
ENTREVISTA - TRANSCRIÇÃO PROFESSOR NELSON VELHO DE CASTRO 

FARIA 

Biblioteca Plínio Sussekind Rocha: Boa tarde, professor. Hoje é dia 26 de junho de 

2018 e nós vamos entrevistar o professor emérito Dr. Nelson Velho de Castro Faria. 

Muito obrigada pela sua participação na nossa pesquisa, que muito vai contribuir para 

a história e memória do Instituto de Física. 

Professor, qual é o seu nome completo? 

Nelson Velho: É esse que você acabou de dizer. 

BPSNV:  Nelson Velho de Castro Faria. Data de nascimento? 

NV:  24 de outubro de 1938. 

BPSR:  Em qual curso/área do conhecimento o senhor se graduou? 

NV: Minha graduação foi feita oficialmente na Escola de Engenharia da atual UFRJ, 

que antigamente era Universidade do Brasil. Mas ao mesmo tempo eu fiz os cursos de 

Física no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Eu não me considero 

engenheiro porque a minha graduação em Engenharia foi pro forma. Eu tenho a 

graduação, mas nunca exerci a profissão. Inclusive não tenho CREA, essas coisas: 

não sou engenheiro. Mas a graduação oficialmente, pela lei, eu sou. Os outros são 

cursos independentes do CBPF. Não formam... se fosse [curso superior], era 

igualzinho ao da Faculdade de Filosofia, que virou o Instituto de Física. Mas só não 

era a mesma coisa porque tinha outras disciplinas. Então eu tive que fazer as duas 

coisas ao mesmo tempo, Engenharia e Física. Muito complicado. E aí eu fiz algumas 

disciplinas que não valiam a pena, né? 

BPSR: O senhor se recorda em que período foi? Em que ano o senhor fez a 

graduação? 

NV: A Engenharia foi de 1958 a 1962. Eu me formei em 1962. Tem um bocado de 

tempo. 

BPSR: Professor, o que o motivou a ser professor de Física? 

NV: Não professor de Física exatamente, mas trabalhar com Física. Na verdade, a 

gente é professor mais ou menos, né? Ao longo da minha vida, nunca dei muito mais 

que 4-6h de aulas por semana. Se você pega um professor de Ensino médio, ele dá 

40 horas. Então nesse sentido a gente não é tão professor assim. Mas trabalhar com 

Física significa não só com pesquisa em Física mas com formação de pessoas. 

Iniciação científica, mestrado e doutorado. É aí que o aluno aprende, o aluno não 

aprende no curso necessariamente. Ele tem as bases pra poder ir adiante. Mas é 

muito melhor para um aluno poder ter contato com pessoas que trabalham em Física, 

que têm experiência, para ir entrando aos poucos na profissão. Porque os cursos, na 

verdade, têm um defeito muito grande: o aluno vê o professor muito longe. Antes de vir 



para a UFRJ, eu fui por 23 anos professor da PUC. Eu não vim antes porque não 

existia Instituto de Física (risos) quando eu acabei meu doutorado. Tinha sido formado 

mas ainda não funcionava, estava ainda se arrastando. Quando eu vim do Canadá, 

que eu fiz doutorado no Canadá, eu achei que não era uma boa ideia voltar para a 

universidade de onde eu tinha saído. E a PUC tinha um projeto muito bom, que estava 

começando nesse período em que a gente esteve lá, de 1971 a 1990 e poucos. Era o 

melhor Instituto de Física do Brasil. Era melhor do que a Unicamp... Unicamp é nova, 

né, é de 1970. Mas era comparável ou melhor que a USP. Era uma universidade que 

tinha um projeto, em que na verdade era particular entre aspas. Porque era financiada 

inteiramente pelo governo federal. Era um projeto que infelizmente acabou no Brasil, 

em que você tem uma universidade cujo administrador não interessa quem é, é 

financiada integralmente e a parte acadêmica é toda na mão de pessoas que 

entendem de universidade. Então lá na Universidade Católica não tinha nenhum padre 

no comando, exceto por um que era físico. Então ele tava lá como físico, não como 

padre. Então a gente criou todo um sistema, que era único no Brasil e foi destruído, 

completamente e infelizmente, em que você tinha Química, Física, Matemática, 

Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica, Informática etc. Tudo em igual pé. Você entrava 

no chamado Centro Técnico Científico - CTC, entrava em um vestibular único. O aluno 

não escolhia nenhuma dessas, acho que eram dez, possibilidades. À medida em que 

ele ia crescendo, o tempo ia passando, ele ia assistindo às aulas, conversando com os 

professores etc., ele optava por fazer Engenharia tal, ou Física. E tá cheio de físico 

formado, muitos dos professores da UFRJ, entraram nesse processo. Esse processo 

foi colocado devagar. Eu fui durante cerca de 8 ou 10 anos coordenador do ciclo 

básico. O ciclo básico não da Física, mas de todas as engenharias, toda a Física, 

química, todos eles tinham os mesmos cursos, as mesmas provas etc. Isso fazia com 

que tivesse uma importância social muito maior. A maioria do que a gente forma é pra 

ser engenheiro, que é fundamental pro país. Físico precisa de um certo número. Esse 

sistema foi destruído na medida em que o governo foi retirando financiamento, e esse 

sistema só funciona com financiamento. As pessoas não sabem, no Brasil, e ficam 

dizendo o tempo todo bobagens sobre financiamento de universidade: você não 

financia nos Estados Unidos e nem em nenhum lugar no mundo universