúdos estudados, por exemplo, em física 
e química? E em química e biologia? E em 
biologia e física?

4. Fora do contexto escolar, o aprendizado de 
coisas novas se dá de maneira fragmentada 
(por partes, divididas) ou desfragmentada? Se 
possível, cite exemplos.

5. Imagine a situação onde, em uma ilha afastada 
da sociedade, nativos começam a morrer 
sem motivo aparente. Que profissional ou 
profissionais você chamaria para resolver 
o problema? Como este poderia resolver tal 
situação?

As respostas foram analisadas visando à cons-
trução de um quadro geral acerca da opinião dos 
estudantes sobre a fragmentação. Algumas respostas 
selecionadas foram comentadas a parte, devido à 
importância na elaboração dos resultados.

4. Resultados e discussão

A análise das respostas mostram, para cada 
questão, os seguintes resultados:

1. Pra você, qual a importância dos conteúdos que 
são estudados na escola? São importantes para o 
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seu desenvolvimento ao longo da sua vida? Por 
quê?

De modo geral, os alunos apresentam consi-
derável dificuldade em perceber a importância e 
utilidade dos conteúdo vivenciados em sala de aula 
no dia-a-dia.

Alguns alunos perceberam também que, mesmo 
o conteúdo não tendo utilidade em seu dia-a-dia, 
estes serviriam para expandir sua capacidade de 
pensar, resolver problemas, raciocinar.

Em algumas respostas, parece que impera nas 
salas de aula a postura conteudista, de forma como 
coloca o aluno A4:

“[...] tem conteúdo de certas matérias tais 
como história e matemática por exemplo que 
eu penso: pra que eu quero saber disso?” 
(Aluno A4)

Ainda o mesmo aluno cita alguns problemas do 
ensino como forma de justificar a não percepção da 
real necessidade de aprendizagem. Ele comenta que:

“[...] As vezes não queremos ou não acei-
tamos algumas matérias ou conteúdos por 
motivos muito fúteis, preguiça, falta de força 
de vontade, desmotivação [...]” (Aluno A4)

2. Você sabe e/ou imagina os motivos que levaram 
a divisão dos conteúdos em disciplinas escolares 
(física, química, geografia e etc.)? Tente explicar 
as causas.

Os alunos de maneira geral não conseguem iden-
tificar relação entre parte ou a totalidade das dis-
ciplinas. O Aluno A8 sugere que:

“Não ia fazer sentido se todos os assuntos 
fossem um só, já pensou se em português 
aprendêssemos química? não teria sentido 
nenhum” (Aluno A8)

Alguns alunos também entendem que a frag-
mentação foi motivada para facilitar o processo de 
ensino-aprendizagem. O Aluno A9, por exemplo, 
coloca que:

“Para ficar mais fácil no aprendizado” 
(Aluno A9)

O aluno A10, coloca que:

“[...] pelo fato de que uma só pessoa não 
poderia dar conta de tantos conhecimentos 
em áreas totalmente diferentes” (Aluno A10)

Assim como Newton e Descartes, em séculos 
atrás, imaginaram que fragmentando o saber a com-
preensão e desenvolvimento do mesmo se tornariam 
mais simples, os alunos também o percebem. O 
que parece não ficar claro para os alunos é que, a 
fragmentação do saber, tal como é feita, cria uma 
barreira imensa entre as ciências.

Por outro lado, alguns alunos também percebem 
que a fragmentação do assunto acaba sendo crucial 
para uma otimização do ensino, a partir do momento 
que facilita a construção do conhecimento ao longo 
dos anos.

Porém, alguns alunos apresentam ideias consi-
deravelmente confusas acerca da fragmentação do 
saber. Por exemplo, o aluno A13 diz que:

“Existem diferenças entre as matérias, cál
culo e texto são coisas diferentes, então o 
cérebro humano precisa que separe assim em 
matérias para que nós possamos distinguir 
uma da outra” (Aluno A13)

Assim, pode-se perceber que o aluno entende 
que a necessidade das divisões existe de forma 
internalizada ao homem, como algo que faz parte de 
sua constituição, como se não houvesse outra forma 
de conceber o processo de ensino-aprendizagem para 
o homem.

3. Você reconhece alguma relação entre os con
teúdos estudados, por exemplo, em física e quí
mica? E em química e biologia? E em biologia e 
física?

Contraditoriamente a segunda questão, parte 
dos alunos afirmou perceber várias relações de 
dependência das disciplinas. O aluno A14, por 
exemplo, relata que:

“[...] uma matéria precisa da outra, como a 
física precisa da matemática para fazer os 
cálculos” (Aluno A14)
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Alguns alunos relataram identificar relação entre 
história e geografia, pelo fato de ambas conceberem 
o assunto “guerra fria”. O aluno A15 cita que:

“Sim, muitos assuntos são interligados como 
por exemplo: ... história (guerra fria) com 
geografia (os países envolvidos)...” (Aluno 15)

Entretanto, o aluno parece se deter a abordagem 
de assuntos com mesmo nome, não deixando claro 
qual o ponto analisado por cada uma das disciplinas.

Muitos outros alunos citam que várias, em alguns 
casos, todas as matérias estão ligadas de algum 
modo, alguns chegando a afirmar que uma completa 
a outra. Contudo, nenhum deles diz de forma clara e 
coerente, quais relações são essas.

4. Fora do contexto escolar, o aprendizado de 
coisas novas se dá de maneira fragmentada (por 
partes, divididas) ou desfragmentada (tudo de 
uma só vez)? Se possível, cite exemplos.

Embora alguns alunos pensem de forma con-
trária, parece haver um consenso de que as coisas 
são ensinadas/aprendidas de forma fragmentada. O 
aluno A16, por exemplo, afirma que:

“Com certeza, são divididas em fragmentos, 
exemplo a falar você vai aprendendo aos 
poucos, a cozinhar com sua mãos aos poucos 
e andar é aos poucos, então com certeza é 
tudo aos poucos” (Aluno A16)

Analisando esta resposta, podemos perceber 
como o aluno é absoluto ao declarar que tudo é 
aprendido de forma fragmentada. Aparentemente esta 
compreendendo o aprendizado gradativo como uma 
fragmentação do processo de ensino-aprendizagem.

5. Imagine a situação onde, em uma ilha afastada 
da sociedade, nativos começam a morrer sem 
motivo aparente. Que profissional ou profissionais 
você chamaria para resolver o problema? Como 
este poderia resolver tal situação?

De modo geral, os alunos recorreram a mais de 
um profissional para buscar uma solução eficiente 
para o problema, citando por diversas vezes médicos, 

biólogos, peritos e afins. O que pode sugerir duas 
coisas:

a) Os profissionais atuam de forma fragmentada, 
cada qual tomando conta de sua área.

b) Os profissionais atuam de forma com-
plementar, visto que a causa é uma só, 
bem como a consequência, entretanto um 
profissional sozinho não deteria formação 
adequada e suficiente para responder a todas 
dúvidas e sanar o problema.

A resposta do aluno A16, por exemplo foi:

“Um grupo de especialistas composto 
por: médicos legistas, detetives, geógrafo, 
historiador. O médico legista iria examinar 
os corpos, o detetive procurar evidências 
que poderiam ajudar no caso, o geógrafo 
explicar algum tipo de animal ou plantação 
que poderia ter ocasionado o ocorrido, o 
historiador para saber os antepassados, sua 
origens,seus conhecimentos e etc. Policiais 
para assegurar que não iria ocorrer nada a 
este grupo, pois também poderia ser alguma 
ameaça física” (Aluno A16)

O aluno em questão parece compreender que o 
problema pode ter origens completamente diferentes 
e a escolha de vários profissionais parece ser pra ele 
uma alternativa eficaz para descobrir e solucionar 
o problema da ilha seja ele qual for. A principio, 
a ideia não parece ser uma atuação conjunta dos 
profissionais na descoberta da causa do problema e 
sim uma busca simultânea nas mais variadas áreas 
do saber como forma de agilizar e garantir a solução 
do problema.

5. Algumas considerações

De forma geral, os estudantes conseguem 
entender o ensino como fragmentado nas escolas, 
no entanto não conseguem imaginar o motivo da 
fragmentação, tampouco como se poderia ter um 
ensino não baseado nesta perspectiva disciplinar.

Certamente a formação acadêmica dos profes-
sores ainda é um grande obstáculo para a superação 
deste problema, pois faltam nos cursos disciplinas 
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que se voltem diretamente para a solução de situa-
ções reais das escolas brasileiras. Na grade curricular 
dos cursos de ensino de ciências, há uma formação 
muito geral e pouco especifica, onde o futuro 
professor pouco aprende sobre a organização das 
metodologias de ensino de acordo com sua disciplina 
e como interligar ela com outras e com outros 
saberes. A consequência disso é um professor que 
adota uma postura absoluta e pouco flexível. Desta 
forma, o aluno contribui para a manutenção de um 
modelo de ensino tradicional.

Inovação é preciso, quer seja no âmbito uni-
versitário ou secundarista, o professor precisa se 
desacorrentar dos modelos anteriores e buscar com 
conjunto com outros profissionais, novas soluções 
que atendam a realidade de um aluno que vive um 
avanço tecnológico evidente, que já se acostumou a 
realizar atividades onde ele é um agente direciona 
o roteiro de seu aprendizado, este aluno certamente 
vai continuar a encontrar dificuldades de construção 
do conhecimento e mesmo interesse dentro de um 
modelo de ensino tradicional.

Enquanto os alunos tinham apenas aulas tradi-
cionais, por vezes os alunos demonstraram difi-
culdade em criar relações entre as disciplinas e 
conceitos estudados. Muitos se queixaram de não 
fazer sentido aprender tantos conceitos que não 
teriam utilidade algum para sua atividade prática, 
salvo se a

área profissional escolhida fosse compatível com 
a disciplina em questão. O que o aluno parece ter 
muita dificuldade em perceber é que a formação 
básica foi idealizada para formar um cidadão, capaz 

de compreender o mundo a sua volta e ser capaz de 
modificá-lo de maneira simples e natural. Alguns 
chegaram a reconhecer o ensino básico como vital 
para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, mas 
ainda sim sem perceber no entanto de que forma isto 
poderia ajudá-lo de forma direta a ser um cidadão 
mais participante e conectado ao mundo moderno.

Esta última observação, nos chama enquanto 
professores a repensar o ensino que temos construído 
a cada dia, pois se os alunos não são capazes de 
compreender o real objetivo do ensino básico, estes 
não poderão ser capazes de atingir estes objetivos.
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Abstract

The 12.015/2009 law and the discrepancies between the Brazilian civil criminal 
code and the Brazilian military criminal code concerning the sexual crimes. In the 
present work it is presented a discussion about the discrepancies between the Brazilian 
civil criminal code and the Brazilian military criminal code related with sexual crimes. It 
is verifi ed that the modifi cations about the sexual crimes introduced in the Brazilian civil 
code by the 12.015/2009 law have generated serious discrepancies between both codes, 
with the civil criminal code exhibiting, as a tendency, a most progressive vision about 
such crimes whereas the military penal code it is most conservative, without mentioning 
the sexual harassment, for example. Furthermore, the Brazilian military criminal code it 
is contaminated with a homosexual prejudice, in disagreement with the modern Brazilian 
society thinking. 
Keywords: Brazilian civil criminal code, Brazilian military criminal code, Sexual crimes.

1. A Lei 12.015/2009

Em artigo anterior [1] dedicado à análise da 
reforma promovida no Código Penal (CP) pela Lei 
12.015/2009, destacou-se as alterações ocorridas 
na forma como os crimes sexuais são encarados. 
Situações que até pouco tempo não eram encaradas 
como crime, passaram a sê-lo, com a nova lei [1]. 

No CP, o capítulo que agora trata dos crimes 
sexuais denomina-se “Crimes Contra a Liberdade 
Sexual”, estando na palavra liberdade, uma diferença 
marcante em relação ao código não reformado. Os 
crimes de discriminação sexual, crimes contra 
vulneráveis, etc., ficaram melhor tipificados, sendo 

propósito do legislador proteger a dignidade sexual 
da pessoa [1]. 

No presente artigo, analisam-se as discrepâncias 
que passaram a existir entre o CP e o Código Penal 
Militar (CPM), quanto à natureza dos crimes 
sexuais.

2. cP e cPM

Como seu nome indica, o código CPM aplica-
se aos militares, existindo, contudo, diversos 
artigos do CPM que apresentam absoluta 
concordância (mesma redação, e, portanto, 
mesma base doutrinária e, em princípio, mesmas 
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possibilidades de interpretação hermenêutica) 
com seus correspondentes no CP.

Muito embora existam crimes que são próprios 
apenas dos militares (por exemplo, motim, Art. 149 
do CPM, deserção, Art. 187 e covardia, Art. 363), 
existem crimes que podem ser tanto praticados 
por civis quanto por militares, e que estão, assim, 
também contemplados no CPM (embora não 
necessariamente com as mesmas sanções penais), 
tais como homicídio, Art. 205, calúnia, Art. 214 e 
ameaça, Art. 223. 

Contudo, no tocante aos crimes de natureza 
sexual (ou, conforme denominados no CP, crimes 
contra a liberdade sexual), passaram a existir 
notáveis discrepâncias entre o CP e o CPM, após a 
entrada em vigor da Lei 12.015/2009. 

3. discussões

No CPM, Art. 232, dedicado ao estupro, fala -se 
ainda em “constranger mulher a conjunção carnal...”, 
numa redação mais conforme com o CP antes da 
reforma introduzida pela Lei 12.015/2009. O Art. 213 
do CP, por sua vez, fala em “constranger alguém...” 
numa clara não distinção quanto ao fato da pessoa 
vítima da violência ser do sexo masculino ou feminino. 
Além disso, o CPM classifica como estupro apenas a 
conjunção carnal, enquanto o CP, após a entrada em 
vigor da Lei 12.015/2009 tem uma “definição” muito 
mais abrangente (podemos dizer, exageradamente 
abrangente) do que seja estupro, incluindo-se, nela, 
até mesmo o chamado “beijo lascivo”.

O Art. 234 do CPM trata da corrupção de menores, 
enquanto no CP, o tema é tratado nos Art. 217-218-
-B, quando trata-se dos crimes contra vulnerável.

O Art. 235 do CPM traz a maior discrepância 
verificada entre aquele diploma legal e o CP, pois 
trata especificamente da pederastia:

“Praticar, ou permitir o militar que com 
ele se pratique ato libidinoso, homossexual 
ou não, em lugar sujeito à administração 
militar: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 
1 (um) ano”.

Perceba-se que não trata-se, aqui, de entrar-se 
na espinhosa discussão de se o homossexualismo é 

ou não compatível com a atividade militar, mas de 
destacar-se a referência específica ao artigo em tela 
ao homossexualismo, fato não presente no CP e que, 
ademais, vai na contramão das atuais tendências 
da sociedade brasileira, á qual vem contemplando, 
inclusive, a chamada união homoafetiva. 

Por outro lado, o CP contempla o assédio sexual 
(Art. 216-A)1, o mesmo não acontecendo com o 
CPM, não obstante tal modalidade de assédio estar 
presente também nas organizações militares, ou 
até mais fortemente nelas, em função da pressão 
exercida pela hierarquia, a qual, ao lado da disciplina, 
constitui a base institucional das forças armadas 
(Estatuo dos Militares, Art. 14). Se estabelecermos 
um paralelo com a vida civil, o assédio exercido 
por um general sobre uma sargento certamente 
reveste-se de um maior poder de coação do que o 
exercido pelo gerente de um banco sobre uma agente 
administrativa, por exemplo. Sobretudo levando-
se em conta que a entrada das mulheres nas forças 
armadas data de início dos anos 19802 tal omissão 
parece-nos indefensável. 

Como constatação/conclusão de caráter geral, 
pode-se apontar a grande defasagem doutrinária e 
jurídica existente entre o CP e o CPM, notadamente 
após a entrada em vigor da Lei 12.015/2009, ficando 
claro o descompasso entre o CPM e a nova feição da 
sociedade brasileira, e mesmo frente à atual realidade 
das próprias forças armadas, notadamente por não 
contemplar, entre os crimes de natureza sexual, o 
assédio sexual, delito certamente aumentado em 
sua prática após o ingresso das mulheres nas forças 
armadas, há mais de três décadas.

4. Referências
[1] FARIAS, R.F. de. Mens Agitat, v. 4, n. 1, p. 95-98, 2009.

1. Caput acrescentado pela Lei 10.224/2001.
2. Em 1980 foi criado o Corpo Auxiliar Feminino da 

Reserva da Marinha (CAFRM) para atuação nas áreas 
técnicas, administrativas e da saúde (Lei 5807 de 
7/7/1980); em 1981 houve o ingresso da primeira turma 
de mulheres na FAB- Força Aérea Brasileira (Lei 6924 
de 29/6/1981); em 1992 ocorreu o ingresso da primeira 
turma de mulheres na escola de Administração do 
Exército, em Salvador e em 1994 houve a permissão 
para as mulheres prestarem serviço militar voluntário, 
segundo os critérios de conveniência de cada uma das 
Forças (Decreto 1294 de 26/10/1994).
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Resumo

A obrigação estatal de adimplir as obrigações assumidas internacionalmente, notadamente 
no que toca a proteção dos Direitos Humanos, suscita grandes debates no âmbito da 
ciência jurídica. O confronto entre teses subjetivistas e objetivitas adquiriu novos rumos 
com o desenvolvimento das normas de jus cogens, o que fomentou uma nova visão da 
problemática. Partindo das premissas postas, esse estudo pretende demonstrar que as 
referidas normas limitam à atuação dos Estados em virtude de sua inderrogabilidade, 
bem como constituem novos fundamentos da obrigatoriedade do Direito Internacional.
Palavraschaves: Jus Cogens. Direitos Humanos. Filosofi a do Direito Internacional.

Abstract

The Fundamentals of the Obligation of International Law and the Norms of 
Jus Cogens. The state’s obligation of executing international obligations, notably 
those ones that protect Human Rights, raises serious debates within the legal science. 
The confrontation between subjectivists and objectivists take new directions with the 
development of jus cogens rules, what formed a new vision of the problem. Based on the 
premises brought, this study aims to demonstrate that these rules limit the states’ activity 
due to its underrogable character, as well as provide new foundations of the obligation of 
International Law.
Keywords: Jus Cogens. Human Rights, Internation Law Philosofy

1. Introdução

O debate acerca dos fundamentos da obrigato-
riedade do Direito Internacional, notadamente das 
normas que versam sobre Direitos Humanos, passou 
a ter novos contornos com o desenvolvimento 
da noção de normas de jus cogens. Com efeito, a 
discussão em torno da imperatividade do Direito 

Internacional é uma questão filosófica, pois parte 
da própria natureza e razão de existência do sistema 
jurídico internacional.

Durante séculos, doutrinadores da mais alta 
estirpe debruçaram-se a desvendar os reais motivos 
que obrigam os Estados a cumprirem as normas 
emanadas do Direito Internacional. Influenciados 
por ideias positivitas e jusnaturalistas, estudiosos 
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da Filosofia do Direito Internacional passaram a 
elaborar teses voluntaristas e antivoluntaristas, 
respectivamente, para justificar o dever e o grau 
de vinculação dos Estados ao direito da sociedade 
internacional.

Insatisfeitos com as repostas encontradas, 
pesquisas surgiram para buscar novos fundamentos 
para a obrigatoriedade do Direito Internacional que 
se coadunassem com as tendências da sociedade 
pós-moderna. Com efeito, esse novo espaço aberto 
serviu para que as normas de jus cogens ganhassem 
um largo destaque enquanto novo fundamento, 
principalmente em razão de sua inderrogabilidade.

É na intenção de justificar que tais normas servem 
de fundamento para o dever estatal de respeito à 
normatividade internacional que nas linhas que se 
seguem, partindo do próprio conceito de Direito 
Internacional, serão traçados seus fundamentos de 
obrigatoriedade.

2. O conceito de direito internacional

A expressão Direito Internacional foi cunhada 
pelo jusfilósofo inglês Jeremy Bentham [1], em 
1780. Cultor do utilitarismo, Bentham criou alguns 
neologismos jurídicos, dentre eles o chamado 
‘Direito Internacional’, nomenclatura que veio a 
tornar-se mais usual do que ‘Direito das Gentes’1, 
difundido no séc. XVI, principalmente pela Escola 
Espanhola2.

A análise do conceito de Direito Internacional3 
passa, antes de tudo e necessariamente, pelo estudo do 

1. “Desde su cátedra Vitoria definió el Derecho de Gentes 
– que para los juristas romanos era el conjunto de 
normas vigentes entre todos los hombres- como ‘lo que 
la razón natural estableció entre todas las naciones’, 
vinculandolo desde entonces al orden jurídico 
imperante entre los Estados. De tal suerte el Derecho 
de Gentes dejó de ser el común a todos los hombres 
para devenir el moderno Derecho Internacional” [2].

2. Destacam-se como expoentes dessa escola Francisco 
de Vitória, Francisco Suarez e Domingo Sorto. Tais 
autores desenvolveram seus estudos, principalmente, 
acerca das conseqüências jurídicas da Era dos 
Descobrimentos, com destaque para a guerra, os índios 
e a ocupação dos espaços.

3. Para Celso de Albuquerque Mello, Direito Interna-
cional Público é “o conjunto de normas que regula as 
relações externas dos atores que compõem a sociedade 
internacional” [3].

próprio conceito de Estado4 e pelo desenvolvimento 
histórico da sociedade e do Direito.

Estudar o alvorecer, o desenvolvimento, a evolu-
ção, a involução e o conceito de Direito Internacio-
nal, por mais que seja de forma breve, faz surgir à 
necessidade de se vislumbrar alguns momentos da 
história da humanidade.

O Direito Internacional, de certo modo e em 
caráter embrionário, teve seus primeiros indícios 
observados nas relações entre as Cidades-Estados 
gregas, notadamente Atenas e Esparta. Com a 
ascensão do Império Romano deu-se uma nova 
etapa no processo de surgimento do referido Direito, 
principalmente com a eclosão do ius gentium (normas 
de direito romano aplicáveis aos estrangeiros) em 
contraposição ao ius civile.

Findo o período da Antiguidade e com o advento 
da Idade Média, tem-se um novo salto no afloramento 
do Direito Internacional com o estabelecimento do 
ideal universalista através do ius commune5, base 
de um utópico ou próspero Direito Internacional 
unitário.

Com o “Renascimento” ocorreu um fortale-
cimento das monarquias absolutistas e o surgimento 
embrionário da concepção moderna de Estados 
nacionais. Esse período que perdurou até a revolução 
francesa foi marcado, notadamente, por várias 
guerras, muitas delas com motivação religiosa. 
Diante desse quadro, pode-se afirmar como fatos 
marcantes na historiografia do Direito Internacional, 
a Paz de Vestfália e a Reforma Protestante.

4. “[...] muitos têm sido os autores que se preocuparam 
com o futuro do Estado. Neste campo, duas são as 
indagações comumente formuladas. Em primeiro, 
procura-se saber em que sentido o conceito de 
‘Estado’ tende a se desenvolver, ou seja, busca-se 
traçar o perfil do Estado para as próximas décadas, 
numa tentativa de desvendar as mutações que mais 
provavelmente experimentará. Mas, numa segunda 
linha de preocupações, encara-se a possibilidade de o 
Estado simplesmente não ter futuro algum, ou seja, do 
surgimento de um mundo sem Estados” [4].

5. “O ius commune consiste num fenômeno de pro por-
ções globalizadas que abrange o continente europeu, 
constantemente interagindo com as ordens jurídicas 
locais e instalando um ambiente de unidade e uni-
formidade (universalidade) entre elas, ou seja, ele 
ultrapassa fronteiras físicas e étnicas e se instala na 
mundividência medieval, com a instituição do feudo, 
quando terá seu período de ascensão e de decadência” 
[5].
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Na Contemporaneidade, após o retrocesso do 
Direito Internacional ocorrido com as “guerras 
napoleônicas”, ocorreu um aprimoramento no 
citado Direito, sobretudo com o fortalecimento da 
Diplomacia, com a pactuação de várias Declarações 
e Convenções acerca de conflitos armados e 
com o surgimento das primeiras Organizações 
Internacionais.

No século XX, alguns fatos dignos de vergonha 
mundial, mas que certamente influenciaram na 
mudança de paradigma do Direito Internacional 
foram as duas grandes guerras. Inequivocadamente, 
somente a partir do Pós-guerra é que a proteção dos 
indivíduos encontrou maior destaque na política 
internacional, o que, de certo modo, alavancou o 
desenvolvimento do Direito Internacional.

Diante do exposto, observa-se que o desenvol-
vimento das relações internacionais e do próprio 
Estado através dos séculos sempre levou em con-
sideração a temática dos Direitos Humanos, seja 
no âmbito de sua proteção ou violação. Com efeito, 
conhecer o significado do que vem a ser o Direito 
Internacional torna-se imperioso para compreender a 
questão filosófica da imperatividade das normas de 
jus cogens.

A necessidade de definirmos o Direito Inter-
nacional, antigo Direito das Gentes6, mesmo que 
talvez não se consiga trazer uma definição original, 
justifica-se pela temática escolhida na presente 
pesquisa, pois para se abordar os fundamentos de sua 
obrigatoriedade é imperioso conhecermos um pouco 
do que vem a ser esse importante ramo do Direito.

O Direito Internacional passou por diversas 
fases e períodos evolutivos ao longo da história, 
tendo inclusive recebido diversas nomenclaturas7, 

6. “Concepto que significa desde el siglo XVI el derecho 
de los pueblos organizados políticamente, y que 
antecede ai concepto de derecho internacional. I. 
La expresión significa: 1. Derecho que en la antigua 
Roma se aplicaba tanto a los ciudadanos como a los 
extranjeros. 2. Conjunto de normas jurídicas que son 
observadas por todos los pueblos y que constituyen, 
por tanto, um derecho supranacional, fundado en 
la razón o la necesidad. 3. Derecho público. II. EI 
término ius gentium es creado en Roma para designar 
una especie de derecho distinto ai ius civile” [6].

7. “El nombre derecho internacional, cuya iniciación 
se atribuye a Jeremías Bentham, há sido adoptado 
por la generalidad de los juristas: droit international, 
en francés; international law, en inglés; diritto 

como o já citado ‘Direito das Gentes’ (talvez a mais 
famosa), mas foi a partir do final do século XIX e 
começo do XX que ele amadureceu como fruto da 
multiplicação de tratados e com o surgimento de 
diversas Organizações Internacionais.

Com esse novo paradigma, a noção conceitual do 
que vem a ser Direito Internacional sofreu algumas 
alterações. O que antes regrava apenas as relações 
entre Estados, principalmente questões de guerra e 
paz, agora tem outros sujeitos envolvidos, como as 
já citadas Organizações Internacionais e os próprios 
indivíduos, bem como outras importantes temáticas 
envolvidas, como a proteção ao ser humano (de forma 
individual ou coletiva – proteção das minorias), 
a defesa do meio-ambiente, a ajuda humanitária, 
dentre outras.

Mazzuoli defende que seria de boa técnica definir 
o direito internacional levando em consideração os 
três critérios trazidos doutrina, ou seja, o dos sujeitos, 
das matérias e das fontes, pois somente desse modo 
ter-se-á um bom conceito de Direito Internacional 
Público. Em sua visão:

“...o Direito Internacional Público pode ser 
conceituado como o conjunto de princípios e 
regras jurídicas (costumeiras e convencionais) 
que disciplinam e regem a atuação e a 
conduta da sociedade internacional (for mada 
pelos Estados, pelas organizações interna-
cionais intergovernamentais e também pelos 
indivíduos), visando alcançar as metas co
muns da humanidade e, em última análise, a 
paz, a segurança e a estabilidade das relações 
internacionais” [7]

Ponto importante que deve ser lembrado no 
conceito acima exposto é a presença do elemento 
finalidade do conceito de Direito Internacional. 
Nota-se que o autor não restringe o conceito apenas 
com relação aos critérios outrora citados, mas sim 
acrescenta um novo elemento, a finalidade do 
Direito Internacional, qual seja a de alcançar as 
metas comuns da humanidade, os interesses ímpares 
de todos os povos, o que demonstra um caráter 

internazionale, en italiano; miesdunarodnoe pravo, 
en ruso; direito internacional, en portugués, etc. 
Sin embargo, ocasionalmente, algunos autores usan 
una nomenclatura distinta: derecho de gentes, law of 
nations, diritto delle genti, etcétera” [6].
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democrático do conceito, como a paz, a segurança 
e a estabilidade das relações internacionais, que são 
bens almejados por toda a sociedade internacional, 
independente de aspectos políticos, ideológicos, 
jurídicos ou religiosos.

Outros autores pátrios ainda trazem além do 
elemento finalidade presente no conceito, o caráter 
não estanque do Direito Internacional, demonstrando 
que esse conceito já evoluiu ao longo do tempo, 
principalmente com o aumento do número de 
sujeitos, de fontes e de áreas de abrangência, e 
continuará a evoluir com o desenvolver da sociedade 
internacional8.

Verificado o desenvolvimento do Direito Inter-
nacional moderno (clássico e contemporâneo) e 
o seu conceito, constata-se que o referido ramo do 
Direito adaptou-se aos diversos fenômenos culturais, 
jurídicos e políticos que ocorreram ao longo de 
mais de seis séculos, demonstrando ser um ramo 
importantíssimo da ciência jurídica.

Não há como os Estados desvencilharem-se das 
novas feições contemporâneas do Direito Inter-
nacional. Com efeito, as normas emanadas do sistema 
internacional não vinculam a atuação dos primeiros 
sujeitos do Direito Internacional apenas por lhes ser 
conveniente e oportuno. Muito mais do que isso, os 
fundamentos da obrigatoriedade dessa disciplina 
jurídica sedimentaram-se e adquiriram novos con-
tornos evolutivos que levam em consideração, além 
das relações interestatais, a proteção dos Direitos 
Humanos.

8. “O Direito Internacional Público é o conjunto de 
normas e princípios jurídicos, acordados entre os 
Estados para regular as relações entre si e com 
terceiros antes, as organizações internacionais por 
eles criadas, visando coordenar os comportamentos e 
facilitar a busca de objetivos comuns. Seu amplo campo 
de ação é cada vez mais importante na regulação da 
sociedade internacional, com o que se pode entender 
que suas noções, definição ou conceituação tendem a 
acompanhar a evolução da disciplina e do meio social 
em está engajada e à qual lhe cabe ditar as normas de 
ordenação jurídica” [8].

3. Os fundamentos da  
obrigatoriedade do direito  
internacional

Definido o que vem a ser Direito Internacional, 
necessário se faz que sejam abordados os funda-
mentos de sua obrigatoriedade perante os atores 
protagonistas das relações internacionais9. Desde 
logo, mesmo antes de adentrar no estudo das 
doutrinas voluntaristas e objetivistas, manifesta-se 
a concordância com os que defendem o a tese da 
imperatividade das normas protetivas dos indivíduos 
emanadas do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, sejam elas positivadas ou costumeiras, 
por força do caráter jus cogens de tais normas.

Mas antes de chegar a essa conclusão, insta 
salientar que encontrar qual o fundamento do Direito 
Internacional10 significa desvendar de onde vem a sua 
legitimidade e sua obrigatoriedade, ou os motivos 
que justificam e dão causa a essa legitimidade e 
obrigatoriedade [7]. Com efeito, a problemática 
do fundamento do Direito Internacional é bastante 
relevante, chegando até mesmo a ser um problema da 
Filosofia do Direito, na medida em que nos esclarece 
a razão da existência do dito ramo ou mesmo o seu 
próprio caráter vinculante [9].

Várias são as teses que buscam responder a 
indagação de qual o fundamento da obrigatoriedade 
do Direito Internacional11. De certo modo, pode-se 

9. “O Direito Internacional faz parte do universo 
jurídico e possui o mesmo fundamento e a mesma 
razão de ser do restante Direito. Apresentando, por 
certo, características específicas, nem por isso deixa 
de conter aquilo que de essencial assinala o Direito: a 
estrutura normativa necessária duma sociedade ou de 
certo tipo de convivência entre as pessoas humanas, 
individual ou colectivamente consideradas” [10].

10. “O estudo do fundamento do DIP busca explicar 
a sua obrigatoriedade. Trata-se do problema mais 
complexo da matéria, pois a formulação das regras de 
DIP poderão variar conforme a posição apriorística 
adotada” [11].

11. “A questão do fundamento do Direito Internacional 
Público tem sido, desde longo tempo, objeto de 
inúmeros estudos, existindo várias doutrinas que 
buscam demonstrar o fundamento jurídico de sua 
obrigatoriedade e eficácia (v.g., a doutrina da 
autolimitação, do direito estatal externo, dos direitos 
fundamentais dos Estados, da vontade coletiva dos 
Estados, do consentimento das nações, a da norma 
fundamental, da solidariedade social, a da opinião 
dominante, as jusnaturalistas etc.)” [7].
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afirmar que o problema em tela não tem apresentado 
uma visão estática. Muito pelo contrário, são 
diversas as posições doutrinárias que se têm 
proposto encontrar resposta ao questionamento 
apresentado. Numa primeira classificação, diremos 
que elas podem ser reconduzidas a dois grandes 
grupos, conforme buscam ou não na vontade do 
Estado, ou dos Estados, o fundamento do Direito 
Internacional. E assim temos, por um lado, as 
doutrinas voluntaristas e, por outro, as doutrinas 
antivoluntaristas (objetivistas) [9].

Não se trata aqui de uma abordagem que iden-
tifique e descreva todas as teorias, mas sim uma visão 
ampla dos argumentos trazidos por voluntaristas e 
por objetivistas para justificar a obrigatoriedade do 
Direito Internacional e a vinculação dos Estados 
ao cumprimento das normas dele emanadas, prin-
cipalmente as protetivas dos Direitos Humanos.

3.1 A contribuição do voluntarismo

Mazzuoli [7] leciona que de acordo com a 
concepção voluntarista (subjetivista), o Direito Inter-
nacional é obrigatório porque os Estados, seja de 
forma expressa ou tácita, assim o desejam e querem. O 
seu fundamento encontra suporte na vontade coletiva 
dos Estados ou no consentimento mútuo destes, sem 
qualquer domínio de vontade individual de qualquer 
Estado sobre os outros. Seguindo esse mesmo pen-
samento, Pereira e Quadros lecionam que o

“voluntarismo consiste, sem dúvida, numa 
das mais importantes explicações filosóficas 
para o fundamento de qualquer norma 
jurídica e, portanto, também do Direito 
Internacional. No seu âmago mora a ideia 
de que a existência e a obrigatoriedade 
do Direito resultam sempre da qualidade 
da vontade que o cria. É essa vontade que 
confere valor jurídico à norma. O Direito 
obriga porque foi querido” [9].

Para que os doutrinadores acima citados chegas-
sem às conclusões demonstradas, necessariamente 
tiveram que investigar as principais teorias volun-
taristas, assim como seus expoentes. Diante dessa 
necessidade, vale destacar o pensamento de juristas 

como Jellinek, Trieppel e Kelsen, a fim de que haja 
uma melhor compreensão da temática abordada.

Um dos cultores da teoria da autolimitação, 
Jellinek defendia que um Estado soberano não 
poderia encontrar-se submetido a uma vontade 
que não fosse a sua própria. Todavia, uma vez 
que o Estado manifestou-se no sentido de limitar 
a sua vontade espontaneamente, deveria respeitar 
o direito decorrente dessa limitação. Com efeito, 
seguindo este pensamento, o Direito Internacional 
se fundamentaria na autolimitação do Estado que 
não poderia ser por ele violada [12]. Esta teoria, 
que contou no Brasil com a adesão de jurista como 
Clóvis Beviláqua, tem sido bastante criticada, em 
virtude da possibilidade de o Estado de um momento 
para o outro modificar sua posição [11], bem como 
por levar à negação do Direito Internacional [9].

Divergindo do proposto por Jellinek, mas ainda 
partindo de concepções voluntaristas, Trieppel afir-
mou que o Direito Internacional se fundamentaria na 
vontade coletiva dos Estados (Vereinbarung) [12].

Por fim, para encerrar exemplos de defensores 
do voluntarismo, Kelsen, ao menos num primeiro 
momento, sustentou que o fundamento do Direito 
Internacional consistia em uma norma fundamental de 
caráter superior (Grundnorm). Todavia, logo o referido 
jurista desapegou-se desse pensamento e passou a 
afirmar que o verdadeiro fundamento do Direito 
Internacional é o princípio do Pacta Sunt Servanda. Ao 
fazer sua própria autocrítica, Kelsen altera novamente 
o seu entendimento sob a querela, e defende que o 
fundamento do Direito Internacional é o costume 
constituído pela conduta recíproca dos Estados.

Em suma, para os voluntaristas, o caráter 
obrigatório do Direito Internacional decorre única 
e exclusivamente da manifestação de vontade dos 
próprios Estados. Com efeito, esse pensamento não 
resta imune a críticas abalizadas12. A primeira delas 
consiste no fato de que os voluntaristas não explicam 
como um novo Estado pode estar obrigado por 
quaisquer das fontes do direito internacional de cuja 
formação ele não participou com o produto da sua 
vontade. Se o Direito Internacional encontra o seu 

12. “[...] as doutrinas voluntaristas [...] são insuficientes 
para fundamentar o DI ou qualquer outro ramo da 
ciência jurídica, uma vez que a vontade só produz 
efeitos quanto preexiste uma norma jurídica lhe 
atribuindo tais efeitos [...]” [12].
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fundamento de obrigatoriedade na vontade coletiva 
dos Estados, basta que um deles, de um momento 
para o outro, se retire da coletividade ou modifique 
a sua vontade original para que a validade do Direito 
Internacional fique comprometida, o que ocasionaria 
grave insegurança às relações internacionais [12].

Talvez essa ideia de fundamentar a obrigatoriedade 
do Direito Internacional na vontade absoluta dos 
Estados tenha tido bastante relevância ao tempo da 
fase clássica do Direito Internacional Moderno13. 
Hodiernamente, a tese do voluntarismo jurídico, por 
si só, não consegue explicar o fundamento do Direito 
Internacional [9], na medida em que é inegável que 
os tratados internacionais de direitos humanos, 
principalmente os que veiculam normas de jus 
cogens, impõem limites à atuação do Estado, tanto 
no âmbito interno quanto no externo, com o objetivo 
de garantir a proteção as suas normas [7].

3.2 A contribuição do objetivismo

Em sentido absolutamente contrário, nos séculos 
XX e XXI prevalecem na doutrina, contudo e apesar 
da insistência de alguns, as posições não voluntaristas, 
ou seja, as teses que explicam a obrigatoriedade 
jurídica ou a necessidade de cumprimento das normas 
de Direito Internacional à margem ou para além da 
simples e pura vontade estatal [10]. Com efeito, para 
os objetivistas a obrigatoriedade do Direito Inter-
nacional advém da existência de princípios (meta-
princípios) e normas superiores (metanormas) aos 
do ordenamento jurídico estatal, uma vez que a 
sobrevivência da sociedade internacional depende de 
valores superiores que devem ter prevalência sobre as 
vontades e os interesses domésticos dos Estados [7].14

13. No Direito Internacional clássico, segundo lecio-
na Jorge Miranda [10], três fases sucederam ‑se: 
inicialmente, tem-se o período anterior à importan-
tíssima Paz de Vestfália (1648); depois, num segundo 
momento, observa-se a fase que perdurou até a 
Revolução Francesa, já nas proximidades do final 
do séc. XVIII; e, por fim, da marcante revolução até 
a infeliz Primeira Guerra Mundial, tem-se o último 
subperíodo da etapa clássica do Direito Internacional.

14. Nesse sentido, seguindo a presente orientação, Valle 
enuncia que “el hombre en estado de proyecto social 
da origem a la norma jurídica. Si el jurista no sabe 
leer en la óntica integral del hombre, no va a ver el 
Derecho, sino su sombra en la letra de los códigos o 
de los tratados” [13].

Com certa margem de segurança, pode-se 
afirmar que os objetivistas partem das ideias e pre-
cei tos jusnaturalistas para explicar o fundamento 
da obrigatoriedade do Direito Internacional [9]. 
Ademais, a proteção internacional dos direitos 
humanos constitui o principal argumento utilizado 
pelos defensores da presente doutrina para angariar 
cada vez mais adeptos [9].

Apesar das doutrinas objetivistas justificarem 
fenômenos importantes para o Direito Internacional 
dos Direitos Humanos, como a relativização da 
soberania, a imperatividade das normas jus cogens, a 
hierarquia constitucional dos tratados internacionais 
de direitos humanos, dentre outros, ela também 
recebe algumas críticas, na medida em que mitiga 
a vontade soberana dos Estados, que também tem 
o seu papel contributivo na criação das regras do 
Direito Internacional [9].

Diante das críticas elaboradas tanto contra a 
doutrina voluntarista quanto em desfavor da objeti-
vista, a doutrina pátria posiciona-se no sentido de que 
o fundamento mais concreto da aceitação generalizada 
do Direito Internacional Público, dentre as inúmeras 
doutrinas que procurar explicar a razão de ser desse 
Direito, emana do entendimento de que o Direito 
Internacional se baseia em princípios jurídicos alçados 
a um patamar superior ao da vontade dos Estados, mas 
sem que se deixe totalmente de lado a vontade desses 
mesmos em consideração a manifestação de vontade 
dos Estados. Em verdade, trata-se de uma teoria 
objetivista temperada ou mesmo considerada mista, 
por também levar em consideração a manifestação de 
vontade dos Estados [7].

Diante do exposto, observa-se a defesa por parte 
de alguns do princípio pacta sunt servanda15, somado 
aos preceitos jusnaturalistas como verdadeiro 
fundamento do Direito Internacional Geral. Vale 
destacar, desde logo, que o referido princípio, não 
consegue fornecer fundamento para a o costume 
[9] e para as obrigações e direitos que se impõem 
independentemente do consentimento dos Estados 
[13], como é o caso das normas jus cogens.

15. O princípio em tela encontra-se positivado na Con-
venção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, 
nos termos do artigo 26: Todo tratado em vigor obriga 
as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé.
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4. A imperatividade  
das normas de Jus Cogens

As normas jus cogens não são tão novas quanto 
se imagina. Na verdade, atribui-se sua origem não 
ao Direito Internacional, mas sim ao ius publicum 
romano [14]. Com o passar do tempo, o próprio 
Grócio fez referência a tais normas ao discorrer 
sobre o ius strictum, sendo este decorrente do ius 
divinum [9]. Observa-se que um dos fundadores 
do Direito Internacional já buscava fundamentar 
a obrigatoriedade do citado ramo do Direito em 
preceitos de origem divina, alicerçando os pri-
meiros pilares da doutrina objetivista. Dessa forma, 
constata-se entre as normas jus cogens e as de ius 
naturale, a semelhança de serem superiores e 
alcançarem o mais alto grau na escala hierárquica, 
sendo, consequentemente, inderrogáveis por todas as 
convenções particulares em contrário [14].

Partindo do pensamento de Grócio e com base no 
aperfeiçoamento das ideias postas, alguns autores, 
mesmo durante o período entre guerras, manifestam-
-se como defensores do jus cogens, na medida em 
que reconhecem e defendem a existência de normas 
imperativas no Direito das Gentes [14]. Dessa 
forma, vê-se que na contemporaneidade do Direito 
Internacional, ocorre a consagração definitiva do jus 
cogens no ápice da hierarquia das normas [9].

Partindo das premissas fixadas pelos autores 
acima referidos, Jorge Miranda conceitua o jus 
cogens como:

“[...] princípios que estão para além da vontade 
ou do acordo de vontades dos sujeitos de Direito 
Internacional; que desempenham uma função 
eminente no confronte de todos os outros 
princípios e regras; e que têm uma força jurídica 
própria, com os inerentes efeitos na subsistência 
de normas e actos contrários” [10].

Com efeito, trata-se de normas imperativas 
que extraem dos metaprincípios ou das normas 
pre existentes a própria formação do Estado, seu 
fundamento de validade, vinculando todos os perso-
nagens da cena internacional, limitando/relativizan-
do, inclusive, a própria soberania.16

16. “Los pactos internacionales de derechos humanos, 
los convênios regionales como son las convenciones 
europea y americana de derechos humanos, y más 

Alguns eventos e atos internacionais contribuí-
ram de forma significativa para a relevância do 
jus cogens fosse reconhecida. A própria Carta das 
Nações Unidas17, o Tribunal de Nuremberg, as 
Convenções de Genebra, a proliferação de tratados 
internacionais de direitos humanos declarando 
alguns direitos como inderrogáveis, notadamente 
a Convenção Europeia de Direitos Humanos18, o 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos19 
e a Convenção Americana de Direitos Humanos20, 
pareceres da Corte Internacional de Justiça21, as 
Convenções de Viena sobre Direitos dos Tratados e o 
Estatuto do Tribunal Penal Internacional, comprovam 
a relevância que as normas imperativas emanadas do 
Direito Internacional fazem parte de uma realidade 
que não pode ser jamais desconsiderada por parte do 
Estado e dos órgãos que o compõe [10].

A noção de jus cogens encontra-se positivada em 
diversas fontes do Direito Internacional, sobretudo, 
nos tratados internacionais de direitos humanos, 
tanto de âmbito universal quanto regional22. Com 
efeito, coube a Convenção de Viena sobre Direitos 
dos Tratados de 1969 positivar de forma explícita o 
reconhecimento e importância das normas em tela. 
O que antes apenas era abordado em sede doutrinária 
e jurisprudencial, agora se encontra presente em um 

recientemente, la Carta de Derechos Fundamentales 
de la EU, concretizan más bien el mandato soberano 
del Estado. Desde el punto de los derechos humanos, la 
soberanía no há estado definida, ni lo está ahora, por 
el poder ilimitado del Estado. Los derechos humanos 
mismos dan dirección a los márgenes de acción y a 
los poderes de actuación de las unidades políticas 
constituidas a nivel estatal y supraestatal” [15].

17. “En la Carta, pues, encontramos, si no en todos sus 
preceptos, ciertamente en varios de ellos, normas iuris 
cogentis, como, por ejemplo, la igualdad soberana de 
los Estados, la libre determinación de los pueblos y la 
prohibición de la amenaza o del empleo de la fuerza” 
[14].

18. Cf. art. 15.
19. Cf. art. 4º.
20. Cf. art. 27.
21. Cf. Caso Barcelona Traction, Light and Power 

Company, Limited, Second Phase, ICJ Reports 1970.
22. “[...] certos direitos consagrados nas convenções 

internacionais universais fazem parte do jus cogens, ou 
seja, das normas imperativas de Direito Internacional 
geral, que não podem ser derrogadas, a não ser por 
normas de igual valor. É o caso, por exemplo, do 
direito à vida, do direito a não ser tornado escravo, 
do direito a não ser torturado, do direito a não ser 
racialmente discriminado” [16].
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tratado internacional celebrado e incorporado por 
vários Estados.

Precisamente em seu art. 53, a Convenção de 
Viena sobre Direito dos Tratados de 1969 declara 
como nulo todo tratado que, no momento de sua 
conclusão, seja antinômico a uma norma imperativa 
de Direito Internacional Geral23. Dessa forma, 
há inegavelmente uma limitação/relativização da 
soberania estatal24, já que não se pode dispor da 
sua própria vontade em contrário a norma aceita 
e reconhecida pela comunidade internacional dos 
Estados como um todo25, assim como nenhuma 
derrogação das normas jus cogens é permitida, a não 
ser por outra norma de mesma natureza26.

Por força da citada norma, um tratado que venha 
a violar norma jus cogens não tem qualquer eficácia 
jurídica no âmbito internacional, devendo, portanto, 
ser declarado nulo com efeitos ex tunc, ou seja, 
retroativos à data de sua conclusão. Na hipótese 

23. Alguns autores admitem um jus cogens regional, 
conforme leciona Robledo: “[...] no hay mayor 
dificultad en admitir la existencia de un ius cogens 
regional o particular si nos restringimos a aquellos 
organismos internacionales o uniones de Estados que 
han alcanzado un grado de cohesión muy semejante 
al del Estado singular, con órganos supranacionales 
en los tres órdenes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
Es el caso, obviamente, de las comunidades europeas 
(comunidad económica, comunidad del carbón y del 
acero, Euratom) las cuales han podio estructurarse 
de este modo por ser miembros igualmente partícipes 
del más alto grado de civilización y haber entre 
ellos un cierto equilibrio de poder, lo que permite la 
constitución de órganos supranacionales que de otra 
suerte podrían estimarse opresivos. Con respecto a 
estas comunidades, una vez más, todos admiten que 
dentro de ellas pueda darse un ius cogens, a ejemplo 
del que se da dentro de cada Estado en particular” 
[14]. No mesmo sentido: Pereira e Quadros [9].

24. “El canon normativo típico, que manifiesta la decisión 
del Estado constitucional a favor de la cooperación 
internacional, estructura a la soberania mucho más de 
lo que la desplaza. La relativización de la soberania 
no conduce a decirle adiós, sino a su reinterpretación 
como garantia estructural” [15].

25. “No que respeita ao ius cogens geral ou para-
universal, não é necessário que ele seja aceite por 
todos os Estados da Comunidade Internacional como, 
pelo menos literalmente, parece pretender o art. 53 da 
CV...” [9].

26. “[...] el ius cogens, en la versión positivista del artículo 
53 de la Convención de Viena, puede ser derogado por 
uma norma subsecuente del mismo carácter, y por esto 
hemos dicho que el derecho natural reemplaza con 
ventaja al ius cogens en la tradición clásica” [14].

de superveniência de uma nova norma imperativa 
de Direito Internacional Geral, qualquer tratado 
existente que estiver em conflito com essa norma 
torna-se nulo e extingue-se27.

Assim como os costumes28, as normas imperativas 
de direito internacional geral, sejam elas positivadas 
ou não, caracterizam-se pela inderrogabilidade e 
pelo mais alto nível hierárquico no sistema jurídico 
internacional. Com efeito, o impulso principal 
para uma mudança tão drástica na estrutura e fun-
cionamento do sistema jurídico internacional foi 
fornecido pelo reconhecimento no Direito Interna-
cional das normas jus cogens. Afastando a tese da 
hierarquia das fontes e postulando a da hierarquia 
das normas com base no conteúdo e nos valores 
contidos, o jus cogens encontra-se no centro do 
sistema jurídico internacional, na medida em que 
não pode ser derrogado por normas de outra natureza 
[17]. Desse modo, no que tange a hierarquia das 
normas jus cogens no âmbito do direito estatal, 
elas encontram-se em nível constitucional [18] ou 
até mesmo supraconstitucional. Desse modo, assim 
como as cláusulas pétreas não podem ser abolidas, 
tais normas não admitem reservas.

Outra importante característica do jus cogens é a 
limitação da soberania estatal. Nesse sentido, Michel 
Virally leciona que:

“[...] la situation qui résulte de l’existence du 
jus cogens présente um caractère exceptionnel 
dans l’état actuel de développement de la société 
internationale et des rapports interétatiques. 

27. Cf. art. 54 da Convenção de Viena sobre Direito dos 
Tratados de 1969: Se sobrevier uma nova norma 
imperativa de Direito Internacional geral, qualquer 
tratado existente que estiver em conflito com essa 
norma torna-se nulo e extingue-se.

28. “Por más que la costumbre, en la vida internacional 
también, esté perdiendo cada día terreno frente al 
derecho escrito, más fácil de verificar, más inequívoco, 
la costumbre internacional conserva todavía su antiguo 
rango, y en lo que hace al punto que examinamos, es 
hasta hoy la única fuente absolutamente indiscutible 
de derecho internacional general. Según lo reconoce 
uniformemente la doctrina, el derecho internacional 
consuetudinario obliga no sólo a los Estados que 
concurren en la formación de sus normas, sino aún 
a aquellos otros que en lo sucesivo van naciendo a la 
vida internacional, y la comprobación de este hecho, 
es por cierto, uno de los argumentos que suelen 
hacerse valer contra la teoría de la costumbre como 
pacto tácito” [14].
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En effet, le jus cogens intro duit une limitation 
à l’autonomie de la volonté des Etats, c’est-
à-dire à leur liberté contractuelle, considérée 
traditionnellement comme absolue, parce 
qu’elle représente un des attributs les plus 
essentiels de la souveraineté. Sous cet aspect, le 
jus cogens pourrait être considéré comme une 
atteinte à la souveraineté des Etats” [19].

Diante da lição trazida, parece-nos que resta 
inegável que as normas jus cogens limitam a 
vontade política dos Estados quando da elaboração 
e aplicação de normas jurídicas, tanto no plano 
internacional quanto no interno [20], ou seja, a 
vontade estatal sucumbe tanto no momento de 
celebrar tratados, quanto na elaboração da legislação 
interna. Com efeito, se um tratado antinômico as 
normas jus cogens é nulo, uma norma doméstica 
também deve sofrer as mesmas consequências. 
Portanto, o jus cogens gera uma obrigação negativa 
para os Estados de não editarem normas ou mesmo 
proferirem decisões que lhe sejam contrárias.

Pode-se conceber claramente que há um total 
dever de aplicação e efetiva valoração das normas 
jus cogens por parte da jurisdição estatal, desde a 
primeira a última instância, de um juízo monocrático 
ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Em caso de 
descumprimento desse dever, não ocorrerá somente 
à anulação do ato, uma vez que o Estado também 
poderá ser responsabilizado internacionalmente pela 
violação de tais normas [21].

Discorrendo acerca do dever do Estado de 
observar as normas jus cogens, da responsabilidade 
internacional pelo descumprimento e da propor-
cionalidade das sanções por violação a tais normas, 
Michel Virally (1966, p. 18) afirma que:

“[...] la gravité de la sanction découle très 
directement de l’importance fondamentale 
que revêtent les normes de jus cogens pour la 
société internationale. Il en résulte, tout à fait 
logiquement, que les Etats se voient placés 
dans l’impossibilité juridique d’échapper à 
leur application, puisque, s’ils tentent de le 
faire, leurs actes seront dépourvus d’effets 
juridiques” [19].

Dessa forma, resta evidente que violar uma 
norma jus cogens é bem mais grave do que se tal fato 

ocorrer em relação a normas de natureza diversa, 
o que, nestes termos, acarreta a necessidade de um 
maior rigor nas sanções aplicadas aos violadores.

Que normas poderiam ser qualificadas como jus 
cogens? Essa é uma indagação que encontra resposta 
nas normas emanadas do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, pois como dito anteriormente, 
algumas delas são caracterizadas como jus cogens.

Como visto, a Convenção de Viena sobre Direito 
dos Tratados de 1969 positivou o jus cogens, porém, 
a Comissão de Direito Internacional esteve longe de 
descrever que normas receberiam essa qualificação. 
Coube a doutrina e a jurisprudência, como fontes 
auxiliares do direito, a missão de desvendar que 
normas seriam consideradas gerais, imperativas e 
inderrogáveis no sistema jurídico internacional [14].

Do ponto de vista da doutrina específica sobre 
o tema, há que reconhecer, inicialmente, que nem 
todas as normas protetivas de direitos humanos 
podem receber a qualificação de jus cogens. Com 
efeito, somente aquelas mais fundamentais que 
gravitam em torno da dignidade da pessoa humana29, 
seja do ponto de vista coletivo ou individual, 
podem ser reconhecidas como normas imperativas 
inderrogáveis, intangíveis.

Uma primeira norma reconhecida doutrinaria-
mente como jus cogens é o princípio da autodeter-
minação dos povos. Previsto nos pactos internacio-
nais de direitos humanos e nas Constituições de 
uma gama enorme de países, ele configura-se como 
uma conditio sine qua non para o exercício de 
outros direitos [14], portanto, essa e outras normas 
fundamentais para o Direito Internacional merecem 
receber a citada adjetivação30.

29. “Conceitos de dignidade não são mais hoje 
desenvolvidos apenas no interior de uma sociedade, 
de uma cultura; eles também se orientam e se 
desenvolvem por meio de intercâmbio com outras 
culturas, sobretudo sob o signo dos pactos de Direitos 
Humanos” [22].

30. “[...] ao menos, pacta sunt servanda, é norma 
fundamental, logicamente necessária ao direito 
internacional, pois permite a existência de uma de 
suas fontes que é o tratado internacional. Outras são 
normas que, se não são logicamente necessárias, são 
fundamentais porque dão ao direito internacional os 
seus contornos e suas características essenciais: a 
partir da norma que diz serem os Estados soberanos 
e iguais, passando pela determinação de que a 
soberania inclui aquela sobre os recursos naturais 
e pela previsão de que os povos têm o direito de 
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Ainda no âmbito dos pactos internacionais de 
direitos humanos, para ficarmos com um exemplo, 
cabe ressaltar que o art. 4º do Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos prescreve que não se admite 
nenhuma suspensão ao direito a vida; a proibição de 
tortura, penas cruéis, desumanas ou degradantes, 
escravatura, prisão pelo descumprimento de obri-
gação contratual; a irretroatividade da lei penal 
em prejuízo do acusado; o reconhecimento da 
personalidade jurídica e a liberdade de pensamento 
e religião [14]. Dessa forma, todos esses preceitos 
são absolutamente inderrogáveis e qualificados 
como normas gerais e imperativas do Direito 
Internacional.31

Apesar da notoriedade da fundamentalidade 
das normas acima referidas, alguns autores como 
Charles Rosseau, Dionisio Anzilotti, von Liszt 
e Georg Schwarzenberger são negadores do jus 
cogens. As ideias por eles defendidas, ao ignorar a 
imperatividade, a inderrogabilidade e o metavalor 
das citadas normas, são incoerentes com os novos 
valores da sociedade internacional na era pós-ONU 
(MARRÓN, 2010, p. 46).

Dessa vez em investigação as referências 
jurisprudenciais ao jus cogens, encontramos o seu 
reconhecimento pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, precisamente no Caso Aloeboetoe, bem 
como na Opinião Consultiva nº 18/03, em que há o 

autodeterminação e de se transformarem em Estados 
soberanos, chegando à norma que proscreve o uso 
da força nas relações entre os Estados. Outras ainda 
são aquelas proibições de atos tidos como crimes que 
interessa à comunidade internacional inteira coibir: a 
pirataria, o comércio de seres humanos, o genocídio 
e os outros crimes contra a humanidade. Finalmente 
é possível identificar uma outra categoria de normas 
que se pretende alçar ao status de jus cogens: são 
aquelas (todas ou algumas, não se sabe ao certo) 
inseridas em regimes internacionais, como o do direito 
humanitário, dos direitos humanos e do direito do 
meio ambiente” [23].

31. “[...] deve entender-se que já pertencem ao ius 
cogens pelo menos os mais importantes dos direitos 
e das liberdades consagrados naquela Declaração 
e nos Pactos de 1966 e que não façam parte do 
Direito consuetudinário geral, como é o caso dos 
direitos à vida, à propriedade privada, à liberdade, à 
constituição de família, e das liberdades de expressão 
do pensamento, de reunião, de associação, a liberdade 
de circulação, e alguns outros” [9]. No mesmo sentido: 
Martins [16].

reconhecimento do caráter jus cogens aos princípios 
da não discriminação e igualdade [24].

Diante do que fora trazido até o presente 
momento, nos parece que o Estado encontra-se em 
uma encruzilhada. Como bem adverte Cançado 
Trindade:

“States are nowadays faced with a dilemma 
which should have been overcome a long time 
ago: either they return to the old voluntarist 
conception of International Law, abandoning 
the hope in the primacy of Law over power 
politics, or they retake and realize the ideal 
of construction of a more cohesive and insti-
tutionalized international community in the 
light of the imperatives of the rule of law and 
the realization of justice, moving resolutely 
from jus dispositivum to jus cogens” [25].

Esperamos que não haja um retrocesso com o 
retorno ao puro voluntarismo como fundamento da 
obrigatoriedade do Direito Internacional32. Muito 
pelo contrário, nossos votos são para o fortaleci-
mento das normas jus cogens e da cada vez maior 
vinculação dos Estados ao seu cumprimento33.

5. conclusão

Apesar de alguns poucos tentarem de forma 
infrutífera desacreditar o Direito Internacional, 
constata-se que é dever inescusável dos Estados 
concretizarem os preceitos oriundos da normatividade 
internacional.

32. “As crescentes tendências institucionalizadoras – e, 
antes de mais, o jus cogens – só por si demonstram a 
incapacidade de uma fundamentação voluntarista do 
Direito Internacional” [10].

33. “En esta medida, el reconocimiento de los valores 
fundamentales del derecho internacional se que 
dó siempre en las inmediaciones de determinados 
principios básicos, que la ideología de la iluminación 
(especialmente en lo concerniente a la protección del 
individuo) le exigía a todo orden legal positivo. Sin 
embargo, los recientes desarrollos legales se remontan 
a un canon de valores que sirve de presupuesto 
al derecho internacional. Esto es válido para los 
estándares imperativos en materia de derechos 
humanos (no para los dispositivos contenidos en los 
tratados), así como para los nacientes requisitos que 
debe llenar la estructura interna de um Estado (como 
un mínimo de elementos democráticos)” [26].
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Na medida em que os sujeitos do Direito Inter-
nacional assumem compromissos, vinculam-se ao 
que fora pactuado. Dessa forma, independentemente 
da filiação as teses voluntaristas ou antivoluntaristas 
que justificam a obrigatoriedade do Direito Inter-
nacional, os Estados não podem alegar o seu direito 
interno para fundamentar a lesão aos tratados 
internacionais, já que os celebraram e incorporaram 
ao ordenamento interno por vontade própria, em 
clara manifestação da soberania e autodeterminação 
dos povos.

No ponto específico dos compromissos interna-
cionais de proteção aos Direitos Humanos, a impe-
ratividade e a inderrogabilidade das normas de jus 
cogens reforçam a ideia de que a concretização dos 
direitos mais básicos ao ser humano e que gravitam 
em torno do postulado da dignidade da pessoa 
humana, não está sujeita a absoluta disponibilidade 
dos Estados. Com efeito, as referidas normas limitam 
à atuação do Estado, no que tange a obrigação 
negativa de violar os Direitos Humanos e na positiva 
de implementá-los.

Diante de tais argumentos, resta considerar que 
o jus cogens, apesar de ainda merecer avanços em 
seus estudos, serve na contemporaneidade como 
novo fundamento da obrigatoriedade do Direito 
Internacional.

Redefinindo os alicerces das ideias referidas, 
o desenvolvimento da noção de normas de jus 
cogens passa a robustecer a força normativa do 
Direito Internacional, principalmente do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, o que é es-
sencial para a proteção dos indivíduos no ambiente 
complexo de nossa sociedade.
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Resumo

São descritos os procedimentos que resultaram na criação do Laboratório de Transferência 
de Calor, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, historiando-se desde a 
formação do grupo de pesquisa até a aprovação do primeiro projeto com fi nanciamento. 
Apesar das peculiaridades intrínsecas de cada situação relatada, acredita-se que alguns 
detalhes do processo evolutivo, que permitiram ao laboratório atingir o atual estágio, 
podem servir como incentivo à formação de novos grupos, interessados na criação de 
espaço dedicado às atividades de ensino, pesquisa e extensão em engenharia térmica 
dentro de universidades.
Palavraschave: Prática experimental; Ensino; Pesquisa; Graduação; Pós-Graduação.

Abstract

The experience of creation of a heat transfer laboratory. We describe the procedures 
that resulted in the establishment of the Laboratory of Heat Transfer, of the Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte – Brazil, explicating the different phases of the process, 
from the formation of the research group to the conquest of the fi rst sponsored project. 
Despite of the intrinsic particularities of each reported situations, we believe that some 
details of the process, that helped the laboratory to reach the present conditions, may be 
useful as an incentive to the formation of new groups of lectures interested in activities 
on teaching, researching and advising in the area of thermal engineering, in universities.
Keywords: Practical class; Teaching; Research; Graduation; Post-Graduation.

1. Introdução

O estudo da energia é o principal objetivo 
das Termociências (Termodinâmica, Mecânica 
dos Fluidos e Transferência de Calor) e constitui 
a própria essência da Engenharia Mecânica [1]. 
Ao proporcionar meios para que o aluno se 

familiarize com a instrumentação e os métodos de 
investigação dos processos térmicos, o laboratório 
de Termociências desempenha papel preponderante 
na formação do profissional [2], conferindo-lhe 
capacidade e versa tilidade.

Existe uma diferença entre os processos de 
implantação e de criação de um laboratório, que vai 
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além do aspecto semântico. Enquanto na implantação 
o grupo de pesquisa está envolvido essencialmente 
com aspectos legais e com a busca por espaço físico 
para instalação de equipamentos já adquiridos, 
visando criar condições para executar as atividades 
atinentes à aquisição dos equipamentos, a criação 
requer esforços de ordens distintas, necessários à 
consolidação de um grupo de trabalho e à aquisição 
de equipamentos, além da conquista de espaço físico.

Considere-se o caso do profissional que concluiu 
o estágio doutoral em uma instituição onde a atividade 
de pesquisa já se encontra em fase avançada, e que 
foi recentemente aprovado em concurso para suprir 
vaga do magistério superior em uma instituição longe 
dos grandes centros. A chegada ao novo ambiente é 
um período de transição, em geral, marcado por três 
fases: choque, adaptação e superação.

Familiarizado com uma infra-estrutura que favo-
rece o exercício da pesquisa, o recém-contratado 
sentirá o impacto de uma realidade às vezes muito 
diferente da que estava habituado. Além disso, tendo 
de assumir aulas na graduação e pós-graduação, 
sofrerá os efeitos decorrentes da redução do tempo 
disponível para pesquisa. Depois, no momento em 
que procurar dar início às atividades de pesquisa junto 
ao grupo ao qual se integrou por meio do concurso, 
poderá encontrar uma situação desfavorável. Tais 
fatos podem originar sensações de impotência e 
frustração.

Superado o impacto inicial, passa-se à fase na qual 
o pesquisador procurará se adequar à realidade de 
trabalho na nova instituição e, mais especificamente, 
ao grupo ao qual pertence. Ele poderá se envolver 
em projetos que, mesmo não sendo de seu interesse 
específico, servirão para testar sua capacidade de 
adaptação. Dependendo dessa capacidade, ocorrerá 
ou não o florescimento da necessidade de criação de 
um espaço próprio, com infra-estrutura mínima para 
retomada de suas atividades preferidas. Nos casos 
em que isso não acontecer, caberá ao pesquisador 
integrar-se totalmente às atividades predominantes 
do grupo.

Enquanto atua fora de seu quadrante principal, o 
pesquisador deve permanecer atento para identificar 
o surgimento de oportunidade para criação do próprio 
espaço, ocasião em que procurará convencer seus 
colegas de que, se assim ocorrer, poderá trabalhar 

com maior eficiência, enriquecendo e ampliando o 
campo de atuação do grupo. No presente trabalho 
faz-se um relato das etapas superadas durante a 
criação do Laboratório de Transferência de Calor da 
UFRN. Ainda que não seja um modelo para os que 
pretendem seguir caminho semelhante, apresentam-
-se aqui alguns procedimentos que podem ajudar na 
jornada.

2. Justificativas para  
criação do laboratório

Em 1997, após aprovação em concurso público 
para ocupar vaga na Câmara de Termociências do 
Departamento de Engenharia Mecânica, deu-se 
início às atividades na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, dividindo-se o tempo de trabalho 
entre ensino na graduação e ensino e pesquisa 
no mestrado do Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Mecânica – PPGEM.

A responsabilidade pela orientação de alunos 
de pós-graduação foi assumida, desde início, 
diante da perspectiva de desenvolvimento da parte 
experimental com apoio das infra-estruturas de 
quatro laboratórios da Câmara de Termociências, a 
saber: Dispositivos Térmicos e Especiais, Mecânica 
dos Fluidos, Máquinas de Fluxo e Energia.

Apesar da boa acolhida, logo se tornou evidente 
que a precariedade da situação não favoreceria a 
execução dos projetos. Já havia problemas sufi-
cientes naqueles laboratórios, tornando a atividade 
de pesquisa um desafio quase insuperável para os 
que ali atuavam, principalmente no que se referia 
à instrumentação para medição de grandezas 
termofísicas. A insistência em continuar tentando 
desenvolver os projetos, decorrente da falta momen-
tânea de opção, provou-se um equívoco e resultou no 
desligamento de dois alunos do PPGEM, após dois 
anos de trabalhos. Ao prejuízo financeiro somou-
-se o prejuízo do tempo perdido. Obviamente, a 
responsabilidade maior pelos fracassos recaiu sobre 
o orientador.

No início de 2000, com a iminência de esgo-
tamento do prazo para defesa de dissertação de 
mestrado dos alunos remanescentes, deu-se início 
ao projeto de criação de um laboratório para desen-
volvimento de atividades de ensino, pesquisa e 
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extensão na área de Termociências. O grupo original 
encarregado do projeto seria composto do orientador 
e dos próprios alunos orientados, alguns deles 
também professores do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Rio Grande do Norte, CEFET–RN 
(Figura 1).

Figura 1. Equipe responsável pela criação do LTC-UFRN.

Na etapa de criação do laboratório, buscou-se 
apoio junto à Coordenação do PPGEM, à Chefia do 
Departamento de Engenharia Mecânica e à Direção 
do Centro de Tecnologia da UFRN. Os dirigentes 
daqueles setores questionaram, com razão, a capa-
cidade de um novo laboratório suprir demandas 
não atendidas pelos laboratórios já existentes e 
que permaneciam de portas abertas ao grupo. Para 
refutar o axioma, argumentou-se que, sendo o tempo 
fator crucial naquela situação, a partir do momento 
em que o grupo dispusesse de sala própria, haveria 
maior liberdade de ocupação de espaço físico – 
não dependendo do andamento nem atrasando os 
trabalhos dos alunos orientados dos Coordenadores 
dos laboratórios existentes, permitindo unir esforços 
e economizar tempo nas montagens experimentais, 
contando para isso inclusive com o apoio que já 
recebia daqueles laboratórios.

3. Busca por espaço físico

Aprovado o pleito junto às autoridades respon-
sáveis, antes da oficialização da criação do labo-
ratório, o grupo precisava encontrar espaço físico 
disponível dentro da Instituição. Sendo ligado ao 
Departamento e à Pós-graduação de Engenharia 
Mecânica, a busca ficaria restrita ao Núcleo Tec-
nológico Industrial – NTI, da UFRN.

Após diversas visitas ao local, o grupo en-
controu uma sala com 28 m2 sendo utilizada por 
professores para ministrar aulas teóricas. Foi feito 
um levantamento do nome dos professores que 
atuavam naquele espaço e iniciou-se o processo 
de contato com cada um deles. Nas entrevistas, o 
grupo soube que, devido à falta de equipamento de 
climatização, os professores costumavam começar 
seus respectivos cursos naquele espaço e, depois, 
com a condição desfavorável se intensificando, 
procuravam salas nos setores de aulas teóricas da 
Instituição. Assim, além da necessidade do grupo, 
mais três argumentos justificavam o pleito: falta de 
condições de conforto para usuários da sala, aulas 
teóricas sendo realizadas em espaço destinado a 
laboratório e disponibilidade de salas nos setores de 
aulas teóricas do Campus.

Resolvido o problema de realocação de espa-
ços no Setor de Aulas Teóricas IV da UFRN, os 
professores passaram a dar aulas em salas com 
melhores condições e o grupo ocupou a sala no NTI 
em meados de março de 2000. A primeira ação do 
grupo constou do levantamento das necessidades 
primárias, indispensáveis ao início das atividades 
atinentes aos projetos de mestrado dos alunos do 
PPGEM. Paralelamente, o orientador deu entrada 
no Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) 
com um processo para oficialização do laboratório. 
Em reunião do DEM, realizada em agosto de 2000, 
a proposta foi aprovada por unanimidade. Diante 
das dificuldades que surgiriam posteriormente, 
quando, de fato, os projetos dos alunos começaram 
a ser desenvolvidos no Laboratório de Transferência 
de Calor da UFRN, a conquista do espaço físico 
revelou-se uma vitória menor.

4. Recursos materiais

O espaço físico necessário ao desenvolvimento 
dos projetos dos alunos do PPGEM estava dis-
ponível. Entretanto, era apenas uma sala vazia. 
Diante da exigüidade de tempo, para montagem dos 
experimentos, tomou-se uma decisão em caráter 
emergencial – dividir as despesas com material, onde 
o professor arcaria com 50% dos custos enquanto os 
alunos dividiriam entre si os 50% restantes.
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Foi vital para complementação da infra-estrutura 
do laboratório a colaboração da Direção do Centro de 
Tecnologia, na figura do Prof. Marciano Furukava, 
que forneceu dois aparelhos condicionadores de ar 
e um computador, e da Profa. Eve Maria de Freire 
Aquino, Coordenadora do PPGEM, que destinou 
R$ 9.000,00 de verba do Programa à aquisição de 
material de consumo.

Sendo um laboratório integrante da Câmara 
de Termociências, portanto, dedicado ao estudo 
dos processos de transferência de calor, nada mais 
natural do que dotar sua infra-estrutura de meios para 
medição de temperatura. Assim, o grupo começou 
os trabalhos concentrando-se na construção de duas 
bancadas: uma para fabricação de termopares e 
outra para calibração de medidores de temperatura 
(termopares e termômetro de líquido em bulbo de 
vidro). Para tanto, recorreu-se a materiais fora de 
uso, armazenados no Departamento de Material e 
Patrimônio – DMP, da UFRN.

Com algumas adaptações e utilizando-se um 
circuito de soldagem adquirido no Departamento de 
Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de 
São Carlos, da USP, foram construídas as bancadas 
apresentadas nas Figuras 2 e 3.

Figura 2. Bancada para fabricação de termopares.

Figura 3. Bancada para calibração de medidores de temperatura.

5. Atividades de pesquisa

O desejo de encontrar soluções para problemas 
é o motivo que leva o pesquisador ao laboratório 
[3]. Com apoio do CEFET-RN, professores daquela 
instituição, que também eram alunos do mestrado 
do PPGEM, conseguiram montar seus experimentos 
(Figuras 4 e 5) e encontrar as soluções dos problemas 
de suas pesquisas no LTC.

O apoio do PPGEM permitiu a compra de um 
sistema de aquisição de dados de temperatura, 
essencial às pesquisas de transferência de calor, 
e a compra de material para desenvolvimento de 
dissertação de mestrado sobre escoamento de ar 
induzido por energia solar, como se vê na Figura 6.

Figura 4. Circuito de refrigeração com R-134a, construído com 
apoio do CEFET-RN.

Figura 5. Canal e bancada de controle para estudo da indução de 
fl uxo de ar por convecção livre, construídos com apoio do CE‑
FET-RN.



A Experiência de Criação de um Laboratório de Transferência de Calor 43

Figura 6. Canal para estudo do fl uxo de ar induzido por aqueci‑
mento solar.

Com paciência e perseverança, no período de 
2001 a 2002 foram concluídos três trabalhos de 
mestrado de alunos do PPGEM. Entretanto, a inci-
piência do grupo, associada à baixa produção 
científica, não contribuía para que as propostas de 
projeto encaminhadas aos órgãos financiadores 
fossem aprovadas.

Em 2001, diante de uma crise energética nacional, 
o governo federal criou uma linha de financiamento 
de emergência, via CNPq, denominada de Fundo 
CT – ENERG. Juntos, o desespero por parte do 
governo, o pouco tempo dado aos avaliadores para 
análise dos projetos e, principalmente, a quota 
diferenciada (30% da verba do Fundo para regiões 
Norte e Nordeste), contribuíram para que a proposta 
apresentada pelo grupo do LTC fosse aprovada. 
Assim, depois de doze reprovações em tentativas 
junto a outras linhas de financiamento, teve início 
o projeto Sistemas Construtivos Alternativos para 
Obtenção de Conforto Térmico e Redução do 
Consumo de Energia em Edificações.

Contando com quatro professores da UFRN, 
três da UFPI e vinte e cinco bolsistas – entre 
alunos de Iniciação Científica, técnicos de nível 
médio e dois engenheiros, o projeto representou 
um marco na história do recém-criado laboratório, 
tendo alavancado a produção científica do grupo 
de forma indelével. Entre os trabalhos, aquele que 
seria desenvolvido dentro da parceria estabelecida 
com uma empresa resultou em premiação (Figura 7). 
Também foram realizados eventos para apresentação 
de resultados dos projetos individuais dos bolsistas, 
na UFRN e na UFPI, conforme se vê nas Figuras 
8 e 9.

Figura 7. Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica 2002.

Figura 8. Cartaz do simpósio do grupo CT-ENERG na UFRN.

Figura 9. Cartaz do simpósio do grupo CT-ENERG na UFPI.
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Como apenas 20% da verba do projeto eram 
destinados à compra de materiais, os alunos criaram 
um fundo de apoio, permitindo ampliar e equipar a 
infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das 
pesquisas (Figura 10). Com apoio do Prof. João Bosco 
da Silva, Diretor do Núcleo Tecnológico Industrial 
da UFRN, conseguiu-se uma nova sala, contígua à 
primeira sala do LTC, de modo a permitir dividir o 
laboratório em dois setores: sala de computadores, 
onde os alunos podiam realizar os trabalhos de seus 
projetos, e sala de experimentos, exclusiva para 
montagens dos aparatos das pesquisas (Figura 11). 
Como conseqüência, houve um salto na produção de 
trabalhos para eventos locais e regionais.

Figura 10. Placa fi xada à entrada do LTC, com agradecimentos 
aos que colaboraram na adequação do laboratório ao desenvolvi-
mento das atividades do projeto.

Figura 11. Salas do LTC-UFRN.

A continuação do projeto CT-ENERG veio 
com a aprovação da proposta Rede de Pesquisa em 
Eficiência Energética de Sistemas Construtivos, com 
financiamento do Fundo Verde-Amarelo/FINEP-
-HABITARE. Sendo uma rede, o projeto integrou 
UFRN, UFPI, UFCG, UFAL, UFSC e INPE. 
Tratando-se de um projeto maior, onde se passaria 
do desenvolvimento de elementos construtivos 
alternativos (blocos) ao desenvolvimento de 
sistemas construtivos (placas e paredes), surgiu a 
necessidade de espaço físico para experimentos 
de campo, onde os sistemas seriam expostos às 
condições reais de intempéries. Graças à intervenção 
do Diretor do Centro de Tecnologia, Prof. Marciano 
Furukava, foi conseguido um espaço com 1.300 m2 
a pouco mais de 50 m de distância do LTC. Nesse 
espaço, com apoio das empresas parceiras, foram 
edificadas células de testes fabricadas com diferentes 
materiais construtivos, como pode ser visto na 
Figura 12. Mesmo procedimento foi seguido na 
UFPI (Figura 13), onde as pesquisas eram focadas 
nos materiais para coberturas.

Figura 12. Bolsista do Projeto FINEP-HABITARE instalam sen-
sores para monitoramento das células de testes da UFRN.

Figura 13. Células de testes do Projeto FINEP-HABITARE na 
UFPI.
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Para que o LABCON – Laboratório de Conforto 
Ambiental da UFRN estivesse apto a realizar estudos 
de simulação do desempenho térmico dos sistemas 
construtivos, era indispensável ter acesso a dados de 
radiação solar locais. Assim, com apoio do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais – Centro Regional 
do Nordeste (INPE – CRN), na figura de seu chefe, 
Eng. Manoel Jozeane Mafra de Carvalho, e do 
pesquisador do INPE Prof. Paulo Nobre, foi instalada 
sobre uma caixa d’água, uma estação solarimétrica 
(Figura 14) ligada ao LAVAT – Laboratório de 
Variáveis Ambientais Tropicais, pertencente àquela 
Instituição, que ocupa terreno cedido pela UFRN.

Tendo passado do estudo de elementos ao de 
sistemas construtivos adaptados às condições da 
Região Nordeste, esperava-se que o passo seguinte 
na evolução da pesquisa levasse o laboratório a 
um protótipo de habitação. E assim ocorreu. Com 
apoio da empresa DOIS A Engenharia e Tecnologia 
Ltda., parceira do projeto, deu-se com a construção 
de uma habitação de interesse social. Na figura 15 
pode ser vista a HIS, fabricada com CCE – concreto 
celular espumoso, um material construtivo que, com 
uma densidade de 1.200 kg/m3, possui resistência à 
compressão igual àquela do concreto convencional 
(2.500 kg/m3).

Figura 15. Habitação de interesse social, do projeto FINEP-
HABITARE da UFRN.

Terminado o financiamento, o projeto continua 
ativo, com pesquisas sobre desempenho térmico, 
con servação de energia e desenvolvimento de novos 
mate riais, rendendo trabalhos de iniciação científica, 
dissertações, teses, trabalhos para congressos e artigos 
para revistas. Os materiais desenvolvidos, assim como 
a própria HIS, são estudados por alunos do curso de 
Arquitetura da UFRN. Estudantes de escolas do 
ensino médio realizam visitas aos laboratórios e à HIS, 
conhecendo os resultados das pesquisas da equipe.

Depois do projeto FINEP-HABITARE, vieram 
outros projetos de menor aporte financeiro, entre 

Figura 14. Estação Solarimétrica de Natal – RN – Brasil, situada no INPE-CRN.
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eles o de Desenvolvimento de compósitos a partir de 
resinas e fibras vegetais, que teve por meta estudar 
a possibilidade de se utilizar materiais regionais 
e resíduos (industriais, animais e vegetais) para 
produção de isolantes térmicos (Figura 16). Esse foi 
o primeiro projeto a proporcionar uma bolsa (CNPq 
– PDTEI) ao coordenador do LTC. Entre outros 
resultados, rendeu um pedido de patente para um dos 
materiais desenvolvidos.

Figura 16. Compósito de poliuretano vegetal sendo submetido a 
aquecimento.

A principal dificuldade nesse projeto deveu-
-se à necessidade de determinação de propriedades 
termofísicas (condutividade, difusividade, capaci-
dade calorífica e resistência térmica) dos materiais 
desenvolvidos. Graças ao apoio do Prof. Fernando 
Lins, do Departamento de Geologia da UFRN, 
conseguiu-se acesso ao único instrumento existente 
no Rio Grande do Norte capaz de realizar medições 
dessas grandezas.

Os projetos desenvolvidos no LTC sofreram 
desdobramentos de diversas ordens. Atualmente, o 
grupo continua atuando na área energia/ambiente, 
mas também apóia trabalhos na área de saúde 
– relativos ao uso de dados solarimétricos para 
pesquisas sobre câncer de pele, e de remediação 
ambiental – relativos à sorção de petróleo em 
derramamentos em águas. Prevê-se que, caso seja 
aprovada uma proposta de pesquisa na área de 
energia solar, recentemente submetida a um órgão 
de fomento, o grupo deverá direcionar as atividades 
de todos bolsistas do laboratório para essa área, 
em processo semelhante ao que ocorreu durante 
as execuções dos projetos CT-ENERG e FINEP-
-HABITARE.

6. Atividades de extensão

Em 2002, o grupo ganhou novos membros e atuou 
pela primeira vez em uma atividade de extensão, 
prestando serviços a uma empresa da construção 
civil interessada em avaliar a resistência térmica 
de um elemento construtivo inovador, fabricado 
com argamassa de cimento e agregado leve. Os 
resultados foram tão promissores que o grupo 
sentiu-se confiante a concorrer ao Prêmio FINEP de 
Inovação Tecnológica, conquistando o 2º lugar no 
Norte-Nordeste com o trabalho intitulado Elemento 
construtivo de baixo impacto ambiental: alternativa 
para construção civil. Na Figura 17 pode ser visto o 
elemento construtivo desenvolvido pelo empresário 
Emanoel Dantas Ribeiro sendo analisado no LTC.

Figura 17. Blocos de concreto leve da empresa TECLEVE, em 
análise no LTC.

A conquista do Prêmio FINEP de 2002 repercu-
tiu entre os empresários do setor com atividades 
na região e, a partir daí, a procura pelos serviços 
do LTC aumentou. Até a presente data, já foram 
atendidas demandas de empresas que produzem 
blocos de solo-cimento, blocos de concreto celular 
espumoso, blocos com agregados, telhas fabricadas 
com resíduos, placas de material compósito para 
vedação de forros e material para isolação térmica de 
sistemas de termoacumulação, entre outras.

Os apoios da Direção do Centro de Tecnologia 
e do IFRN permitiram que membros do LTC 
realizassem cursos na área das Ciências Térmicas – 
com destaques para Trocadores de calor, ministrado 
pelo Instituto Brasileiro do Petróleo – IBP, e Heat 
Transfer Physics, ministrado pelo Prof. Massoud 
Kaviany, na UFSC, aumentando as possibilidades 
de atuação do laboratório em atividades de extensão 
ligadas às empresas da região.
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7. Atividades de ensino

O maior desafio de uma universidade é pro-
porcionar ao aluno os meios para desenvolver suas 
aptidões. O processo de desenvolvimento de aptidões, 
quando satisfatório, resulta em um profissional 
gabaritado e criativo. Poucos espaços dentro de uma 
universidade proporcionam ambiente mais propício 
à criatividade do aluno como um laboratório. Ciente 
desses fatos, a Comissão de Credenciamento para 
Engenharia e Tecnologia dos EUA (ABET), utiliza 
como um dos critérios de avaliação dos programas 
de engenharia das universidades norte-americanas as 
habilidades dos graduandos para projetar e conduzir 
experimentos, assim como para analisar e interpretar 
dados [4].

No LTC, com as atividades de pesquisa e 
extensão em desenvolvimento, passou-se a etapa 
seguinte, i.e., preparação para execução de prá-
ticas de ensino. Nessa etapa, considerada pelo 
grupo a de maior responsabilidade, teve-se como 
objetivo inicial atender à disciplina DEM 0405 – 
Laboratório de Transmissão de Calor, do curso de 
Engenharia Mecânica da UFRN e, principalmente, 
complementar o conteúdo das aulas teóricas. Com 
recursos dos próprios professores e ajuda da Direção 
do Departamento de Material e Patrimônio da UFRN, 
que permitiu livre acesso ao seu depósito de material 
inoperante, foram construídos alguns dispositivos 
que serviram às práticas experimentais (Figura 18).

Figura 18. Prática experimental em andamento no LTC.

A atividade de ensino no LTC ganhou reforço 
após aprovação de proposta encaminhada ao CNPq, 
que contemplou um projeto de difusão científica e, 

assim, proporcionou a aquisição de kits de ensino. 
O último módulo chegou ao laboratório em 2011 e 
encontra-se atualmente em fase de testes antes do uso 
efetivo em aulas práticas, previsto para o segundo 
semestre de 2012.

8. Formação de recursos humanos

O primeiro trabalho de Iniciação Científica foi 
desenvolvido sob a tutela do orientador quando ainda 
não existia o laboratório e, portanto, constou de uma 
atividade intrinsecamente incipiente: por meio de 
equações matemáticas, foram projetadas curvas 
da seção de contração de um túnel de vento que, 
pretendia-se, seria construído em futuro próximo 
(Figura 19).

Figura 19. Projeto de I.C., desenvolvido antes da criação do LTC.

Após a criação do LTC, diante da inexistência 
de recursos materiais e da necessidade de designar 
alguma atividade ao bolsista I.C., desenvolveu-se 
um estudo experimental sobre convecção livre em 
um canal cilíndrico inclinado, onde o fluxo de ar era 
induzido pelo aquecimento de uma placa absorvedora 
de calor instalada no interior do canal. O dispositivo 
para indução de fluxo de ar, mostrado na Figura 
20, constava de um canal fabricado com seções de 
garrafas pet, de uma placa de metal (adquirida na 
sucata do Núcleo Tecnológico Industrial da UFRN) 
e de suportes (conseguidos na oficina do pai do 
bolsista).
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Figura 20. Dispositivo para indução de fluxo de ar por convecção livre.

Como não havia instrumentação para medição do 
fluxo de ar, recorreu-se à técnica de uso de traçadores 
(PIV – particle image velocimetry). Para tanto, 
construiu-se, a partir de sucata, um dispositivo para 
geração de fumaça de óleo de silicone (Figura 21).

Figura 21. Gerador de fumaça.

A proposta de aproveitar energia solar para 
induzir fluxo de ar em um canal vertical, com 
possibilidades de uso para dispersão de gases, fumos, 
névoas e vapores em ambientes industriais, mostrou-
se interessante aos avaliadores do Congresso de 
Iniciação Científica da UFRN de 2002, resultando 
na premiação do trabalho do aluno.

O espaço do laboratório proporcionou a interação 
entre alunos de graduação e de pós-graduação, com 
benefícios para todos. Após ter o primeiro projeto de 
pesquisa com financiamento (CNPq – CT ENERG) 
aprovado, os pesquisadores do LTC direcionaram 
os trabalhos dos orientandos de iniciação científica, 
mestrado e doutorado para temas atinentes aos 
objetivos do projeto. Na época, o laboratório chegou 
a contar com quatro professores (um da Eng. 

Mecânica e três da Arquitetura) e trinta bolsistas, 
além de alunos de voluntários, de áreas como: Física, 
Arquitetura e as engenharias Mecânica, Têxtil, Civil, 
Produção e Materiais.

Após o encerramento do projeto, alguns alunos 
continuaram a desenvolver atividades no laboratório, 
transformando o tema da pesquisa em trabalho de 
pós-graduação. Ressalta-se o caso de uma aluna 
que se engajou ao LTC como voluntária de I.C. do 
projeto, posteriormente passou à categoria bolsista 
I.C., fez mestrado e, depois, doutorado no PPGEM. 
Finalmente, prestou concurso e assumiu o magistério 
em outra IFES.

Em conseqüência do bom relacionamento com as 
empresas parceiras, alguns funcionários solicitaram 
e realizaram estágio de graduação de cursos técnicos 
no laboratório e um engenheiro de uma empresa de 
construção civil iniciou o mestrado no Programa 
de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de 
Materiais – PPGCEM, da UFRN, desenvolvendo sua 
pesquisa no LTC.

Dando continuidade às atividades voltada à área 
de formação de recursos humanos, a equipe do LTC 
trabalha atualmente na preparação de cursos de 
capacitação em ciências térmicas para professores da 
rede pública e graduandos da licenciatura de Física 
do IFRN. Serão cursos de extensão universitária 
gratuitos, cada um com 20 horas-aula, divididas em 5 
horas de teoria e 15 horas de práticas experimentais, 
com previsão de início em 2013.

9. trabalhos e conquistas

Desde o início oficial das atividades, em 2000, a 
equipe do laboratório: publicou artigos em revistas, 
apresentou trabalhos em congressos, depositou 
processos de pedidos de patentes, orientou trabalhos 
de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, 
supervisionou estágios e conquistou prêmios nas 
categorias institucional, estadual, regional e na-
cional. Os dados quantitativos relativos à produção 
científica do LTC são apresentados na Tabela 1. 
As premiações conquistadas são apresentadas na 
Tabela 2, enquanto na Tabela 3 estão especificados 
os financiamentos obtidos para desenvolvimento de 
projeto de pesquisa. Na Tabela 4 discriminam-se os 
produtos tecnológicos desenvolvidos.
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Tabela 1. Produções científi cas do LTC – UFRN, concluídas até 2012.
Orientações de I.C. 25
Orientações de M.Sc. 16
Orientações de Dr. 5
Supervisão de estágio 3
Trabalhos apresentados em congressos 57
Artigos publicados em revistas 7

Tabela 2. Premiações conquistadas pela equipe do LTC – UFRN.
Prêmio Categoria Ano

Jovem Mulher Pesquisadora do RN Estadual 2009
Iniciação Científica / UFRN Institucional 2008
Universia – Santander / Banespa Nacional 2005
Inovação Tecnológica / FINEP Regional 2002
Iniciação Científica / UFRN Institucional 2002

Tabela 3. Financiamentos obtidos pelo LTC – UFRN.
Projeto Órgão financiador Montante (R$)

Sistemas construtivos alternativos para redução do consumo de energia 
elétrica na climatização de ambientes

CNPq / CT ENERG 231.417,90

Rede de pesquisa em eficiência energética de sistemas construtivos. FINEP HABITARE 211.691,19
Desenvolvimento de compósitos a partir de resina e fibras vegetais CNPq / PDTEI 31.680,00
Bloco de concreto celular de alto desempenho térmico para conservação de 
energia e redução de custos

FAPERN / PAPPE 128.830,00

A UFRN vai à escola CNPq Difusão C&T 66.242,42
Semana de Termociências 2010 FAPERN / Apoio a eventos 7.600,00
Total 677.461,51

Tabela 4. Processos de pedidos de patentes depositados pelo LTC – UFRN.
Compósito isolante térmico de poliuretano de mamona e fibras de sisal 2009
Compósito de espuma rígida de poliuretano de mamona e vermiculita expandida 2009
Compósito de concreto celular e resíduo de polímero plástico 2009
Isolante térmico à base de polímeros naturais 2001
Cobertura aerodinâmica para chaminés de ventilação 2000

A realização de um evento interno, denominado 
Semana de Termociências, serviu para motivar os 
bolsistas e garantir que alguns dos objetivos de seus 
projetos de pesquisadas fossem atingidos dentro de 
1 semestre de atividades. Assim, além do Congresso 
de Iniciação Científica da UFRN, em outubro, 
resultados parciais poderiam ser apresentados ainda 
no primeiro semestre. Considerando-se que não 
existe período de férias para bolsista, pois se trata 
de um contrato entre o órgão financiador e a equipe 
executora do projeto, os eventos foram realizados 
no mês julho – considerado de baixa atividade 
laboratorial. Em 2010, o evento foi realizado 

concomitante à celebração dos 10 anos de criação do 
LTC (Figura 22).

Figura 22. Evento de divulgação dos trabalhos do LTC.
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Previsto para se encerrar em setembro de 2012, 
o projeto de difusão de conhecimentos UFRN VAI 
À ESCOLA terá continuidade nos moldes do que já 
vem sendo feito, de acordo com a proposta original de 
manutenção do projeto após o fim do financiamento 
pelo CNPq. Apenas a atuação em escolas do interior 
será reduzida, mantendo-se a programação das 
atividades junto às escolas da capital.

Em 2005, foi selecionado um aluno para ingresso 
no doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Ciência e Engenharia de Materiais, PPGCEM – 
UFRN, ao qual foi proposto desenvolver um projeto 
de pesquisa que versava sobre o aproveitamento de 
resíduo industrial para uso como agregado leve em 
blocos de elementos construtivos destinado à vedação 
de lajes (“caixão perdido”) e isolação térmica. 
Por iniciativa do aluno, o projeto foi adequado e 
submetido ao concurso Prêmio Universia – Santander/
Banespa, conquistando o primeiro lugar da categoria 
indústria. Após a conclusão do doutorado, em 2009, 
o engenheiro criou uma empresa para exploração 
comercial do produto desenvolvido na UFRN (Figura 
23), associando-se a uma das empresas parceiras 
do laboratório, constituindo a primeira experiência 
bem sucedida do LTC no âmbi to da pesquisa/
desenvolvimento/inovação/empre endedorismo. Em 
2011, explorando o aspecto ambien tal do produto, 
o engenheiro conquistou o 1° lugar do concurso da 
Confederação Nacional das Indústrias.

Figura 23. Corpos de prova do CCP – concreto celular poliméri-
co, desenvolvido na UFRN.

As dificuldades de acesso a dados sobre proprie-
dades termofísicas dos materiais (condutividade, 

difusividade, capacidade calorífica e resistência 
térmicas) constituiu, desde o início das atividades, 
o principal fator limitador do nível das pesquisas 
desenvolvidas no LTC sobre novos materiais para 
isolação térmica. Em 2012, após ter reprovadas seis 
propostas de projeto para aquisição do equipamento 
por diferentes órgãos, finalmente, graças aos esfor-
ços conjuntos da Pró-reitoria de Pós-graduação da 
UFRN, do Departamento de Engenharia de Materiais 
e do PPGCEM, o LTC adquiriu um medidor de 
propriedades termofísicas. Acredita-se que esse 
será o marco do início de uma nova fase de P&D no 
laboratório.

As parcerias estabelecidas com empresas trou-
xeram mais resultados do que se acreditava ser 
possível no início. Paciência e persistência, juntas, 
permitiram que conceitos pré-estabelecidos, por 
ambas as partes, fossem desmistificados e corrigidos. 
As primeiras empresas continuam parceiras até hoje, 
mais de dez anos após a primeira interação. De 
acordo com a necessidade, os dois lados se revezam 
nos papéis, atuando ora como ator principal, ora 
como coadjuvante em projetos de interesse comum. 
A maior parte da produção técnico-científica da 
equipe do LTC foi fruto dos trabalhos desenvolvidos 
na busca por soluções para problemas dessas 
parceiras. O aumento da demanda por novidades e a 
importância das tecnologias voltadas à preservação 
ambiental – por exemplo: aproveitamento de resí‑
duos e conservação de energia, deverão ser os 
vetores que nortearão os trabalhos das parcerias nos 
próximos anos.

10. conclusão

Os trabalhos no laboratório começaram pela 
pesquisa, foram seguidos de atividades de extensão 
e, finalmente, chegaram ao ensino. Reconhece-se 
que qualquer início é difícil e, ainda, que a seqüência 
poderia ter sido ensino → pesquisa → extensão. 
Entretanto, o caminho aparentemente torto seguido 
no LTC pode ter sido vantajoso, na medida em 
que, após a superação das dificuldades iniciais, 
intrínsecas dos projetos de pesquisa dos alunos das 
pós-graduações, foi possível superar as dificuldades 
de extensão e de ensino em um tempo menor e com 
maior eficiência.
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Os autores acreditam que o maior benefício 
decorrente da criação do laboratório foi ter 
proporcionado ambiente propício à interação entre 
alunos de graduação e de pós na busca por soluções 
para problemas das empresas. Tal fato, se supõe, 
favorece não apenas a difusão da cultura de pesquisa 
[5,6], mas a conscientização de que a interação 
entre universidade e empresa constitui um processo 
simbiótico, do qual depende a sobrevivência de 
ambas as partes.

Atualmente, a equipe do LTC se uniu a outros 
grupos que integram o Núcleo Tecnológico Industrial 
na busca de apoio, dentro e fora da Instituição, para 
evitar que o espaço físico destinado aos testes de 
campo, utilizado no desenvolvimento de projetos 
de pesquisa, seja transformado em estacionamento, 
conforme previsto no novo plano diretor da UFRN.
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Abstract

In this autobiographical article, the life and work of José Maria Filardo Bassalo is shortly 
presented.
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O poeta espanhol Antonio Cipriano José Maria 
y Francisco de Santa Ana Machado y Ruiz (Antonio 
Machado) (1875-1939), em 1912, escreveu o livro 
intitulado Campos de Castilla no qual existem os 
seguintes versos:

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.1

Tomando como mote esses versos, vou tentar 
descrever Meus Caminhos (cujos detalhes podem 
ser vistos no site: www.bassalo.com.br). Nasci em 
Belém do Pará, na Maternidade da Ordem Terceira 
de São Francisco, situada na esquina da hoje Rua 
Santo Antonio com a Travessa Frei Gil de Vila Nova, 
sob os cuidados do Dr. Waldemar de Freitas Ribeiro, 

1. Caminhante, são teus rastros / o caminho e nada mais; 
/ caminhante, não há caminho, / faz-se caminho ao 
andar. / Ao andar faz-se o caminho, e ao olhar para trás 
/ vê-se a senda que jamais / se há de voltar a pisar. / 
Caminhante, não há caminho, / somente sulcos no mar.

no dia 10 de setembro de 1935, às 12 horas, meia 
hora antes do nascimento de minha irmã gêmea 
Maria José (hoje, Maria José Bassalo Crispino). 
Meu pai, Eládio Bassalo, nasceu no dia 13 de junho 
de 1897, em uma aldeia espanhola chamada Puebles 
de Tribes, San Miguel de Bidueira, na Província de 
Orense, no Caminho de Santiago de Compostela, no 
noroeste da Espanha. Ele chegou a Belém, em 1912, 
era sapateiro (consertava e fazia sapatos) e faleceu, 
em Belém, no dia 20 de abril de 1980. Minha mãe, 
Rosa Filardo, nasceu no dia 08 de março de 1900, 
numa aldeia italiana de nome Castellucio Inferiore, 
na Província de Potenza, cerca de 500 km de Roma 
no centro sul da Itália. Ela chegou a Belém em 1924, 
era lavadeira (lavava roupa para fora) e morreu, 
também em Belém, no dia 28 de agosto de 1999. 
Maria e eu éramos os últimos filhos, sendo o primeiro 
o Antônio, nascido em 1927, seguido da Madalena 
(1929-1999) e do Mário (1933). Tive também um 
meio‑irmão: Luiz (“Corumbá”) (1923‑1952).

Realizei meu então Curso Primário no Insti-
tuto Luso-Brasileiro, de propriedade do Professor 
Raymundo Firmiano Lobo (1894-1963), casa que se 
localizava no Largo da Trindade, defronte da antiga 
Faculdade de Direito do Pará, hoje sede da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Secção Pará. Naquele 
local, estudei, de março de 1943 a dezembro de 
1946, sendo um aluno medíocre-lorentziano (é uma 
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curva do sino – gaussiana – assimétrica, ou seja, 
com um “cocuruto” para cima e em seu lado direito), 
segundo me defini anos mais tarde. Naquela época, 
apresentava gosto pela Matemática. Lembro-me de 
resolver com alguma facilidade contas de multiplicar 
e dividir, com fatores grandes e as famosas 
“englobadas”: expressões aritméticas envolvendo 
somas, multiplicações, divisões e potências de 
números inteiros. A complicação da solução decorria 
do fato de que essas operações eram misturadas com 
parêntesis, colchetes e chaves.

Em fevereiro de 1947, realizei o Exame de 
Admissão para ingressar no Curso Ginasial do 
Colégio Estadual “Paes de Carvalho” (CEPC). 
Fui admitido por haver obtido as seguintes notas: 
Português – 6,5 (Escrita: 6 e Oral: 7); Matemática 
– 7 (7 e 7); Geografia Geral – 4 (Escrita) e História 
Geral – 4 (Escrita), sendo a Média Geral do Exame 
de Admissão: 5,6. Realizei o Curso Ginasial até 
1950, com notas características de um medíocre-
lorentziano, como se pode ver no Apêndice, acrescido 
de uma segunda época na disciplina Geografia Geral, 
no 1º Ano Ginasial, ministrada pela Professora Maria 
Amélia Ferro de Souza (1908-2008). A segunda 
época era uma segunda oportunidade (realizada em 
fevereiro do ano seguinte) dada ao aluno que fosse 
reprovado (nota < 4) em no máximo duas disciplinas. 
Creio ser oportuno registrar que foi por ocasião em 
que estudava para esse exame extra, no começo 
de 1948, que se manifestou em mim a vontade de 
ser engenheiro civil (único ramo da Engenharia 
ofertado em Belém pela então Escola de Engenharia 
do Pará - EEP). Depois de uma folga no estudo de 
Geografia Geral, eu preparava “garagens” e “diques” 
para guardar e lavar os carrinhos de madeira que eu 
próprio construía. Essa mania de “engenheirar” eu 
a prolonguei por todo o ano de 1948, preparando 
uma réplica de um “bangalô” (casa de dois andares) 
cuja construção estava sendo realizada na esquina 
da Avenida Conselheiro Furtado com a Travessa 
São Pedro, travessa onde eu morava. Creio ser 
também oportuno destacar que, nessas construções, 
certamente, está a gênese de uma das especialidades 
da Engenharia Civil que mais tarde viria a exercer, 
quando me formei, em 1958: o cálculo estrutural. 
Naquela altura, eu não entendia por que não conseguia 
manter em pé, sem escora, o “dique” e a “marquise” 

de meu “bangalô”. Na confecção do “dique” e da 
“marquise”, eu distribuí pedaços de vergalhão, de 
3/16 polegadas de diâmetro, em um pedaço de ripa, 
apoiada, e os revestia com uma mistura de areia, 
cimento e pedacinhos de tijolos, materiais esses 
arranjados com os pedreiros da construção referida. 
A escora não poderia ser retirada, pois os vergalhões 
não estavam devidamente engastados em outras 
peças da minha construção e, esse engastamento, era 
fundamental para a “marquise” ficar solta, conforme 
aprendi mais tarde quando atuei como engenheiro 
calculista nas diversas obras que calculei (ver essas 
obras, ver meu site). Para concluir a parte de Meus 
Caminhos no Curso Ginasial (1947-1950) no 
CEPC, registro as médias gerais das disciplinas que 
cursei (no Apêndice, estão os nomes das disciplinas 
e os respectivos professores): 1º Ano Ginasial – 6,5; 
2º Ano – 6,2; 3º Ano – 6,5; 4º Ano – 7. Média Geral 
do Curso Ginasial – 6,55.

Agora vejamos o Curso Científico (1951-
-1953), que realizei também no CEPC. Contudo, 
nesse caminho, tive de fazer uma primeira escolha 
entre dois possíveis caminhos. Vejamos como isso 
aconteceu. Durante o Curso Ginasial estudei durante 
o dia, ou de manhã ou de tarde, dependendo da turma 
em que eu era colocado. Em virtude de dificuldades 
financeiras que meus pais passavam, tive de trabalhar 
[como contínuo, o “faz tudo”: lavar a fachada, os 
vidros das montras (espécie de estantes) e os objetos 
de seus interiores; entregar mercadoria; pagar títulos 
bancários, escrever o valor do preço de custo das 
mercadorias por intermédio de uma senha etc.] 
durante o dia, na antiga Casa Concórdia (Avenida 
João Alfredo com a Travessa Padre Eutíquio e atual 
Lojas Visão), de propriedade do falecido Carlos 
Valério dos Santos (1909-1970), para ajudar no 
orçamento doméstico, junto com a Madá (que era 
Professora no Grupo Escolar “Placídia Cardoso”, 
na Rua dos Tamoios, depois da então Travessa do 
Jurunas, hoje Roberto Camelier, no sentido do Rio 
Guamá) e da tia paterna Luzia (1909-1983) (que 
costurava sapatos), pois o Antônio já havia casado e 
o Mário morava com seus padrinhos, o casal Nunes 
Avelino (Idalina Ribeiro e Eunápio, pais do saudoso 
Dr. Paulo Nunes Avelino). Em vista desse emprego, 
iniciado em março de 1951, comecei o 1º Ano 
Científico, em uma turma noturna. Pois bem, como o 
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ensino no CEPC era de ótimo nível, com excelentes 
professores, então a exigência era proporcional 
a esse ensino. Portanto, para poder manter-me 
no “cocuruto” (entre 5 e 8) de minha medíocre 
curva gaussiana-lorentziana, estudava nas folgas 
entre a limpeza na loja e a entrega de mercadorias 
compradas. Contudo, no começo de junho de 
1951, percebendo que não teria tempo, a fim me 
preparar para as provas parciais do final do primeiro 
semestre, tive de fazer uma primeira escolha de 
Meus Caminhos: trabalhar ou estudar. Escolhi 
o caminho do estudo, cuja razão, até hoje, não sei 
explicar; deixei a Casa Concórdia e passei a me 
dedicar aos estudos. É claro que tive o incentivo de 
meus pais nessa decisão, embora tivesse de pagar um 
preço pela mesma: durante os três anos científicos, 
procurava manter uma ou duas calças e camisas que 
tinha, e o dinheiro para o cinema eu conseguia dando 
aulas particulares para o (a)s filho (a)s da vizinhança. 
Assim, conclui o Curso Científico (1951-1953) com 
as seguintes médias gerais nas disciplinas que nele 
cursei (ver Apêndice): 1º Ano Científico – 7; 2º 
Ano – 7,8; 3º Ano – 8,03. Média Geral do Curso 
Científico – 7,61.

Concluído o caminho do ensino médio, comecei 
o caminho do ensino superior. Como queria ser 
engenheiro, pois sempre gostei de “engenheirar” 
(segundo afirmei acima) realizei o Exame de 
Vestibular na EEP, em fevereiro de 1954 e fui 
aprovado com as seguintes notas: Desenho – 10; 
Física – 5; Matemática – 6; e Química – 6, com 
Média Geral do Vestibular: – 6,75. Nessa época, os 
Cursos Superiores no Brasil eram seriados, sendo 
05 anos o de Engenharia Civil. A seguir, registro 
as médias gerais do Curso de Engenharia Civil: 1º 
Ano – 8; 2º Ano – 7,5; 3º Ano – 7,5; 4º Ano – 8,5; e 
5º Ano – 7,57. Desse modo, formei-me Engenheiro 
Civil (EC) no dia 08 de dezembro de 1958, com a 
Média Geral do Primeiro Curso Superior – 8,01. 
Desse modo, sai um pouquinho do “cocuruto” de 
minha medíocre curva gaussiana-lorentziana.

A partir de 1954, paralelamente ao meu caminho 
engenheiral (primeiro como aluno e depois 
exercendo a profissão de engenheiro estrutural e 
rodoviário), também trilhei o caminho professoral. 
Este foi iniciado, em março de 1954, no então 
Colégio “Abraham Levy” (que não existe mais), de 

propriedade da saudosa Professora Alice Antunes. 
Por indicação de meu saudoso o amigo, Jofre Alves 
Lessa (1926-1984), com quem trabalhava (eu, como 
desenhista, e ele, como auxiliar de engenheiro) no 
então Serviço/Departamento Municipal de Estradas 
de Rodagem (atual Secretaria de Saneamento – 
SESAN), ingressei naquele Colégio para ensinar 
Matemática, matéria de que eu gostava desde 
criança, conforme já registrei, para o Curso Ginasial. 
Concluído esse primeiro ano de magistério, tive que 
fazer uma segunda escolha de Meus Caminhos. A 
falta de professores de Física naquele Colégio levou a 
professora Alice a convidar-me para lecionar também 
essa disciplina, a partir de 1955. Embora ponderasse 
a ela que não conhecia muito tal disciplina e que 
apenas só aprendera o estudado no Curso Científico, 
considerando seu apelo e, talvez, por querer aprender 
essa maravilhosa Ciência (intuição?) escolhi que, a 
partir de 1955, iria ensinar apenas Física, inicialmente 
para o Segundo Colegial e, posteriormente, os três 
anos Colegiais. Para começar a trilhar esse novo 
caminho (Professor de Física), comecei a estudar os 
três volumes do livro do engenheiro norte-americano 
Francis Weston Sears (1898‑1975) intitulado: Física 
I, II, III (Ao Livro Técnico, 1956) e o do engenheiro 
russo Stephen Prokopovych Timoshenko (1878-
-1972), intitulado Mecânica Técnica (Ao Livro 
Técnico, c.1954), livros esses nos quais estudei 
quando aluno do 2º Ano na EEP.

No “Abraham Levy” conheci o meu amigo-
-irmão Manoel Leite Carneiro (n. 1933) que ensi-
nava Matemática e, quem, em 1957, me indicou para 
ensinar Física no CEPC. Meu caminho de professor 
secundário caminhava paralelamente ao de estudante 
de engenharia e desenhista rodoviário até 1958, 
quando então me formei em EC, como registrei acima. 
A partir daí comecei meu caminho de engenheiro civil 
e rodoviário, ao lado do de professor secundário, até 
agosto de 1961, quando então, meu amigo Carneiro, 
indicou-me para o recém criado Núcleo de Física e 
Matemática (NFM) da Universidade do Pará (hoje, 
Universidade Federal do Pará – UFPA), criada em 
02 de julho de 1957, para ensinar a Disciplina Física
Matemática. Desse modo, iniciei um novo caminho, 
o de professor universitário.

Na rota de Meus Caminhos, o de professor 
secundário e universitário e o de engenheiro 
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civil e rodoviário, apareceu um novo obstáculo: o 
Movimento Militar de 1964, cujo objetivo era o de 
acabar com a subversão comunista que imperava no 
Brasil, principalmente nas Universidades Públicas 
Brasileiras, e com a corrupção que acontecia nos 
órgãos públicos. Até hoje, desconheço as razões à 
época de 1964, haver sido acusado de comunista, já 
que nunca militei em nenhum partido da esquerda 
(nessa época, o mais visado era o Partido Comunista 
Brasileiro, o chamado “Partidão”), mas apenas fui 
seu simpatizante, daí ser considerado, decerto, como 
um perigoso comunista e, portanto, uma persona non 
grata ao sistema ideológico direitista que se instalou 
no Brasil, inclusive em Belém. Desse modo, no final 
de ano de 1964, tive que fazer uma nova escolha em 
Meus Caminhos: carreira profissional ou carreira 
científica. Creio ser oportuno dizer que, embora com 
o perfil de comunista que me haviam definido, nunca 
respondi a processo de subversão, cuja razão, creio 
eu, por ser genro do escritor brasileiro Inocêncio 
Machado Coelho Neto (1909-2001), que não admitia 
em sua relação intelectual com a esquerda ou com a 
direita, que ela tomasse o viés ideológico.

Havendo escolhido a carreira científica, aceitei o 
convite feito pelos físicos brasileiros Jayme Tiomno 
(1920-2011) e Roberto Aureliano Salmeron (n. 1922), 
de ir para o Instituto Central de Física da Universidade 
de Brasília (ICF/UnB), na qual cheguei em março de 
1965, com uma Bolsa de Estudos do Centro Latino-
Americano de Física (CLAF). O projeto que eles 
tinham em mente para mim era o de me tornar um 
físico para trabalhar na montagem e posterior operação 
de um acelerador de partículas (cíclotron) que havia 
sido doado, em outubro de 1964 ao Governo Militar 
Brasileiro, pelo então Presidente da França, General 
Charles André Marie Joseph de Gaulle (1890-1970). 
Portanto, para iniciar esse caminho científico, cursei 
algumas disciplinas do Curso de Bacharelado em 
Física e que foram as seguintes e respectivas notas: 
Primeiro semestre – Eletrônica Básica I (MS); 
Variáveis Complexas (SS); Eletromagnetismo I 
(SS); Física Atômica I (SS). No segundo semestre: 
Eletrônica Básica II (MS); Eletromagnetismo II 
(SS); Matemática para Físicos (SS); Física Atômica 
II (MS). Registre-se que esses conceitos têm o seguinte 
significado: MS – Médio Superior, equivalente à nota 
8; SS – Superior, equivalente à nota 10. Considerando 

essas notas, temos: Média Geral do Segundo Curso 
Superior – 9,25.

A crise que aconteceu na UnB, em setembro/
outubro de 1965, em virtude da interferência 
ideológica do Governo Militar em seu Corpo Docente, 
culminou com o pedido de demissão voluntária 
de 223 professores [sobre essa crise, ver detalhes 
no livro do Professor Salmeron e intitulado: A 
Universidade Interrompida – Brasília: 19641965 
(EDUnB, 1999/2005/2012)], demissão inclusive dos 
Professores Salmeron e Tiomno e, com isso, meu 
caminho científico foi interrompido. Voltei a Belém, 
no final de outubro de 1965, e retomei minhas 
atividades apenas de professor universitário e de 
engenheiro rodoviário, deixando de ser professor 
secundário (no final do primeiro semestre de 1966) 
e de ser engenheiro estrutural.

Em dezembro de 1967, o Professor Tiomno 
conquistou a Cátedra de Física Superior, do então 
Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (DF/
FFCL/USP). Em vista disso, convidou seus antigos 
alunos da UnB para retomarem seus caminhos 
científicos que haviam sido interrompidos nessa 
Universidade, conforme destaquei antes. Aceitei 
o convite e de posse de uma Bolsa de Estudos da 
CAPES-Fundação Ford, fui para a USP, em março 
de 1968. Fiquei alojado no Conjunto Residencial 
da Universidade de São Paulo (CRUSP), Bloco F, 
apartamento 505, com o Marcelo Otávio Caminha 
Gomes (n.1941), que havia sido meu colega na 
UnB, e meu ex-aluno no CEPC. Desse modo, minha 
formação pós-graduada no DF/FFCL/USP iniciou-
-se com uma entrevista com o saudoso professor-
-orientador Jorge André Swieca (1936-1980) 
indicando-me quais disciplinas eu deveria cursar. 
Assim, cursei as seguintes disciplinas e respectivas 
notas: Mecânica Quântica I (C); Eletrodinâmica 
Clássica I (B); Eletrodinâmica Clássica II (A); 
Introdução à Teoria da Relatividade (A). Como 
aluno-ouvinte, e por recomendação do Professor 
Swieca, frequentei o curso de Introdução à 
Mecânica Quântica, do quarto ano do Bacharelado 
em Física, da USP, ministrado pelo Professor Luís 
Carlos Gomes (n.1931) e o Curso de Extensão de 
Física Atômica, ministrado pelo Professor José Leite 
Lopes (1918-2006), na Escola Politécnica da USP.
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A edição do Ato Institucional nº 5, no dia 13 de 
dezembro de 1968, por parte do Governo Militar 
Brasileiro, provocou uma profunda alteração em 
meu caminho científico. Com efeito, como o CRUSP 
era considerado uma grande célula comunista, 
no meio da madrugada do dia 17 de dezembro de 
1968, ele foi invadido por tropas do II Exército 
e da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, 
depois de uma tortura psicológica, fomos (cerca de 
1.200 cruspianos) levados para a Prisão Tiradentes, 
fichados como comunistas e, por interferência do 
Professor Tiomno, fomos soltos por volta das dez 
(10) horas da noite daquele mesmo dia (ver detalhes 
em meu blog). Como veremos mais adiante, foi 
essa prisão que me impediu de sair do Brasil para 
realizar estudos de pós-graduação [stricto sensu] na 
França. Em março de 1969, retomei meu caminho 
científico, e completei os seguintes cursos (e notas 
respectivas), ainda no DF/FFCL/USP: Dosimetria e 
Física das Radiações (A), Introdução às Partículas 
Elementares (C); Relatividade e Cosmologia (A); 
e Magnetohidrodinâmica NãoRelativista (A), 
resultando em uma Média Geral da Pós-Graduação 
Stricto Sensu – 8,5. Registre-se que, por indicação 
do Professor Tiomno, que seria meu orientador 
de Tese de Mestrado em Física de Partículas 
Elementares, cursei uma disciplina de graduação, 
Física Matemática, com a Professora Carmen Lys 
Ribeiro Braga (1923-1989). E, por minha conta, 
cursei a disciplina Mecânica Estatística, com o 
Professor Newton Bernardes (1931-2007), disciplina 
oferecida para professores e alunos de Química da 
USP.

Em consequência do Ato Complementar Número 
51, de 17 de abril de 1969, o Professor Tiomno foi 
compulsoriamente aposentado e, portanto, meu 
caminho científico sofreu nova interrupção e, 
desse modo, uma nova escolha se apresentou para 
mim: trocar o caminho científico que havia sido 
determinado pelos Professores Salmeron e Tiomno, 
qual seja, o de trabalhar em Física de Partículas 
Elementares, ou aceitar o convite que me fora feito 
pelo físico brasileiro Mauro Sérgio Dorsa Cattani 
(n.1942), em julho de 1969, para trabalhar em Física 
de Plasmas. A proposta de meu amigo Cattani era a de 
eu começar a estudar a Forma de Linhas Espectrais, 
ir para Orsay, na França, em 1972, e desenvolver um 

trabalho de pesquisa no Laboratoire d’Infrarouge da 
Faculté des Sciences de Paris, com o Professor P. 
Barchewitz, que resultaria em meu Mestrado a ser 
defendido na USP. Como o então Serviço Nacional 
de Informações (SNI) não me permitiu sair do Brasil 
[mesmo tendo uma Bolsa de Estudos do CNPq (hoje, 
Conselho Nacional de Pesquisas e Desenvolvimento 
Científico) e liberação por parte do Ministério da 
Educação] em consequência de ser fichado como 
um “autêntico comunista” [decorrente de minha 
atuação na Universidade Federal do Pará (UFPA) 
(ver mais adiante) e, também, pela prisão em São 
Paulo] recebi o título de Mestre em Física do Estado 
Sólido, pela USP, em 1973, sendo orientado por meu 
amigo Cattani.

Mas, antes dessa cassação branca, é oportuno 
narrar um episódio também ligado aos Meus 
Caminhos. Quando voltei para Belém, em 1969, 
tive dificuldades para preparar a Tese de Mestrado, 
pois a única coleção de revistas científicas que 
existia na Biblioteca da UFPA, era a da Physical 
Review. Como trabalhava como engenheiro no 
DMER e dava aulas na UFPA, acrescido do fato de 
que não existia nenhum físico em Belém com quem 
poderia discutir o tema de meu Mestrado, parei para 
refletir se deveria ou não continuar o meu caminho 
científico. O retorno a esse caminho aconteceu, em 
1970, quando participando de um Congresso sobre 
Ensino de Física, no Departamento de Física da 
Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, 
vi um folheto da pós-graduação da USP que me 
relacionava como um dos alunos de pós-graduação e 
com a Dissertação de Mestrado em andamento, sob 
a orientação do Cattani. Aí, então, resolvi continuar 
o trabalho de pesquisa com o Cattani e, por isso, ele 
propôs minha ida a Orsay para trabalhar com o Prof. 
Barchewitz. O final desse episódio está descrito no 
parágrafo anterior.

Obtido o Mestrado, pensei fazer o Doutoramento 
ainda na França e, para isso, em 1974, pretendia 
trabalhar em Meudon, na Section d’Astrophysique do 
Observatoire de Paris, com o Professor Henry van 
Regemorter (1925-2002), visando meu Doutoramento 
também a ser defendido na USP. Em virtude de novo 
impedimento para a minha saída do Brasil, obtive 
o título de Doutor em Ciências: Física de Estado 
Sólido, também pela USP, em 1975, ainda orientado 
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por meu amigo Cattani. É oportuno registrar que, 
por mais duas vezes, fui impedido de sair do Brasil, 
desta feita, para fazer Pós‑Doutoramento: em 1979, 
ainda em Meudon, com o professor Barchewitz; e, 
em 1985, na Universidad Autonoma Metropolitana 
(UAM), em Iztapalapa, no México, com o Professor 
Jorge Barojas W. Acabei fazendo um estágio de Pós-
-Doutoramento no Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas (CBPF), no Rio de Janeiro, com o Professor 
Juan José Giambiagi (1924-1996), em 1986, ocasião 
em que estudei a Quebra Espontânea de Simetria em 
Teorias de “Gauge”, estudo esse que me permitiu 
fazer um artigo sobre o Bóson de Higgs, publicado 
no site: http://aparaciencias.org, em agosto de 2012. 
Note-se que o impedimento de saída de “perigosos 
subversivos” para o exterior ficou conhecido como 
cassação branca.

Em vista do impedimento de seguir um caminho 
científico no exterior, resolvi então, agora na 
UFPA, seguir apenas o caminho acadêmico como 
Professor Universitário [Professor Assistente, 
Adjunto (decorrente de Concurso Interno, em 1974) 
e Titular (decorrente de Concurso Público, de provas 
e títulos, seguido da defesa de Tese, em novembro de 
1989)], no Departamento de Física e na Escola de 
Engenharia da UFPA, tais como: publicar artigos de 
pesquisa original (em Física da Matéria Condensada 
e Mecânica Quântica de de Broglie-Bohm); 
ministrar disciplinas (de graduação e pós‑graduação: 
lato e stricto sensu) com textos próprios; ajudar na 
formação de professores do ensino médio e superior; 
e fazer divulgação científica, por intermédio de 
palestras; mini-cursos, publicação de artigos em 
revistas nacionais e internacionais, em jornais, e 
no site www.searadaciencia.ufc.br, atividade essa 
realizada isoladamente e com a participação de outros 
professores, e que se resume nos seguintes números 
(outubro de 2012): 32 livros; 37 capítulos de livros; 
57 trabalhos de pesquisa original; 229 trabalhos de 
divulgação científica; 224 palestras, seminários e 
mini-cursos; 170 artigos jornalísticos; 18 entrevistas; 
e ministrei 24 disciplinas de graduação e 22 de pós-
-graduação (lato e stricto sensu).

É oportuno destacar que os 54 trabalhos 
de di vulgação científica que publiquei na Re-
vista ContactoS, da Universidade Autónoma 
Metropolitana, no México, foi o motivo dessa Revis-

ta me fazer uma homenagem em seu Número 82, 
Octubre-Diciembre 2011, no qual escolheram oito 
artigos que publiquei na mesma, desde 1988, e com 
um Editorial justificando essa homenagem.

Além do trabalho acadêmico relatado acima 
com o objetivo de divulgar mais amplamente meu 
caminho acadêmico, pertenço a diversas Sociedades 
e Academias Científicas, tais como: Sociedade 
Brasileira de Física (SBF); Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC); Sociedade 
Brasileira de História da Ciência (SBHC) 
(fundador); Sociedade Portuguesa de Física (SPF); 
Academia Paraense de Ciências (APC) (fundador); 
Academia Roraimense de Ciências (ARC); Academia 
de Ciências de New York; e PEN Clube.

Creio ser ainda oportuno destacar que, na década 
de 1980 e final da década de 1990, participei de três 
eventos no sentido de divulgar e apoiar politicamente 
a Ciência Paraense. O primeiro deles foi a fundação 
da Academia Paraense de Ciências (APC), em 23 
de agosto de 1982, por um grupo de professores da 
UFPA: minha mulher Célia Coelho Bassalo (n.1939) 
e eu, o Casal Maltez: Herberto (n.1939) e Maria 
Gil Lopes (n.1940), os saudosos Paulo de Tarso 
Santos Alencar (1940-2011) e Waterloo Napoleão de 
Lima (1940-2009) e Maria Helena Bentes (n.1946). 
Em 1985, de 17 a 21 de junho, organizamos o 
Primeiro Simpósio Sobre a História da Ciência e da 
Tecnologia no Pará, cujos Anais, em dois Tomos, 
foram publicados pela então Gráfica e Editora 
Universitária da UFPA (17 de junho de 1985). 
Dificuldades na sua organização fizeram com que 
a APC ficasse mais de 20 anos fora de atividades, 
até ser novamente fundada, em janeiro de 2009, em 
caráter puramente virtual (http://aparaciencias.org), 
com a participação de mais dois fundadores: o físico 
brasileiro Francisco Caruso (n.1959) e o químico 
brasileiro Robson Fernandes de Farias (n.1967).

O segundo evento da década de 1980 referido 
acima foi a tentativa da criação do Partido Verde (PV), 
em Belém, em 1985, na residência do Casal Maltez, 
na Rua Joaquim Távora 510, com a participação 
minha e da Célia, bem como a do historiador 
Armando Alves Filho (n.1946). A iniciativa de criar 
o PV partiu do contato que o Herberto manteve com 
Hamilton Villela (n.1935), que havia lançado em 
Curitiba, em 1982, as primeiras ideias da criação 
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de um partido com base em três ações fundamen-
tais: básica; homem  natureza; homem  sociedade. 
Note-se que o PV foi criado no Rio de Janeiro, em 
1986, e devidamente registrado no Superior Tribunal 
Eleitoral. Creio ser oportuno registrar que quando 
fui aluno ou professor no CEPC e na UFPA, nunca 
fui um ativista político de esquerda, ou seja, nunca 
pertenci a nenhum partido político, como afirmei 
acima. Era apenas um simpatizante do socialismo, 
como ideologia, pois acreditava que um governo 
socialista (de esquerda) seria capaz de diminuir a 
brutal desigualdade social dos governos liberais ou 
neoliberais (de direita). Hoje, depois de conhecer 
o pensamento do neurologista austríaco Sigmund 
Freud (1856‑1939): – O homem não é um ser social, 
pois ele é assassino, canibal e incestuoso e, portanto, 
não pode construir uma sociedade socialista, não 
acredito mais que a ideologia (de direita ou de 
esquerda) seja solução para combater a ambição 
humana manifestada historicamente pela ação do 
homem contra o próprio homem (escravidão, guerras, 
preconceitos, prepotências etc.). Acredito que a 
civilização humana se autodestruirá exatamente por 
essa ambição.

O terceiro evento aconteceu em 1998, quando 
o saudoso Paulo de Tarso e eu iniciamos o Projeto 
de Restauração da Memória Educacional do Pará 
(PRMEP) que objetivava a publicação das Teses de 
Cátedra (Cadeira) defendidas no antigo Gymnasio 
“Paes de Carvalho” (hoje, CEPC) e na antiga Escola 
Normal do Pará [hoje, Instituto de Educação do 
Estado do Pará (IEEP)], entre as décadas de 1910 e 
1950. Esse projeto teve o apoio logístico da UFPA e 
financeiro da então Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Meio-Ambiente (SECTAM) do Estado do Pará, por 
intermédio de seu Fundo de Ciência e Tecnologia 
(FUNTEC). Até minha aposentadoria compulsória 
na UFPA, no dia 10 de setembro de 2005, esse 
Projeto publicou as seguintes Teses: 1) Ruy da 
Silveira Britto, Conjuntos Lineares: Sucessão. 
Cadeira de Matemática (CEPC), 1941/1999; 2) 
Francisco Paulo do Nascimento Mendes, Raízes 
do Romantismo. Cadeira de Literatura (IEP), 
1944/1999; 3) Maria Annunciada Ramos Chaves, O 
Açúcar na História do Brasil. Cadeira de História 
do Brasil (CEPC), 1952/1999; 4) Maria Amélia 
Ferro de Souza, O Papel do Mar na Economia 

do Mundo. Cadeira de Geografia Geral (CEPC), 
1945/2000; 5) Pedro Amazonas Pedroso, O Papel 
da Hipófise no Concerto Endócrino. Cadeira de 
História Natural (CEPC), 1948/2001; 6) Aloysio da 
Costa Chaves, Aspectos GeoHumanos do Vale do 
Gurupi. Cadeira de Geografia do Brasil (CEPC), 
1946/2002; 7) Benedito de Abreu Sá, Considerações 
sobre as Novas Teorias de Ácidos, Bases e Sais. 
Cadeira de Química (CEPC), 1947/2005. Ainda 
dentro do PRMEP foram publicados os seguintes 
livros (Memórias Especiais): I) Clóvis Moraes Rego, 
Subsídios para a História do Colégio Estadual 
“Paes de Carvalho’’, 2002; II) Júlio César Ribeiro 
de Souza, A Dirigibilidade da Navegação Aérea 
(com textos de Fernando Medina do Amaral e de 
Luís Carlos Bassalo Crispino), 2003, financiado pelo 
SEDEX; III) Clóvis Moraes Rego, Carlos Gomes 
no Pará, 2004.

Para concluir este artigo sobre Meus Caminhos, 
creio ser oportuno falar do caminho institucional 
que percorri tendo em vista a criação de instituições 
que objetivam estudar e resolver academicamente 
problemas tecnológicos próprios da região 
amazônica. O primeiro deles está relacionado ao 
petróleo amazônico. Vejamos como ocorreu esta 
saga. Em janeiro e fevereiro de 1962, o Professor 
Carlos Alberto Dias (n.1937) ministrou o Curso 
de Extensão Universitária intitulado Matemática 
Aplicada à Física e Introdução à Física Atômica 
no NFM/UPA. Enquanto o Dias ministrava o 
referido Curso, ele e eu, em conversas no carro 
que eu possuía à época, um Vanguard, durante o 
nosso deslocamento para o NFM, idealizamos um 
plano de formação de paraenses, tendo em vista a 
tese do Dias de que existia petróleo na Amazônia, 
contra a tese do geólogo norte-americano Walter K. 
Link (1902-1982). Este havia preparado, em 1961, 
um relatório – o famoso Relatório Link – para a 
PETROBRÁS, no qual afirmava a inexistência de 
petróleo na Amazônia, apesar do poço perfurado 
em Nova Olinda, localizado na bacia do Médio 
Amazonas, haver jorrado petróleo, em 1955. Pois 
bem, para o Dias, o método de prospectar petróleo na 
Amazônia é que estava errado, pois seus engenheiros 
usavam ondas sonoras, decorrentes de explosão de 
dinamite (método sísmico), que não tinham energia 
suficiente para penetrar a camada de basalto, acima 
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do lençol de petróleo. Dias, que havia estudado 
Eletromagnetismo com o professor Herch Moysés 
Nussenzveig (n.1933), no CBPF, acreditava que 
a maneira de penetrar aquela camada seria por 
intermédio de ondas eletromagnéticas.

Com essa ideia em mente, e considerando ser esse 
método de prospectar um método geofísico, Dias e 
eu começamos a pensar na formação de um grupo 
de físicos, geólogos e geofísicos paraenses que iria 
promover o desenvolvimento científico e tecnológico 
de nossa região amazônica. Assim, logo em março 
de 1962, iniciamos essa formação. O professor Curt 
Rebello Sequeira (1936-1991), do NFM, foi fazer 
um curso de Física no CBPF, onde já se encontrava 
o professor Fernando Medeiros Vieira (n.1924), 
também do NFM, estudando Física. Por indicação do 
professor Djalma Montenegro Duarte (1914-1984) e 
minha, dois alunos da EEP foram transferidos para 
o Rio, a fim de concluírem, na FNFi, o Bacharelado 
em Física: Marcelo Gomes e Carlos Alberto da Silva 
Lima (n.1940), meus ex -alunos do CEPC. Todas essas 
pessoas, que saíram de Belém para o CBPF, tiveram 
sua aceitação nessa instituição de pesquisas físicas, 
graças à indicação do Dias. É oportuno registrar que 
Marcelo e Carlos Lima foram com bolsas de estudos 
concedidas pela UPA.

A partir de 1963, houve um processo sistemá-
tico de seleção de alunos do CEPC para prestar 
Vestibular na antiga Universidade do Brasil (hoje, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro), nos cursos 
de Física e Geologia. Desse modo, os primeiros 
estudantes escolhidos por mim, foram: Bernardino 
Ribeiro de Figueiredo (n.1946), Carlos Alberto 
Lobão da Silveira Cunha (n.1947), Manoel Gabriel 
Siqueira Guerreiro (n.1939), Herberto Gomes 
Tocantins Maltez, João Batista Guimarães Teixeira 
(n.1946), José Haroldo da Silva Sá (n.1944), 
José Ricardo de Souza (n.1944), José de Seixas 
Lourenço (n.1944), Olivar Antônio Lima de Lima 
(n.1943), Raimundo Netuno Nobre Villas (n.1944), 
Romualdo Homobono Paes de Andrade (n.1946) e 
Sérgio Cavalcante Guerreiro (n.1942). Alguns deles 
com Bolsas de Estudo da antiga Superintendência 
do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 
(SPVEA), em Belém, ou do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA) sediado em Manaus. 
Na continuação desse ambicioso plano, tivemos 

algumas dificuldades na SPVEA. Por exemplo, em 
1967, uma alta personalidade desse órgão amazônida 
(deixo de enunciar seu nome, por não haver um 
documento oficial sobre essa negação) negou uma 
bolsa de estudos para o paraense Antônio Gomes 
de Oliveira (n.1941) fazer o Mestrado em Física 
Nuclear na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-RJ), por achar que “a Amazônia 
não precisava de físicos nucleares’’. Por sua vez, o 
Professor Djalma Batista, então Diretor do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), sempre 
apoiou nosso projeto sem nenhuma restrição.

Contudo, o Movimento Militar de 1964 provocou 
uma separação desse grupo de paraenses. Uma 
parte foi para São Paulo, outra para Brasília, e os 
demais ficaram no Rio. Nessa altura, eu continuava 
a lecionar na UPA e no CEPC. O Dias, em 1964, foi 
para os Estados Unidos, e fez seu Doutoramento em 
Geofísica, na Universidade de Berkeley, concluído 
em 1968. Aliás, sua Tese de Doutoramento, na qual 
desenvolveu um método para medir a polarização 
elétrica induzida e a polarização em rochas, recebeu 
um grande elogio por parte dos famosos geofísicos, 
o norte-americano James R. Wait (1924-1998) e o 
russo A. A. Kaufman.

Quando o Dias retornou ao Brasil, em setembro 
de 1968, tentou montar um Grupo de Geofísica no 
Pará, porém sua proposta foi rejeitada por alguns 
professores de Geologia que tinham prestígio junto 
à Reitoria da UFPA. Havia uma insinuação de que 
ele dirigia um grupo de comunistas e eu era o chefe 
de uma “célula comunista” em Belém. Ele, então, foi 
para a Universidade Federal da Bahia. Foi também 
em 1968 que o Lourenço foi fazer Doutoramento na 
Universidade de Berkeley.

Um novo contato meu com o Dias, aconteceu em 
1972, por ocasião da chegada do Lourenço ao Brasil. 
Como havia um novo Reitor da UFPA, o Professor 
Aloysio da Costa Chaves (1920-1994), e meu sogro, 
o Professor Machado Coelho, seu Chefe de Gabinete, 
Dias e eu achamos que era a grande oportunidade para 
implantarmos o “grupo de pesquisadores paraenses 
invariante por uma transformação de Reitor”, como 
eu costumava dizer, que iria promover o nosso tão 
sonhado e esperado desenvolvimento do Pará, e 
quiçá da Amazônia. Desse modo, o Dias apresentou 
o projeto de criação do então Núcleo de Ciências 
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Geológicas e Geofísica (NCGG) ao Professor 
Aloysio. Ao receber o projeto, o Reitor percebeu 
uma velada rejeição inicial [acredito que tenha sido 
do Serviço Nacional de Informações-Secção Pará 
(SNI/PA)], sobre a possibilidade da instalação do 
grupo, em virtude da suspeita de que seus membros 
eram “perigosos comunistas”, conforme registramos 
acima. Em vista disso, o Dr. Aloysio foi conversar 
com meu sogro. Este sabia da formação desse grupo, 
pois quando os seus componentes vinham passar 
férias em Belém, iam conversar comigo, onde eu 
morava com meu sogro, na Praça da República. 
O Professor Machado Coelho disse ao seu amigo 
Reitor: certamente, se tratava de intriga semelhante 
como a que acontecera quando o SNI/PA vetou o 
nome dos Sub-Reitores escolhidos pelo Dr. Aloysio, 
momento em que este iniciou seu Reitorado em 02 de 
julho de 1969. Nessa ocasião, Dr. Aloysio respondeu 
que o Reitor era ele e, portanto, responsável por sua 
equipe. A mesma atitude ele tomou, em 1972, para 
implantar uma nova linha de ensino e pesquisa na 
UFPA: a GEOCIÊNCIAS.

Como o Dias não poderia vir a Belém, pois estava 
envolvido na consolidação do Programa de Pesquisa 
e PósGraduação em Geofísica da Universidade 
Federal da Bahia (PPPG/UFBA), que iniciara em 
março de 1969, ele me convidou para implantar o 
NCGG. Para isso, era necessário que eu fizesse um 
estágio de seis meses no PPPG/UFBA. Agradeci o 
convite e disse-lhe que o melhor elemento de nosso 
grupo para ser Coordenador desse Núcleo seria o 
“Louro” (como chamávamos o Lourenço), pois ele 
acabara de se doutorar em Geofísica, e eu ainda não 
tinha nem terminado o meu Mestrado em Física, o 
que só aconteceu em 1973, na Universidade de São 
Paulo (USP). Assim, Lourenço e o Casal Maltez, 
que haviam estagiado seis meses no PPPG/UFBA, 
Antonio Oliveira, Gabriel e Sônia Guerreiro, e eu 
próprio, iniciamos a Geociências no Pará, tendo 
como Consultor Científico, o Dias, cujo início dessa 
função ocorreu em 1971. Sobre a implantação do 
NCGG/UFPA é importante destacar o apoio irrestrito 
que tivemos, além dos já mencionados (Dr. Aloysio 
e Professor Machado Coelho), do professor José 
Monteiro Leite (1922-2008), da UFPA, do saudoso 
professor Guilherme Maurício Souza Marcos de La 
Penha (1942-1996), Presidente da Financiadora 

de Projetos (FINEP), e dos professores Antonio 
Moreira Couceiro (1914-1978) e Manoel da Frota 
Moreira (1920-1986), respectivamente, Presidente 
e Diretor Científico do então CNPq. Ainda sobre a 
implantação do NCGG/UFPA, creio ser importante 
destacar a criação da Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) da UFPA, 
cuja ideia foi, principalmente, do Dias e minha, com 
o apoio do Lourenço, com o seu projeto elaborado 
pelo Dias, em 1976, apresentado e defendido por 
mim no Conselho Superior de Ensino e Pesquisa 
(CONSEP). Em 1989, por ocasião da votação 
da Constituição Estadual Paraense (CEP), com 
a minha assessoria, o então Deputado Estadual 
Aldebaro Barreto da Rocha Klautau (n.1943) 
apresentou o projeto de criação de um fundo de 
amparo à pesquisa e ao desenvolvimento do Estado 
do Pará, que se transformou no artigo 291 da CEP. 
Ainda como parte da formação de profissionais 
competentes para o desenvolvimento científico do 
Pará, eu e mais os professores Carmelina Nobuko 
(n.1942), João Furtado de Souza (n.1953), João 
Sandoval Bittencourt de Oliveira (n.1943), Lindalva 
do Carmo Ferreira (n.1946), Orlando José Carvalho 
de Moura (1942-2012), Luiz Sérgio Guimarães 
Cancela (n.1946), Paulo Alencar, Henrique Santos 
Antunes Neto (1952-1989) e José Tadeu de Souza 
Paes (1952-1997) criamos o Mestrado em Física na 
UFPA, em 1986.

Concluindo o relato desse meu primeiro caminho 
institucional é interessante registrar que esse nosso 
“sonho” (do Dias e meu) representa um resultado 
fantástico [sobre esse resultado, ver, por exemplo: 
G. C. L. Zarur, 1989. Ciência, Poder e Cultura 
no Brasil: o caso da Geofísica Aplicada. Ciência 
e Cultura 41, p. 319-328; D. Proubasta, 1999. 
Regional Focus: Brazil – Carlos Alberto Dias. 
The Leading Edge 18, p. 826-829; L. J. Gouveia, 
2000. Geofísica na UFPA: 28 anos de pesquisa e 
formação de recursos humanos. TN Petróleo 16, 
p. 78-79; C. A. Dias, 2007. Odisséia de 50 anos de 
uma vida acadêmica: uma visão retrospectiva na 
celebração dos meus 70 anos. 10th International 
Congress of the Brazilian Geophysical Society. 
Rio de Janeiro, 19-22 de Novembro; Sociedade 
Brasileira de Geofísica, 2011. SBGf: Três Décadas 
Promovendo a Geofísica (EdSBGf)], pois interferiu 
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nos métodos de prospecção continental de petróleo 
por parte da PETROBRÁS.

Agora, em 2012, 50 anos depois de iniciar meu 
primeiro caminho institucional, eu e os físicos e 
engenheiros paraenses Antonio Boulhosa Nassar 
(n.1952) e José Felipe de Almeida (n.1958) temos 
um novo “sonho”, qual seja, o de estudar e resolver, 
academicamente, alguns problemas relacionados 
à região Amazônica, levando em consideração a 
presença da floresta e rios. Assim, para esse meu 
segundo caminho institucional, nós três usaremos 
a mesma metodologia empregada no meu primeiro 
caminho institucional, ou seja, trabalharemos na 
formação de pessoas altamente qualificadas no 
tema em questão. Para isso, partiremos do Curso de 
EngenhariaFísica que está sendo implantado no 
Instituto Ciberespacial (ICEBE) da Universidade 
Federal Rural da Amazônia (UFRA), pelo professor 
Felipe, e mais três paraenses: o engenheiro compu‑
tacional Emerson Cordeiro Morais (n.1977), o físico 
Glauber Tadaiesky Marques (n.1981) e o físico 
e geofísico Paulo Roberto de Carvalho (n.1962), 
com a assessoria científica minha e do Nassar, e a 
colaboração do físico paraense Benedito Lobato 
(n.1966), professor da Secretaria de Educação do 
Estado do Pará (SEDUC/PA) e especialista em 
Magnetofluidodinâmica.

Basicamente, o Curso de EngenhariaFísica é 
composto de duas fases distintas: 1) formação em 
ciência básica (3 anos); 2) formação em ciência 
aplicada (engenharia) para um dado problema 
amazônico (2 anos). Nos três primeiros anos 
em que for oferecido o Curso em tela, o foco 
será baseado em Sistemas Complexos, pois, 
cer ta mente, é um problema importante para o enten-

dimento do clima e da produção de oxigênio (O), 
porque, certamente, é um problema importante ao 
entendimento do clima mundial, particularmente, 
o do hemisfério sul. Nos anos seguintes, o foco 
poderá ser dirigido a outros tipos de problemas que 
se encontram ainda “abertos” sobre a biodiversidade 
amazônica, os quais se precisam ser entendidos 
e resolvidos. [Nassar, A. B., Almeida, J. F. e 
Bassalo, J. M. F. EngenhariaFísica na Amazônia, 
IN: Caruso, F. (Editor), Ciência e Tecnologia: 
Um Diálogo Permanente (Academia Paraense de 
Ciências/Fundação Minerva, 2011), p 99-113].

Creio ser oportuno ressaltar que, como esse 
projeto é um PROJETO DE ESTADO, este 
deverá receber o apoio das Universidades Públicas 
Paraenses (UFRA, UFPA e UEPA), assim como de 
órgãos de fomento à pesquisa e desenvolvimento: 
FAPESPA, CNPq e FINEP.

Por fim, ainda como parte de Meus Caminhos, 
em 2013, darei continuidade a publicação de livros 
didáticos de Física-Matemática [Elementos de Física 
Matemática, Volume 1: Equações Diferenciais 
Ordinárias, Transformadas e Funções Especiais 
(Livraria da Física, 2010); Elementos de Física 
Matemática, Volume 2: Equações Diferenciais 
Parciais e Cálculo das Variações (Livraria da 
Física, 2011), e Elementos de Física Matemática, 
Volume 3: Equações Integrais e Integrais de 
Trajetória Não Relativísticas (Livraria da Física, 
2012)], juntamente com o Cattani, assim como, 
com o Caruso, iniciaremos um Projeto de escrever 
livros sobre os físicos, suas contribuições e suas 
idiossincrasias, também pela Editora Livraria da 
Física, de São Paulo, cujo primeiro volume – Dirac 
–, já se encontra em fase de editoração.
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Apêndice

1.3 terceiro Ano (3a-4a)

Canto Orfeônico (7,6) – Vela Alves; Ciências 
Naturais (6,3) – Antônio Augusto de Carvalho 
Brasil; Desenho (6,5) – Omir Corrêa Alves (n.1920); 
Francês (4,9) – Emiliana Sarmento Ferreira; 
Geografia do Brasil (8,2) – Aloysio Chaves; 
História do Brasil (6,7) – Maria Anunciada Ramos 
Chaves (1915-2006); Inglês (7,8) – Hugh Kirby; 
Latim (5,6) – Frota Lima; Português (5,8) – Antônio 
Gondim Lins; Matemática (5,2) – Renato Pinheiro 
Conduru (1926-1974).

1.4 Quarto Ano (4a-2a)

Canto Orfeônico (7,8) – Vela Alves; Ciências 
Naturais (6,3) – Henry Checrala Kayath (1928-
2002); Desenho (9,8) – Omir Alves; Francês 
(4,2) – Yolande Chaves; Geografia do Brasil 
(6,9) – Aloysio Chaves; História do Brasil (6,4) 
– Anunciada Chaves; Latim (7,1) – Remígio 
Fernandez (1881-1950)/Frota Lima; Português 
(6,7) – Antônio Gondim; Matemática (7,3) – Luiz 
Gonzaga Baganha (1921-2008).

Média Geral do Curso Ginasial – 6,55

2. curso científico

2.1 Primeiro Ano (1a-3a)

Desenho (6,6) – João Pinheiro dos Prazeres; 
Espanhol (6,8) – Helena Montero Valdez; Física 
(7,6) – José Maria Hesketh Conduru (1900-1974); 

Neste Adendo, vou apresentar uma relação 
das disciplinas e seus respectivos professores, e 
as notas que tirei com eles, bem como dos Títulos 
Acadêmicos que obtive. Por falta de informação nos 
Cartórios de Registro de Nascimento e de Morte, em 
Belém do Pará, alguns de meus professores estão 
sem essas datas.

1. curso ginasial

1.1 Primeiro Ano (1a-6a)

Canto Orfeônico (7,3) – Maria Luiza Vela Alves 
(1909-1980); Desenho (7,4) – Antônio Ângelo 
Nascimento; Francês (6) – Yolande de Carvalho e 
Chaves (1894-1969); Geografia Geral (4,5) – Maria 
Amélia; História Geral (4,8) – Rubens Cavalcante 
Silva; Latim (4,9) – Hélio Frota Lima (1888-1975); 
Português (5,9) – Clóvis da Silva Moraes Rego 
(1925‑2006): Matemática (8,2) – Alírio César de 
Oliveira (1922-2005); Trabalhos Manuais (9,1) – 
Leoldolina Ponte de Souza.

1.2 Segundo Ano (2a-4a)

Canto Orfeônico (8,3) – Vela Alves; Desenho 
(6,1) – Ângelo Nascimento; Francês (6,5) – Maria 
Estelina Valmont; Geografia Geral (6,4) – Maria 
Amélia; História Geral (4,0) – José Alves Maia; 
Inglês (7,4) – Hugh Moresby Kirby; Latim (6,0) – 
Frota Lima; Português (4,4) – Aulomar Lobato da 
Costa; Matemática (6,6) – Alírio César; Trabalhos 
Manuais (9,4) – Leoldolina Ponte.
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Geografia Geral (8,2) – José Apolinário da Costa; 
História Geral (7,4) – Júlio de Alencar (n.1923); 
Literatura Francesa (6,6) – Américo Bringel 
Guerra; Literatura Inglesa (5,6) – Hugh Kirby; 
Literatura Portuguesa (7,1) – Francisco Paulo do 
Nascimento Mendes (1910-1999); Matemática (6,9) 
– Alírio César; Química (6,8) – Benedito Cavaleiro 
de Macedo Klautau (1910-1968).

2.2 Segundo Ano (2a-2a)

Desenho (7,58) – João Prazeres; Física (7,95) 
– José Maria Conduru; Geografia Geral (8,08) – 
José Apolinário; História Geral (8,37) – Júlio de 
Alencar; História Natural (7,74) – Gisélia Câmara 
Leão; Literatura Francesa (7,35) – Américo 
Guerra; Literatura Inglesa (4,96) – Robert Clyde 
Skeete (1909-2009); Literatura Portuguesa (9,33) 
– Paulo Mendes; Matemática (8,95) – Alírio César; 
Química (8,62) – Benedito Klautau.

2.3 terceiro Ano (3a-2a)

Desenho (9,63) – Renato Cristo Mendes Leite; 
Filosofia (6,11) – Raimundo Avertano Barreto da 
Rocha (1883-1960); Física (9,05) – José Maria 
Conduru; Geografia do Brasil (9,04) – José 
Apolinário; História do Brasil (7,06) – Benedito 
José Viana da Costa Nunes (1929-2011); História 
Natural (8,10) – Gisélia Leão; Literatura 
Portuguesa (7,68) – Paulo Mendes; Matemática 
(9,74) – Renato Conduru; Química (5,86) – Kayath.

Média Geral do Curso Científico – 7,61

3. curso Superior

3.1 engenharia civil (eeP/UPA)

3.1.1 Primeiro Ano

Cálculo Infinitesimal (8,0) – Teivelino 
Guapindaia (1895-1970); Complementos de 
Geometria Descritiva, Elementos de Geometria 
Projetiva, Perspectiva e Aplicações Técnicas (9,0) 
– Omir Alves; Desenho à Mão Livre (7,0) – Milton 
de Abreu e Souza (1917-1993); Física (Primeira 
Cadeira) (7,0) – Miguel Paulo Bitar (n.1924); 
Geologia Econômica e Noções de Metalurgia (7,0) 

– Cláudio Lins de Vasconcelos Chaves (1903-1970); 
Geometria Analítica e Noções de Nomografia 
(10,0) – Renato Conduru.

3.1.2 Segundo Ano

Desenho Técnico (8,0) – Camilo de Sá Porto 
de Oliveira (1923-2005); Física (Segunda Cadeira) 
(9,0) – Djalma Duarte; Mecânica Precedida de 
Elementos de Cálculo Vetorial (10,0) – Josué 
Justiniano Freire; Topografia (7,0) – João Dias da 
Silva (1889-1981)/ Loriwal Rei de Magalhães (n. 
1934)

3.1.3 terceiro Ano

Geodesia Elementar e Astronomia de Campo 
(7,0) – Raul Rodrigues Pereira (1915-1969); Mecânica 
Aplicada, Bombas e Motores Hidráulicos (8,0) – 
Antônio Ferreira Celso/José Chaves Camacho (1927-
1998); Química Tecnológica e Analítica (7,0) – 
Raymundo Felipe de Souza (1893-1965); Resistência 
dos Materiais e Grafoestática (8,0) – Ruy da Silveira 
Britto (1913-1970).

3.1.4 Quarto Ano

Estabilidade das Construções (8,0) – João 
Maria de Lima Paes (1915-2003); Estradas de 
Ferro e de Rodagem (10,0) – Luiz Baganha; 
Hidráulica Teórica e Aplicada (9,0) – Ruy Britto/
Alírio César; Materiais de Construção, Tecnologia 
e Processos Gerais de Construção (7,0) – Jarbas de 
Castro Pereira (1905-1980)/Osmar Prata.

3.1.5 Quinto Ano

Construção Civil e Arquitetura (8,0) – 
Feliciano Seixas (1913‑1971): Estatística, 
Economia Política e Finanças (9,0) – Homero 
Cabral (1923-2005); Higiene Geral, Industrial e 
dos Edifícios, Saneamento e Traçado de Cidades 
(6,0) – Lourival de Oliveira Bahia; Organização 
Industrial, Contabilidade Pública e Industrial, 
Direito Administrativo e Legislação (8,0) – 
Demócrito R. de Noronha; Pontes, Grandes 
Estruturas Metálicas e em Concreto Armado 
(7,0) – Hildegardo Bentes Fortunato (1918-1987); 
Portos de Mar, Rios e Canais (7,0) – Angenor Porto 
Pena de Carvalho (1911-1990); Termodinâmica e 
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Motores Térmicos (8,0) - Otávio Bittencourt Pires 
(n.1926).

Média Geral do Primeiro Curso Superior - 8,01

3.2 Bacharelado em Física (UnB)

Eletromagnetismo I, II (SS) – Jayme Tiomno; 
Eletrônica Básica I, II (MS) – Dione Craveiro 
Pereira da Silva (n.1940); Física Atômica I (SS) 
– Roberto Salmeron; Física Atômica II (MS) – 
Fernando de Souza Barros (n.1929); Matemática 
para Físicos (SS) – Marco Antonio Raupp (n.1938); 
Variáveis Complexas (SS): Marco Raupp.

Obs: Registre‑se que esses conceitos têm o 
seguinte significado: MS (7-9) e SS (10). Desse 
modo, tem‑se:

Média Geral do Segundo Curso Superior – 9,25

4. Pós-graduação em Física  
(Mestrado e doutorado – USP)

4.1 Ano de 1968

Mecânica Quântica I (C) – Swieca, com aulas de 
exercícios ministradas pelas Professoras-Assistentes 
Rozy Nulman (n.1944) e Suely Aldrovandi (n.1943); 
Eletrodinâmica Clássica I (B) – Antônio Luciano 
Leite Videira (n.1936), com aulas de exercícios 
ministradas pelo Professor-Assistente Marcelo 
Gomes; Eletrodinâmica Clássica II (A) – Roland 
Koberle (n.1938); Introdução à Teoria da 
Relatividade (A) – Jayme Tiomno, com aulas de 
exercícios ministradas pelo Professor-Assistente 
Mauro Cattani.

4.2 Ano de 1969

Dosimetria e Física das Radiações (A) - Shigueo 
Watanabe (n.1931); Introdução às Partículas 
Elementares (C) – Jun-ichi Osada (n.1929); 
Relatividade e Cosmologia (A) – Alberto Luís 
Rocha Barros (1929-1999); Magnetohidrodinâmica 
NãoRelativista (A): Roberto Mallet (c.1934‑2010) 
e Djalma Mirabelli Redondo (n.1935).

Obs: Registre‑se que esses conceitos têm o 
seguinte significado: C (5), B (8) e A (10). Desse 
modo, tem‑se: Média Geral da Pós-Graduação 
Stricto Sensu – 8,5. Considerando-se todas as 
Médias Gerais, temos:

Média Geral Total - 7,984, o que confirma ser eu 
um medíocre-lorentziano, segundo afirmei no início 
deste verbete.

5. títulos Acadêmicos

5.1 Mestrado em Física – 30/04/1973 
(Orientador: Mauro cattani)

Tratamento Quântico do Alargamento e Deslo
camento de Linhas Espectrais Atômicas devido a 
Colisões Eletrônicas

Banca Examinadora: Mauro Cattani e Luiz 
Guimarães Ferreira (n.1937), do IF/USP; Paulo 
Roberto de Paula e Silva Leite (n.1927), do Instituto 
de Física da Universidade de Campinas (IF/
UNICAMP).

5.2 doutorado em Física – 11/03/1975 
(Orientador: Mauro cattani)

Cálculo Quântico do Alargamento e Deslo
camento da Linha 43s23p do Hélio em um Plasma

Banca Examinadora: Mauro Cattani, José 
Roberto Leite (1942-2004) e Marcelo Gomes, do 
IF/USP; Paulo Roberto, do IF/UNICAMP; José 
Antônio de Freitas Pacheco (n.1942), do Instituto 
Astronômico e Geofísico da USP (IAG/USP)

5.3 Professor titular da UFPA – 11/1989

O Oscilador Harmônico
Banca Examinadora: Mauro Cattani e Marcelo 

Gomes, do IF/USP; Bin Kang Cheng (n.1940), do 
Departamento de Física da Universidade Federal do 
Paraná (DF/UFP); Curt Siqueira, do Departamento 
de Física da UFPA (DF/UFPA); Carlos Dias, do 
Programa de PósGraduação em Geofísica do 
Petróleo da UFPA (PPGP/UFPA)
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Em 1927, por ocasião da Quinta Conferência de 
Solvay que aconteceu em Bruxelas, o físico inglês 
Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984; PNF, 
1933) encontrou-se com o físico dinamarquês Niels 
Henrik David Bohr (1885-1962; PNF, 1922) que lhe 
perguntou em que estava trabalhando, Dirac então 
lhe respondeu que buscava uma teoria relativista 
do elétron. Bohr retrucou dizendo-lhe que o físico 
sueco Oskar Benjamin Klein (1894-1977), em 1926 
(Zeitschrift für Physik 37, p. 895), já havia realizado 
essa teoria. Dirac não concordou com essa afirmação, 
pois sabia que Klein fizera apenas uma versão 
relativística da Equação de Schrödinger, de 1926 
(ver verbete nesta série). Dirac, contudo, buscava 
outro caminho e que foi encontrado por ele, em 
1928 (Proceedings of the Royal Society A117; A118, 
p. 610; 351), deduzindo a hoje famosa Equação de 
Dirac (ED) - (i h γµ ∂µ - m c) Φ = 0 -, onde γµ é a 
matriz de Dirac (matriz 4 × 4), ∂µ = ∂/∂xµ (µ = 1, 
2, 3, 4), Φ é o spinor de Dirac (matriz coluna), m 
é a massa do elétron, e c é a velocidade da luz no 
vácuo. Mais tarde, em 1930 (Proceedings of the 
Cambridge Philosophical Society 26, p. 361), Dirac 
considerou que o m que aparece em sua equação, era 
uma média entre a massa do próton e a massa do 
elétron. É interessante destacar que, em 1974, Dirac 
escreveu o livro denominado Spinors in Hilbert 
Space (Plenum), no qual ele estuda os spinores com 
o formalismo do Espaço de Hilbert.

Um resultado importante da ED foi o conceito 
de antimatéria. Vejamos como isso aconteceu. 

Ao resolver essa equação (baseada na expressão 
relativista da energia: E2 = p2c2 + m2c4), Dirac 
encontrou que ela não só descrevia o elétron com 
momento p e energia positiva (E > 0), mas tinha 
outra solução que descrevia partículas idênticas a 
elétrons, porém com carga positiva e energia negativa 
(E < 0). Ele chamou essas partículas de “buracos” 
e afirmou que eles ocupavam todos os estados de 
energia negativa, o famoso “mar de Dirac”. Nessa 
época, Dirac não havia entendido bem essa outra 
solução. Assim, esse “buraco” foi interpretado como 
sendo um próton, em 1929 (Zeitschrift für Physik 
56, p. 330), pelo matemático alemão Hermann 
Weyl (1885-1955) e, ainda em 1929 (Proceedings 
of the Royal Society of London A126, p. 360) e em 
1930 (Nature 126, p. 605), pelo próprio Dirac. Essa 
interpretação decorria do fato de que, naquela época, 
só se conheciam dois tipos de partículas elementares: 
elétrons e prótons. Por sua vez, o núcleo atômico era 
considerado formado de prótons e elétrons. Porém, 
Dirac não ficou muito satisfeito com essa proposta, 
uma vez que já se sabia que os prótons tinham massa 
cerca de 1.840 vezes maior do que à dos elétrons.

Ainda em 1930, em trabalhos independentes, 
os físicos, o norte-americano Julius Robert 
Oppenheimer (1904-1967) (Physical Review 35, 
p. 562) e o russo Igor Yevgenyevich Tamm (1895-
-1971; PNF, 1958) (Zeitschrift für Physik 62, p. 545), 
mostraram que o “buraco” não poderia ser um próton, 
pois, desse modo, tornaria o átomo instável por 
causa do processo: próton + elétron → fótons. Em 
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1931 (Proceedings of the Royal Society of London 
A133, p. 60), Dirac aceitou a ideia de que o “buraco” 
seria uma nova espécie de partícula, até então 
desconhecida pelos físicos experimentais, a qual 
chamou de antielétron. Destaque-se que essa “nova 
partícula” foi descoberta pelo físico norte -americano 
Carl David Anderson (1905-1991; PNF, 1935), em 
1932 (Proceedings of the Royal Society of London 
A41, p. 405; Science 76, p. 238), e que recebeu o 
nome de pósitron (e+). É interessante destacar que, 
em 1929, os físicos, o russo Dmitry Vladimirovich 
Skobeltzyn (1892-1992) (Zeitschrift für Physik 54, 
p. 686) e, em 1930 (Nature 125, p. 636), o italiano 
Bruno Benedetti Rossi (1905-1994), encontraram 
evidências experimentais da existência do “buraco” 
previsto por Dirac. Note-se que esse trabalho de 
Rossi foi rejeitado pela primeira revista científica 
para a qual ele o enviou.

Em 1933 (Proceedings of the Royal Society of 
London A139, p. 699), os físicos, o inglês Patrick 
Maynard Stuart Blackett (1897-1974; PNF, 1948) 
e o italiano Giuseppe Pablo Stanislao Occhialini 
(1907-1993) realizaram uma experiência na qual 
confirmaram a existência do pósitron (e+). Essa 
experiência, realizada no Cavendish Laboratory, 
na Inglaterra, hoje conhecida como produção 
de pares (γ → e- + e+), foi confirmada, ainda em 
1933 (Zeitschrift für Physik 84, p. 144), pelo físico 
alemão Max Delbrück (1906-1981), ao estudar 
o espalhamento de fótons (γ) (E > 1,02 MeV) por 
campos eletrostáticos, como, por exemplo, o de um 
núcleo atômico que é carregado positivamente; esse 
processo é o conhecido espalhamento de Delbrück. 
É oportuno observar que, nesse tipo de espalhamento, 
a produção de pares é dita virtual, pois logo que o 
par é formado, ele desaparece produzindo um par 
de fótons (e- + e+ → 2 γ), num processo conhecido 
como aniquilamento. Observe-se que a produção 
de 2 γ é uma decorrência da lei de conservação de 
energia-momento [Robert Martin Eisberg and Robert 
Resnick, Quantum Physics of Atoms, Molecules, 
Solids, Nuclei, and Particles (John Wiley and Sons, 
1974)].

O desenvolvimento da Eletrodinâmica Quântica 
(QED – “Quantum Electrodynamics”), que acon-
teceu nas décadas de 1930 e 1940 (ver verbetes nesta 
série), fez com que o conceito de antipartícula fosse 

incorporado na Física, principalmente devido ao 
famoso Teorema CPT. Vejamos o seu significado. 
Segundo vimos em verbete desta série, foi o químico 
e físico francês Pierre Curie (1859-1906; PNF, 1903) 
o primeiro a introduzir a importância da simetria no 
estudo dos fenômenos físicos, ao afirmar que: – São 
as assimetrias que possibilitam os fenômenos. Para 
ele, uma exata simetria da Natureza não poderia ser 
detectada, já que todos os pontos do Universo seriam 
indistinguíveis, e a probabilidade da realização de 
experiências seria a mesma. Por outro lado, ao fazer a 
distinção clara entre vetores polares (que apresentam 
a direção independente do sistema de coordenadas) 
e axiais ou pseudo-vetores (cuja direção depende 
do sistema de coordenadas), Pierre Curie percebeu 
a importância da Teoria de Grupos [inventada 
pelo matemático francês Évariste Galois (1811-
-1832), em 1831] no estudo dos fenômenos físicos. 
É oportuno esclarecer que, em Física, chama-se de 
simetria a toda transformação que leva um sistema 
físico em outro que lhe seja equivalente, decorrendo 
daí, uma invariância desse sistema. O conjunto de 
transformações de simetria forma um grupo. Para 
conhecer esse tipo de estrutura matemática, ver: José 
Maria Filardo Bassalo e Mauro Sérgio Dorsa Cattani, 
Teoria de Grupos (EDUFPA, 2005; Livraria da 
Física, 2008).

A importância da simetria no estudo dos 
fenômenos físicos salientada por Pierre Curie teve 
um primeiro estudo formal com a matemática alemã 
Amalie Emmy Noether (1882-1935). Com efeito, em 
1918 (Königlichi Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen Nachrichten, p. 37; 235), ela demonstrou 
que as constantes de movimento de um sistema físico, 
isto é, os seus invariantes, estão associadas com os 
grupos de simetria das transformações equivalentes. 
Por exemplo, quando o Lagrangeano (L) [a diferença 
entre as energias cinética (T) e potencial (V) (L = T 
– V)], que determina as equações de movimento de 
um sistema físico [traduzidas pela Equação de Euler 
(1744)-Lagrange (1760-1761)-Poisson (1809)], 
apresentar simetria de translação no tempo, na 
posição, e apresentar, também, simetria de rotação 
no espaço, decorrem, respectivamente, as Leis de 
Conservação da Energia, do Momento Linear e do 
Momento Angular, o que significa dizer, portanto, 
que essas grandezas físicas são invariantes.



Matéria (Partícula), Antimatéria (Antipartícula) e a Natureza Humana 71

Por sua vez, o estudo dos princípios de simetria 
e a aplicação da Teoria de Grupos aos sistemas de 
muitos-elétrons foi iniciado pelo físico húngaro 
norte -americano Eugene Paul Wigner (1902-
-1995; PNF, 1963), em 1926 (Zeitschrift für Physik 
40, p. 492). Por outro lado, ao estudar as Leis de 
Conservação na Mecânica Quântica (traduzidas pelo 
Teorema de Noether, como vimos acima), Wigner 
observou, em 1927 (Zeitschrift für Physik 43, 
p. 624), que tais leis são associadas com a existência 
de operadores unitários P [operador paridade 
(reflexão)], de autovalores ±1, que comutam com 
o operador Hamiltoniano H (H = T + V): PH = 
HP. Em 1931, no livro intitulado Gruppentheorie 
und ihre Anwendung auf die Quantenmechanik 
der Atomspektern, Wigner propôs a Lei de 
Conservação da Paridade P, segundo a qual 
nenhuma experiência seria capaz de determinar, 
de maneira unívoca, a direita ou a esquerda. Logo 
depois, em 1932 (Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen Nachrichten, Mathematisch-physikalische 
Klasse, p. 546), Wigner estudou a reflexão no 
tempo (t) – o operador inversão temporal (T) – nos 
fenômenos físicos, que significa trocar t por – t. Na 
década de 1950, a esses dois operadores (P e T) foi 
incorporado um terceiro – o operador troca de carga 
(C) – que significa trocar uma partícula (p.e.: A) por 
sua antipartícula (A).

Agora, vejamos o Teorema CPT. Os primeiros 
estudos sobre a invariância desses três operadores (C, 
P, T) em Teoria dos Campos foram realizados pelo 
físico norte-americano Julian Seymour Schwinger 
(1918-1994; PNF, 1965), em 1953 (Physical Review 
91, p. 713; 728; 92, p. 1238). No ano seguinte, em 
1954, Schwinger (Physical Review 93, p. 615; 94, 
p. 1362) e, independentemente, o físico alemão 
Gerhart Lüders (1920-1995) (Det Köngelige Danske 
Videnskabernes Selskab Matematisk-Fysiske 
Meddelanden 28, p. 1), mostraram que a invariância 
desses operadores atuando no mesmo instante, a 
invariância CPT, decorre da invariância de Lorentz 
em uma Teoria dos Campos. Em 1957 (Annals of 
Physics 2, p. 1), Lüders demonstrou o Teorema 
CPT, segundo o qual os observáveis em Física são 
invariantes por uma transformação combinada, 
em qualquer ordem, das operações C, P e T. Ainda 
segundo esse Teorema, toda partícula possui uma 

antipartícula (com carga elétrica de sinal contrário, 
se ela for carregada) associada de mesma massa 
(m), mesma vida‑média (τ) e de mesmo momento 
magnético (μ) da partícula correspondente. Registre‑
-se que a demonstração desse Teorema foi confir-
mada, ainda em 1957, em trabalhos independentes 
dos físicos, os sino-norte-americanos Tsung-Dao 
Lee (n.1926; PNF, 1957) e Chen Ning Yang (n.1922; 
PNF, 1957) e o germano-norte-americano Reinhard 
Oehme (1928-2010) (Physical Review 106, p. 340), 
e os russos Boris Lazarevich Ioffe (n.1926), Lev 
Borisovich Okun (n.1929) e Aleksei Petrovich Rudik 
(m.c.1993) (Soviet Physics – JETP 5, p. 328).

Com a comprovação matemática da existência 
da antipartícula, começou a busca de outras além do 
pósitron (e+ = e –). Em 1955 (Physical Review 100, 
p. 947), os físicos norte-americanos Emílio Gino 
Segré (1905-1989; PNF, PNF, 1959) (de origem 
italiana), Owen Chamberlain (1920-2006; PNF, 
1959), Clyde E. Wiegand (1915-1996) e Thomas 
John Ypsilantis (1928-2000) anunciaram que haviam 
produzido os primeiros antiprótons (p) com o 
Bevatron do Laboratório Lawrence de Radiação da 
Universidade da Califórnia, em Berkeley, construído 
em 1953, e que acelerava prótons a uma energia de 
6,2 BeV (1 BeV = 1 GeV = 109 eV). Para isso, eles 
bombardearam prótons (p) altamente energéticos em 
átomos de cobre (Cu), em uma reação nuclear que 
apresenta o seguinte aspecto: p + p → p + p + p + p. 
Em 1956 (Nature 177, p. 11), Segré, Chamberlain, 
Wiegand e Ypsilantis sugeriram que o antinêutron 
(n) poderia ser obtido em uma reação do tipo: p + p 
→ n + n.

É oportuno registrar que, ainda em 1956 (Physical 
Review 104, p. 1193), os físicos norte-americanos 
Bruce Cork ( ? -1994), Glen R. Lambertson, William 
A. Wenzel e o físico italiano Oreste Piccioni (1915-
-2002) anunciaram que haviam produzido n ao estu-
darem a colisão de p com a matéria. Note-se que o 
n foi previsto, em 1935, pelo físico ítalo-russo Gleb 
Wataghin (1899-1986), quando estava no Brasil 
formando o grupo de Física da Universidade de 
São Paulo (USP), que havia sido criada em 1934. 
A partir daí, novas antipartículas foram descobertas, 
bem como algumas delas foram reconhecidas como 
antipartículas. Por exemplo, quando o físico ítalo-
-italiano Enrico Fermi (1951-1954; PNF, 1938) 
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propôs, em 1934, a explicação do decaimento beta 
por intermédio de uma nova força na Natureza, 
a força fraca, no qual o nêutron (n) se transforma 
em um próton (p), com a emissão de um elétron 
(e-) e de seu companheiro neutrino (ν) [este havia 
sido previsto pelo físico austríaco Wolfgang Pauli 
Junior (1900-1958; PNF, 1945), em 1930], ninguém 
percebeu que essa partícula (ν) era realmente uma 
antipartícula (hoje, ve). Da mesma maneira, quando 
foram descobertos os então mésons mi (μ+/-), em 
1937, e os mésons pi (π+/-), em 1947, e logo depois 
produzidos artificialmente por intermédio de 
aceleradores de partículas (vide verbete nesta série), 
em 1948 e 1949, também ninguém percebeu que µ+ 
= µ– e π+ = π–. Somente em 1953, os físicos norte-
-americanos Emil John Konopinski (1911-1990) e 
Hormoz Massou Mahmoud (n.1918) mostraram que 
em uma reação envolvendo partículas elementares, 
ela deve conservar um novo número quântico, o 
número leptônico (L) que vale (+1) para as partículas 
leptônicas (e , µ–, ν) e (-1) para as antipartículas 
antileptônicas (e+, µ+, ν+), e nula (0) para as demais 
(ver verbete nesta série), como se pode ver, p.e., no 
decaimento nuclear: μ- (μ+) → e- (e+) + ν(ν). Também 
é interessante destacar que, por essa época (década 
de 1950), todas as partículas neutras eram previstas 
serem iguais às suas antipartículas (p.e.: γ = γ, π0 = 
π0). Contudo, em 1964, foi observado que K0 ≠ K0, 
por causa da não conservação do operador CP. Hoje, 
a violação da CP é uma realidade física e, portanto, 
objeto de pesquisa ativa, segundo vimos em verbete 
desta série.

A previsão teórica e sua confirmação experi-
mental da antipartícula (antimatéria) coloca uma 
questão fundamental e decorrente de observação 
experimental: – Por que as antipartículas são apenas 
produzidas pelos processos físicos indicados acima 
e quase não existem normalmente da Natureza como 
as partículas?. Ou, colocada de outra maneira: – 
Por que existe uma assimetria matéria-antimatéria? 

A resposta a essa pergunta foi apresentada pelo 
físico russo Andrey Dmitriyevich Sakharov (1921-
-1989; PNPaz, 1975), em 1967 (Pis´ma Zhurnal 
Eksperimental´noi I Teoreticheskoi Fiziki 5, p. 32; 
JETP Letters 5, p. 24). Com efeito, segundo 
Sakharov, quando houve o Big Bang, há cerca de 13 
bilhões de anos, deveria haver uma produção igual 
de partículas (bárions, p.e.: prótons e nêutrons) e 
de antipartículas (antibárions, p.e.: antiprótons e 
antinêutrons), por causa da invariância do operador 
CP e, pelo processo do aniquilamento entre matéria 
e antimatéria, produzindo fótons, o Universo deveria 
ser apenas um mar de fótons o que, no entanto, 
não é a realidade que vemos. Portanto, ainda para 
Sakharov, imediatamente ao Big-Bang, por um 
processo até agora desconhecido, houve uma quebra 
espontânea da simetria CP, sobrando muito mais 
matéria bariônica do que matéria antibariônica.

Destaque-se que a produção artificial de 
antipartículas é fundamental no funcionamento 
dos anéis de colisão (vide verbete nesta série) nos 
quais um feixe de elétrons (prótons) se choca com 
um feixe de pósitrons (antiprótons) (a orientação 
contrária desses feixes no anel decorre da força de 
Lorentz) para a produção de novas partículas, como 
aconteceu, por exemplo, com a descoberta da psi/
jota (ψ/J), em 1974; do quark bottom (b), em 1977; 
das partículas mediadoras da interação fraca (W+/-, 
Z0), em 1983; do quark top (t), em 1995; e na busca 
do bóson de Higgs (bH), com evidências de sua 
existência anunciadas em 2012.

Na conclusão deste verbete, que tratou da 
assimetria matéria-antimatéria, gostaria de colocar 
uma questão que perpassou, perpassa e perpassará 
(!?) a Natureza Humana: – Por que existem muito 
mais pessoas egoístas (que pensam só em si) do que 
pessoas altruístas (que pensam também nos outros)? 
Que simetria foi violada (e qual o mecanismo de 
violação) quando surgiu o homo sapiens africanus, 
há cerca de 200.000 anos?.
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Neste artigo trataremos de algumas das idios-
sincrasias (principalmente no Brasil) do físico norte-
-americano Richard Philips Feynman (1918-1988; 
PNF, 1965) registradas pelo produtor de filme e 
biógrafo norte-americano Ralph Leighton (n.1949) 
[filho do físico norte-americano Robert Benjamin 
Leighton (1919-1997), amigo e colaborador de 
Feynman], no famoso livro: Surely You’re Joking, 
Mr. Feynman (Bantam Books, 1985) e pelo 
jornalista norte-americano James Gleick (n.1954) 
no livro: Genius: The Life and Science of Richard 
Feynman (Pantheon Books, 1992; Gradiva, 1993), 
bem como em outros textos que serão creditados no 
decorrer deste artigo.

Feynman nasceu em Far Rockaway, nos ar-
redores de New York, no dia 11 de maio de 1918, 
filho de Melville Arthur e Lucille Philips Feynman. 
Bacharelou-se em Física pelo Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), em 1939, e obteve 
o título de Doutor em Física pela Princeton 
University (PU), em junho de 1942. Tornou-se 
mundialmente conhecido por sua técnica intuitivo-
-físico-pitográfica desenvolvida para resolver 
problemas de Eletrodinâmica Quântica (QED – 
Quantum Electrodynamics), técnica essa conhecida 
como diagramas de Feynman, a qual o levou a 
compartilhar com os físicos, o norte-americano 
Julian Seymour Schwinger (1918-1994) e o japonês 
Sin-Itiro Tomonaga (1906-1979), o Prêmio Nobel 
de Física (PNF) de 1965. É oportuno destacar que 
Feynman, quando estava no CALTECH, tinha uma 
camionete na qual pintou seus diagramas [Rogério 
Rosenfeld, Feynman & GellMann: Luz, quarks, 
ação (Odysseus, 2003)].

Uma das primeiras idiossincrasias de Feynman 
aconteceu quando estava na PU. No primeiro dia em 
que chegou ao seu dormitório, o Chefe (Mahstah) 
das Residências da PU, convidou Feynman e seu 
companheiro de quarto, Serette, para irem à casa 
do Deão da Graduate School da PU, o matemático 
e humanista norte-americano Luther Pfahler 
Eisenhardt (1876-1965), para participarem de um 
chá que ele estava oferecendo aos novos estudantes 
de sua Escola. Logo que Feynman entrou, viu que 
se tratava de uma grande recepção pela presença 
de senhoras e senhoritas, além de estudantes. Ao se 
dirigir para uma cadeira que estava vazia, ouviu uma 
voz que lhe disse: – Gosta de creme ou de limão em 
seu chá, Sr. Feynman?. E ele respondeu de imediato: 
– Quero ambos, obrigado. E, sem olhar para 
quem havia falado, que foi a Madame Eisenhardt, 
continuou andando para a cadeira e ouviu, então 
a seguinte frase: – Heh-heh-heh-heh-heh. Surely 
you´re joking, Mr. Feynman (“Hah-hah-hah-hah-
hah. Certamente está brincando, Senhor Feynman”). 
Mais tarde, com a participação em outras festas, 
percebeu que – Heh-heh-heh-heh-heh – significava 
uma “mancada social”.

Feynman ainda estava se preparando para 
defender seu Doutoramento na PU, sob a orientação 
do físico norte-americano John Archibald Wheeler 
(1911-2008), quando os japoneses atacaram, no dia 
07 de dezembro de 1941, a Base Norte-Americana 
de Pearl Harbor, no Havaí, colocando os Estados 
Unidos na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
e, desse modo, o esforço de guerra era a palavra 
de ordem para todos os jovens norte-americanos. 
Feynman, então, participou desse esforço, primeiro 
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na PU, trabalhando na separação do urânio-235 
(92U235) do urânio-238 (92U238) e, posteriormente, em 
Los Alamos, para onde foi em abril de 1943, para 
participar do Projeto Manhattan (PM), projeto esse 
cujo objetivo principal era a fabricação de Bombas 
Atômicas (BA) e que tinha como Diretor Científico, 
o físico norte-americano Julius Robert Oppenheimer 
(1904-1967) e, como Diretor Militar, o General norte-
-americano Richard Leslie Groves (1896-1970).

No PM, Feynman era o líder de uma das seções 
de computação, o T-4, onde se estudava a difusão 
de nêutrons decorrentes de reações nucleares que 
acontecia na fissão do U-235 e na do plutônio-238 
(94Pu238), isótopos esses que foram, respectivamente, 
os combustíveis nucleares usados nas BA lançadas 
nas cidades japonesas de Hiroshima (06/08/1945) e 
de Nagasaki (09/08/1945). Foi em Los Alamos que 
Feynman cometeu mais uma idiossincrasia. Com 
efeito, quando era adolescente, Feynman aprendeu 
a abrir cadeados (fechaduras), principalmente do 
tipo Yale, com seu amigo Leo Lavatelli, usando 
clips e uma chave de parafusos. Certa vez ele usou 
essa habilidade para abrir um cadeado Yale de um 
cientista que o havia usado para guardar coisas 
importantes deixadas em um depósito em Fuller 
Lodge. Por outro lado, uma das coisas que mais 
instigava Feynman era descobrir o segredo de cofres, 
quando foi desafiado a abrir um cofre de um guincho 
de esquiadores. Ele, então, começou a pesquisar a 
maneira de abri-lo, lendo memórias dos famosos 
arrombadores de cofres (cada vez mais sofisticados), 
basicamente, cowboys e gangsters. Assim, para ele, 
duas coisas eram básicas para descobrir o segredo 
deles: a lógica humana de quem o idealizou e a 
lógica mecânica de quem o construiu. Desse modo, 
percebeu que, de um modo geral, os cofres usavam 
uma combinação de três números escolhidos entre 0 
e 99, com um número total de cerca de um milhão 
de combinações (100 × 99 × 98 = 970.200). Porém, 
devido a alguma irregularidade na montagem das 
engrenagens que indicavam um dado número 
do segredo, por exemplo, 69 na escolha de uma 
combinação do tipo: 69‑32‑21, o segredo poderia ser 
conhecido para dois números antes (67-68) e dois 
números depois (70-71); o mesmo argumento valeria 
para os números 32 e 21. Assim, bastaria considerar 
um conjunto de 20 números: 0, 5, 10, 15, ... 85,99, 

que reduziria o número de um milhão para cerca de 
7.000 (20 × 19 × 18 = 6.840) combinações.

Para comprovar essa conjectura, Feynman com-
prou um cofre e começou a treinar sua abertura. 
Depois de vários dias de trabalho, chegou a uma 
média de quatro horas para abrir o seu cofre. Como 
em Los Alamos existia um jovem de nome Staley 
que também gostava de abrir cofres, Feynman foi 
conversar com ele sobre sua técnica de abertura de 
cofres. Dessa conversa, eles perceberam que só essa 
“matemática” não era suficiente para abrir cofres 
com mais facilidade, e que o fator mais importante 
seria o relaxamento das pessoas que lidam com 
cofres. Por exemplo, elas se esquecem de fechar o 
cofre à chave; deixam o cofre semi-aberto durante o 
expediente; usam senhas geralmente ligadas a datas 
de nascimento ou datas importantes; escolhem a 
senha do fabricante; e, com frequência, escrevem a 
senha em algum lugar de sua carteira de trabalho. Em 
vista disso, Feynman criou uma nova “matemática” 
baseada em datas. Assim, como cada ano tem 12 
meses, então ele escolheu a sequência 1,2, ..., 11, 12 
e, desta, de acordo com a sua “matemática” anterior, 
bastaria tomar três números (0,5,10); para os dias 
do mês, 30 ou 31 dias, bastariam considerar seis 
(6) (correspondentes às décadas de 20 e 30, pois a 
primeira já havia sido considerada); e para os anos, 
a partir de 1900, três décadas, pois ainda estavam 
no começo da quarta (1940) e, portanto, nove (9) 
números. Portanto, das 7.000 combinações seriam 
suficientes apenas: 3 × 6 × 9 = 162 e, portanto, o 
tempo de abertura seria bem pequeno, da ordem 
de minutos. De posse dessa sua “teoria de abertura 
de cofres”, passou a aplicá-las, com sucesso, nos 
cofres de seus amigos e, também, nos cofres do PM 
que guardavam segredos militares, como, certa vez 
aconteceu quando ele abriu o cofre em Oak Ridge, 
no vale do Tennesse, onde localizava-se o Quartel 
General do PM. Em 10 minutos, na frente de alguns 
militares graduados, ele abriu o cofre que continha 
todo o segredo do PM. Essa habilidade de Feynman 
levou seu biógrafo Gleick (op. cit) a sugerir que 
Feynman poderia escrever um livro de como se 
abre cofres e, no Prefácio, ele escreveria: – Abri os 
cofres que encerravam todos os segredos da bomba 
atômica: a planificação da produção de plutônio, as 
técnicas de purificação, as quantidades que iriam 
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ser necessárias, como funcionava a bomba atômica, 
como são produzidos os nêutrons ... o esquema 
completo.

Sobre essa habilidade de Feynman como exímio 
abridor de cofres, é interessante registrar o diálogo 
que teve com um profissional abridor de cofres, 
dentre eles, o da marca Mosler. Aproximando-se 
dele, disse-lhe que esse tipo de cofre era muito fácil 
de abrir, pois bastava gravar os dois últimos números 
do segredo logo que fosse aberto. O profissional 
então lhe pediu que abrisse o cofre levando em conta 
essa técnica. Em poucos minutos Feynman abriu o 
cofre. O profissional, espantado, perguntou o nome 
dele. – Sou Dick (Richard) Feynman, respondeu-lhe. 
O profissional com muito entusiasmo, falou: – Deus! 
Você é o Feynman! O grande abridor de cofres! Ouvi 
muito falar de você. Há muito tempo estava tentando 
falar com você para que me ensinasse a abrir cofres.

Com o término da guerra, o foco principal do 
PM já havia sido atingido e Feynman foi então para 
a Universidade de Cornell (UC), chegando lá, em 
novembro de 1946, para trabalhar com alguns dos 
físicos que conhecera em Los Alamos como, por 
exemplo, o alemão Hans Albrecht Bethe (1906-
-2005; PNF, 1967), que fora o Diretor da Divisão 
Teórica do PM, e o austríaco Victor Frederick 
Weisskopf (1908-2002) que estavam trabalhando 
com o problema da confusão (“quebra-cabeça”) dos 
infinitos (infinity puzzle) da QED. Como estamos 
interessados nas idiossincrasias de Feynman, o leitor 
poderá ver como foi resolvido esse problema, por 
sinal, com contribuição fundamental de Feynman, 
no livro do físico norte-americano Frank Edwin 
Close (n.1945), no livro intitulado The Infinite 
Puzzle (Basic Books, 2011), no livro do Feynman 
[QED: The Strange Theory of Light and Matter 
(Princeton University Press, 1985)], e no site:  
www.searadaciencia.ufc/professorbassalo.

Feynman permaneceu na UC até final de 1950, 
quando então se transferiu para o California Institute 
of Technology (CALTECH), no qual trabalhou até 
sua morte no dia 15 de fevereiro de 1988, que era 
uma “segunda-feira gorda de Carnaval”. Pouco antes 
de radicar-se na Califórnia, Feynman esteve por 
duas vezes no Brasil. A primeira, no verão de 1949, a 
convite dos físicos brasileiros, Jayme Tiomno (1920-
-2011), que encontrara Feynman em uma Reunião da 

Sociedade Americana de Física, e César Mansueto 
Giulio Lattes (1924-2005), então Diretor Científico 
do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), 
no Rio de Janeiro, fundado em 04 de fevereiro 
de 1949, por vários físicos (inclusive Tiomno) e 
matemáticos brasileiros, sob a liderança de Lattes. 
Segundo Feynman (op. cit., 1985), no verão de 
1949, ele estava interessado em visitar a América 
do Sul. E, como a maioria dos países sul-americanos 
fala espanhol, ele decidiu então estudar essa língua. 
Contudo, por ocasião daquela Reunião, ele sentou-se 
ao lado de Tiomno e este lhe perguntou: – O que você 
vai fazer neste verão?. Feynman respondeu: – Visitar 
a América Latina Espanhola. Tiomno retrucou, 
dizendo‑lhe: – Por que você não vai ao Brasil, eu 
posso lhe arranjar um trabalho no CBPF. Desse 
modo, entusiasmado com a proposta, Feynman 
largou o Espanhol e passou a estudar Português com 
auxílio de alunos brasileiros que se encontravam em 
Cornell.

Vejamos o que aconteceu nessa primeira vinda de 
Feynman ao Brasil. Sua viagem ao Brasil seria por 
intermédio de duas etapas: Recife e Rio de Janeiro. 
Chegando no Recife, ele foi recebido pelos sogros 
(Luiz Osório e Aurora Lima da Siqueira Netto) de 
Lattes e falou em português. A sogra de Lattes disse-
lhe: – Você fala Português? Que bom. Como você 
aprendeu?. Feynman respondeu-lhe que primeiro 
quis aprender Espanhol, porém, como foi convidado 
para vir ao Brasil, então, CONSEQUENTEMENTE, 
passei a estudar Português. A sogra de Lattes 
ficou impressionada por Feynman usar o 
CONSEQUENTEMENTE. Em seu livro, Feynman 
diz que usou essa palavra por não se lembrar do 
então (so, em inglês) e, portanto, lembrou-se de que 
o ly da língua inglesa era traduzido por mente, em 
Português, e desse modo, aprendeu a usar palavras 
grandes, como os advérbios de modo. Como o avião 
brasileiro que ia levar Feynman ao Rio de Janeiro 
sofreu uma pane, ele teve de ficar em Recife por 
poucos dias, sob os cuidados dos sogros do Lattes.

Quando Feynman chegou ao Rio, em uma terça-
-feira, e não na segunda-feira como estava previsto, 
foi recebido pelo Lattes. Como ele iria passar apenas 
seis semanas no Rio, Lattes disse-lhe que havia 
programado conferências que ele faria no CBPF e 
que poderiam ser ministradas de manhã ou de tarde. 
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Contudo, advertiu Lattes, com os alunos preferem de 
manhã, já que vão à praia de tarde, seria melhor dá-
-las de manhã para você, também, aproveitar a Praia 
de Copacabana. Registre-se que o CBPF ficava (e 
ainda fica) no Bairro da Urca, próximo do Leme que 
é o início daquela praia, e que ficou hospedado em 
um hotel de Copacabana. Durante essas conferências, 
ele preferiu usar o português, pois os alunos não 
entendiam o inglês dele, e nem eles usavam bem o 
inglês. Ainda segundo Feynman (op. cit., 1985), 
naqueles dias que esteve no Brasil, ele mudou o ritual 
da Academia Brasileira de Ciências (APC) cujas 
conferências eram dadas em inglês. Com efeito, ele 
havia sido convidado para participar de um encontro 
na APC, no qual falariam vários cientistas. O primeiro 
falou, em inglês muito ruim, sobre seu trabalho em 
Química. Quando chegou a vez dele para falar sobre 
a QED, dirigiu‑se à platéia e falou: – Desculpem-me, 
como eu pensava que a língua oficial da APC seria 
o Português e não o Inglês, eu preparei meu texto 
em Português. O terceiro participante começou sua 
fala dizendo: – Seguindo o exemplo de meu colega 
americano, eu também falarei em Português. Assim, 
pelo menos naquele dia, Feynman mudou o “ritual 
internacional” da APC.

Feynman esteve uma segunda vez no Brasil. 
Desta vez, convidado pelo físico brasileiro José 
Leite Lopes (1948-2006) (também fundador do 
CBPF) para usar seu ano sabático que conquistara 
em Cornell. Ele ficou no CBPF de setembro de 1951 
até maio de 1952, ocasião em que ministrou cursos 
de Física Nuclear e Eletromagnetismo, publicados 
como Notas Científicas do CBPF, para alunos de 
graduação da Faculdade Nacional de Filosofia 
(FNFi). Foi nesse período que Feynman deu vazão as 
suas habituais idiossincrasias. Com efeito, em fins de 
1951, Feynman compareceu à Reunião da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 
ocorrida em Belo Horizonte. Aproveitando para 
conhecer a cidade, Feynman visitou os seus arredores 
e viu várias crianças pobres perambulando pelas ruas. 
À noite, em um jantar na Pampulha para comemorar 
aquele evento científico, retirou-se quando as 
autoridades locais entraram pomposamente ao som 
de música. Foi uma forma de ele protestar quanto a 
insensibilidade dos governantes brasileiros em face 
da miséria de nossas crianças.

É oportuno registrar que nessa passagem de 
Feynman pelo Brasil, ele teve oportunidade de ver 
que o ensino de Física no Brasil apresentava uma 
grande deficiência, isto é, a de não haver ligação entre 
o seu conteúdo teórico e a realidade do dia a dia. Com 
efeito, em uma aula de Eletromagnetismo que estava 
ministrando no CBPF, ele levou fitas de polaróide 
(que mede a polarização da luz) e mostrou como 
fitas cruzadas desse material impedem a passagem 
da luz. Aí, então, ele perguntou se com apenas uma 
fita era possível determinar a direção da polarização. 
Ninguém respondeu nada. Como do CBPF se pode 
ver a Baia de Guanabara, ele então disse: – Olhem a 
luz refletida da baia. Eles continuaram calados. Vocês 
conhecem o Ângulo Brewster insistiu Feynman. 
Claro, responderam: – É o ângulo em que a luz ao 
incidir em um meio refringente, sofre uma reflexão 
polarizada cuja direção é perpendicular ao plano 
de reflexão. E, então, o que acham dessa luz vinda 
da baia, insistiu mais uma vez aos seus estudantes. 
Eles continuaram mudos. Pois bem, disse Feynman, 
peguem essa fita de polaróide e olhem agora para 
a luz da baia. Oh! Ela é polarizada, exclamaram. 
Feynman percebeu então que os estudantes 
brasileiros sabiam fazer todas as contas, porém, não 
faziam nenhuma ligação com o que observavam em 
seu cotidiano. Essa mesma conclusão foi tirada por 
Feynman quando assistiu a uma aula de Mecânica 
para alunos de Engenharia. Nessa aula, o professor 
falou: – Dois corpos são equivalentes quando 
submetidos ao mesmo torque sofrem a mesma 
aceleração. Terminada a aula, Feynman aproximou-
-se de um dos alunos e perguntou-lhe se ele sabia que 
esse teorema estava relacionado com o momento de 
inércia do corpo. O aluno respondeu-lhe que nunca 
lhe fora ensinado sobre essa relação. Para maiores 
detalhes sobre o pensamento de Feynman sobre o 
ensino de Física no Brasil, naquela época, ver seu 
livro de 1985.

Agora, vejamos suas idiossincrasias carnava-
lescas. Assim, em fevereiro de 1952, participou 
do bloco carnavalesco denominado Os Farçantes 
de Copacabana, tocando o instrumento frigideira. 
Vejamos como Feynman descreve essa participação 
no Carnaval Carioca. Quando havia vindo ao Brasil, 
em 1949, ele via, da janela do Hotel em Copacabana 
onde estava hospedado, rodas de samba nas quais 
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pessoas tocavam pandeiro (pele de gato ou de cobra) 
e frigideira (metal) com um uma vareta de pau e de 
metal, respectivamente. Assim, naquele Carnaval, 
certo dia estava na Embaixada Norte-Americana 
e encontrou uma pessoa que gostava de samba 
e, sabendo que Feynman era encantado com esse 
ritmo brasileiro, convidou-lhe para participar de um 
regional de samba que se reunia toda a semana, no 
apartamento dele. Desse grupo, fazia parte o porteiro 
do prédio que era o compositor do bloco referido 
acima. Como Feynman disse-lhe que sabia tocar 
frigideira, então o porteiro o convidou para integrar 
Os Farçantes de Copacabana. Pois bem, em um 
dos ensaios, o chefe da bateria, um criolão, ouvindo 
um som esquisito que vinha da ala das frigideiras, 
gritou: – Parem, parem! Quando ele percebeu que 
o som esquisito vinha da frigideira do Feynman, 
falou: – Oh! Não. O Americano, outra vez! É 
interessante destacar que Feynman, depois de ouvir 
vários sambistas cariocas tocar aquele instrumento 
carnavalesco, aprendeu como manejá-la tão bem, 
a ponto de ser considerado, pelos participantes 
e simpatizantes daquele bloco, como um exímio 
tocador de frigideira.

Como vimos acima, Feynman foi um dos ganha-
dores do PNF65. Seus amigos do CBPF usaram o 
“jeitinho brasileiro” para trazê-lo novamente ao 
Brasil, para participar do Carnaval de 1966. Essa 
possibilidade aconteceu em virtude de a “celebridade” 
convidada para assistir a esse Carnaval, a atriz 
italiana Gina Lollobrígida (n.1927), haver desistido 
e Feynman (acompanhado de sua terceira esposa, 
a inglesa Gweneth Howart, com quem casara em 
1961), então, ocupou seu lugar, graças a relação de 
amizade entre o Ministro do Turismo e alguns físicos 
do CBPF, conforme o próprio Feynman descreve em 
seu livro de memórias referido acima (Feynman, op. 
cit., 1985).

Para concluir este artigo, destaco mais duas 
idiossincrasias, uma do próprio Feynman e a outra 
do jornalista brasileiro Sérgio Marcus Rangel Porto 
(Stanislaw Ponte Preta) (1923-1968). Vejamos a 
do Feynman. Como vimos no início deste artigo, 
Feynman, Schwinger e Tomonaga dividiram o 
PNF de 1965. Pois bem, em uma entrevista dada na 
American Association for the Advancement of Science 
[reproduzida no livro intitulado The Pleasure of 

Finding Things Out: The Best Short Works of 
Richard P. Feynman (Perseus Publishing, 1999), 
editado por Jeffrey Robbins, e com Prefácio do 
físico inglês-norte-americano Freeman John Dyson 
(n.1923)], Feynman conta que quando um jornalista 
lhe telefonou, de madrugada, comunicando-lhe que 
ele havia sido um dos três ganhadores do PNF/1965, 
respondeu‑lhe: – Você poderia dizer-me isso pela 
manhã? Ainda nesse mesmo dia, ao tomar um táxi, 
o motorista, que vira na TV a notícia que o seu 
passageiro era um dos Nobelistas, pediu‑lhe: – Por 
favor, o senhor poderia me dizer, em dois minutos, o 
que o senhor fez para ganhar esse prêmio? Feynman, 
respondeu‑lhe: – Que coisa (“Hell”) senhor, se eu 
pudesse lhe explicar em dois minutos o que fiz para 
ganhar o Prêmio Nobel, eu não seria merecedor de 
recebê-lo.

Agora, vejamos a idiossincrasia do inesquecível 
Sérgio Porto. Quando ele trabalhava no jornal 
Última Hora [do jornalista brasileiro Samuel Weiner 
(1910-1980)], desde 1955, em uma de suas crônicas 
do ano de 1968, ele se referiu às idiossincrasias 
de Feynman, principalmente no relacionamento 
tumultuado de Feynman com Mary (“Lou”) Louise 
Bell, uma professora de História da Arte, com 
quem havia se casado, em 1952, e que acabou em 
divórcio, quatro anos depois. Pois bem, falando 
desse divórcio, Sérgio Porto, que sabia que Feynman 
tocava bongô, dizia que antes de decidir separar-se 
de sua mulher, Feynman batia bongô e olhava para a 
Mary Lou, voltava a bater bongô e tornava a olhá-la, 
por fim, depois de vários toques no bongô e olhadas 
para sua mulher, concluiu o autor do famoso Samba 
do Crioulo Doido, [...] Feynman decidiu ficar com o 
bongô de couro de antílope. É interessante destacar 
que a habilidade de Feynman em tocar bongô (uma 
espécie de tambor) ficou eternamente gravada em 
uma fotografia dele com esse instrumento em seu 
célebre livro intitulando The Feynman: Lectures on 
Physics I, II, III, escrito em 1963 (Addison-Wesley 
Publishing Company Inc., 1966), em parceria com os 
físicos norte-americanos Robert Leighton e Matthew 
Sands.

Por fim, é oportuno registrar uma das famosas 
idiossincrasias de Feynman. Apesar de [...] o físico 
mais original de nosso tempo [...], segundo afirmou 
o físico norte-americano Philip Morrison (1915-
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-2005), não ser muito bem visto pelas autoridades 
norte-americanas, devido a sua extrema honestidade 
profissional e pessoal, acrescida de sua proverbial 
jocosidade e irreverência, no entanto, a sua excep-
cional inteligência e original habilidade em resolver 
qualquer problema fizeram com que fosse convidado 
a participar da Comissão Rogers (CR) que examinou 
o acidente com o ônibus espacial Challenger, ocorrido 
em 28 de janeiro de 1986. Todavia, percebendo a moro-
sidade e a burocracia dos trabalhos dessa Comissão, 

realizou uma experiência de improviso, na presença 
da TV, e provou o ponto chave da investigação, qual 
seja, que o material do anel de apoio do foguete 
perdia toda a sua elasticidade em baixas temperaturas. 
No relatório final da CR, Feynman afirmou que 
[...] a NASA jogava “roleta russa” com a vida dos 
astronautas [...], porque ela tinha conhecimento dessa 
fragilidade do anel. Para ver detalhes desse acidente, 
ver: Ralph Leighton, “What Do You Care What 
Other People Think?” (Penguin Books, 1988).
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Com este verbete, iniciaremos uma discussão 
sobre Filosofia Pura e Filosofia da Física estimulada 
por conversas que mantenho com o amigo, o 
engenheiro elétrico e informático brasileiro Pedro 
Leon da Rosa Filho (n.1950) (a quem dedico este 
verbete). Creio ser um entendimento geral (pelo 
menos para mim), que ambas as disciplinas buscam 
a verdade. A primeira, estudando o comportamento 
do HOMEM na Natureza, na tentativa de 
entender e interpretá-lo e, a segunda, estudando o 
comportamento da própria Natureza, na tentativa 
de encontrar e entender suas leis, usando-as para 
controlá-la. Desse modo, no decorrer deste verbete, 
sempre quando couber, mostrarei quando, ainda 
no meu entendimento, o filósofo estudado trata de 
Filosofia Pura e de Filosofia da Física. Para isso, 
usarei os seguintes textos: Bertrand Russel, História 
da Filosofia Ocidental I, II, III (Companhia Editora 
Nacional, 1967) e Roger-Pol Droit, Filosofia em 
Cinco Lições (Nova Fronteira, 2012).

Em seu citado livro, o filósofo francês Roger-
-Pol Droit (n.1949) sintetizou o que vários filósofos, 
desde a Antiguidade até os dias de hoje, disseram 
sobre a verdade [ou a visão da verdade, segundo o 
matemático e filósofo inglês Sir Bertrand (Arthur 
William) Russel (1872-1970) (op. cit.)]. Assim, 
Droit começa com o fundador da Filosofia Pura, 
o grego Platão (Aristocles) de Atenas (427-347) 
(Platão era seu apelido por ter os ombros de um 
nadador), para quem a verdade não se encontra nas 
sensações, que, de um indivíduo para outro, sempre 
mudam e muitas vezes se contradizem e, por isso, 
ela deve ser descoberta pelo uso exclusivo da razão; 
que ela existe eternamente fora de nosso espírito; 

e que repousa no “mundo das ideias e das formas” 
(forma, em grego significa eidos e dela derivou o 
termo ideia) e é imutável. Esse “mundo” foi descrito 
por Platão no Livro VII da República na famosa 
Alegoria da Caverna segundo a qual “aqueles que 
são destituídos de filosofia podem ser comparados 
a prisioneiros numa caverna, que só podem olhar 
em uma direção, pois que estão acorrentados, tendo 
atrás um fogo (luz do Sol) e na frente uma parede. 
Entre eles e a parede não existe nada; eles vêem 
apenas suas próprias sombras e a dos objetos que 
estão atrás deles, projetados na parede pela luz 
do fogo solar. Inevitavelmente, consideram tais 
sombras como reais, e não têm noção dos objetos a 
que pertencem. Por fim, alguém consegue fugir da 
caverna para o exterior e, pela primeira vez, vê as 
coisas reais, percebendo que até então fora enganado 
pelas sombras”. Segundo Platão, se esse fugitivo for 
filósofo, ele tem o dever de voltar à caverna, libertar 
os demais prisioneiros e mostrar-lhes a verdade que 
existe por trás das sombras (Russell, op. cit.).

Desse modo Platão inventa (ou cria?) o idea-
lismo, que é uma doutrina filosófica que diz ser a 
realidade nada mais do que a representação de uma 
ideia-forma. Ele usa um exemplo da Geometria – o 
quadrado {uma figura plana [mais tarde reconhecida 
como euclidiana, devido ao matemático grego 
Euclides de Alexandria (323-285)] formada de 
quatro lados iguais, perpendiculares entre si} – para 
descrever essa doutrina. Portanto, pouco interessa se 
“esse quadrado é de pano ou de madeira, de metal 
ou de couro, se é azul ou vermelho, se foi traçado na 
areia ou na cera, se está bem representado ou não. 
O que interessa para Platão é a ideia do quadrado, 
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concebida e não percebida, pensada, mas do que 
sentida” (Droit, op. cit.).

Considerando o que foi dito acima sobre a ideia do 
quadrado, creio ser oportuno fazer a seguinte reflexão. 
Em verbete desta série, vimos que foi na Grécia Antiga 
que se iniciou um estudo sistemático da relação entre 
ângulos (arcos) em um círculo e o comprimento 
das cordas que os subentendia, graças aos trabalhos 
dos matemáticos gregos Tales de Mileto (624-546), 
Pitágoras de Samos (c.560-c.480) e Euclides, os 
astrônomos Aristarco de Samos (c.320-c.250) e 
Eratóstenes de Cirena (c.276-c.196). Note-se que 
Eratóstenes mediu pela primeira vez o diâmetro da 
Terra, por volta de 240 a.C. Assim, em uma esfera, 
é possível traçar uma figura de quatro lados iguais 
formada de dois arcos de paralelos, um acima e 
outro abaixo do equador, e dois arcos de meridianos 
simétricos a um tomado como referência (p.e.: o de 
Greenwich). Considerando que se for conhecido o raio 
(r) da esfera é possível medir o comprimento (ℓ) de 
um arco da mesma compreendida por um determinado 
ângulo (α, medido em radiano); esse comprimento é 
dado por: ℓ = r α. Desse modo, poderemos construir uma 
pirâmide cuja base é um “quadrado esférico côncavo” 
[as pirâmides de algumas grandes civilizações (p.e.: 
Egípcia, Maia e Azteca), que têm as bases como um 
“quadrado esférico convexo”, teriam algum outro 
significado além do geométrico, como me alertou meu 
amigo Pedro Leon?] com uma geometria própria, a 
esférica, e que somente foi “descoberta” no Século 19 
pelos matemáticos alemães Johan Karl Friedrich Gauss 
(1777-1855) e Georg Friedrich Bernhard Riemann 
(1826‑1866). A pergunta que se coloca é a seguinte: 
- Por que Platão e seus seguidores não consideraram 
a ideia-forma do quadrado esférico?. A resposta 
talvez seja porque a esfera era divina e, portanto, só 
aos Deuses do Olímpio era permitido tratar com ela 
[conforme sugeriu meu sobrinho, o contador Antonio 
Guilherme Coelho de Assis (n.1977), por ocasião de 
aulas de Geometria que eu estava ministrando para 
ele, em agosto de 2012] ou algum grego (quiça, um 
dos Deuses Olímpicos) tenha descoberto e, por isso 
foi banido do Monte Olímpio, assim como aconteceu 
com o matemático grego Hipasus de Metapontum 
[floresceu cerca (f.c.) do Século 5 a.C.)], membro da 
Escola Pitagórica, por volta de 400 a.C., ao descobrir 
que 2  não era um número racional.

Agora, tratemos de Platão como um filósofo da 
Física. Em seus famosos Diálogos [Platão, Great 
Books of the Western World 6 (Encyclopaedia 
Britannica, Inc., Chicago, 1993)], ele considerava 
que a Terra era imóvel e envolvida por quatro capas 
esféricas (divinas?). A primeira, de espessura igual a 
dois (2) raios terrestres (RT), era composta do elemento 
água. A segunda era composta do elemento ar, com 
a espessura de 5 RT, e constituindo a atmosfera. Em 
seguida, há uma camada do elemento fogo de 10 RT, 

tendo em sua parte superior a quarta capa esférica na 
qual se encontravam as estrelas fixas. Os 7 planetas 
então conhecidos (Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, 
Júpiter e Saturno) evoluíam entre a atmosfera e as 
estrelas fixas.

Segundo vimos em verbete desta série, a procura 
da substância primordial, do elemento comum, da 
matéria prima, enfim, – da arché (princípio, em 
grego) –, que compõe o Universo, começou há mais 
de 25 séculos com os gregos jônicos, os chamados 
pré-socráticos, isto é, aqueles que antecederam ao 
filósofo grego Sócrates de Atenas (c.470-399). Alguns 
deles apresentavam concepções unitárias (monistas) 
para a arché, enquanto outros, pluristas. Assim, Tales 
de Mileto afirmava que o elemento primordial do 
Universo era a água – sobre a qual a Terra flutua 
e é o começo de todas as coisas –, afirmação essa 
baseada em uma antiga ideia do poeta grego Homero 
(f.c. Século 9 ou 8 a.C.), de que do Deus Oceano se 
originavam todas as coisas. Contudo, para o filósofo 
grego Anaximandro de Mileto (610.c.547) tal 
elemento era mais indefinido do que a água de Tales, 
pois considerava ser o apeíron (infinito, em grego), 
baseado na ideia do poeta grego Hesíodo (f.c. 800 
a.C.) para o qual tudo se originava do caos. Já para 
o filósofo grego Anaxímenes de Mileto (c.570-c.500) 
seria o ar o tal elemento primordial de vez que o 
mesmo se reduziria à água por simples compressão. 
No entanto, para o filósofo grego Xenófones de 
Jônia (Colofonte) (c.570-c.460) era a terra a matéria 
prima do Universo. Por fim, o filósofo grego 
Heráclito de Éfeso (c.540-c.480) propôs ser o fogo 
essa matéria universal. No entanto, para o filósofo 
grego Empédocles de Akragas (atual Agrigento) 
(c.490-c.430) os elementos fundamentais da Natureza 
eram em número de quatro: água, ar, fogo, terra, que 
se combinavam de várias maneiras para formar as 
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substâncias. Platão, contudo, afirmou que esses quatro 
elementos empedoclianos eram corpos e os relacionou 
com os poliedros regulares pitagóricos, da seguinte 
maneira: fogo-tetraedro, terra-hexaedro (cubo), 
ar-octaedro e água-icosaedro. Ainda para Platão, o 
quinto poliedro regular pitagórico – o dodecaedro –, 
simbolizava o Universo como um todo.

Platão também formulou a hipótese de que a visão 
de um objeto era devida a três jatos de partículas: 
um partindo dos olhos, um segundo proveniente 
do objeto percebido e um terceiro vindo das fontes 
iluminadoras (Sol, lâmpada etc.). Assim, para 
Platão, um feixe de raios luminosos parte dos olhos 
até o objeto observado, lá se combina com os raios 
emitidos pela fonte iluminadora, retornando então 
aos olhos dando-lhes a sensação de visão. Ainda 
para Platão, a luz era considerada um fogo divino 
que tinha a forma tetraédrica como vimos acima.

Por fim, Platão confirmou a descoberta realizada 
por Tales de Mileto de que a magnetita (hoje, óxido 
de ferro: Fe3O4), uma pedra encontrada na província 
grega Tessália, depois denominada de Magnésia, 
apresentava a propriedade de atrair pedaços de ferro 
(Fe).Creio ser oportuno dizer que essa descoberta é, 
para mim, a mais fundamental da Física, pois dela 
derivou o conceito de força variando com o inverso 
do quadrado da distância (será por que habitamos 
um planeta que gira em torno de apenas um sol?), 
conceito esse (1/r2) que é básico no tratamento do 
campo eletromagnético e do campo gravitacional. 
Se o HOMEM TERRESTRE conseguir unificar as 
quatro forças (gravitacional, eletromagnética, fraca 
e forte) hoje conhecidas na Natureza (ver verbete 
nesta série sobre essa unificação), o conceito de (1/
r2) deverá ser considerado como um caso particular 
de uma força mais geral de origem Cósmica?
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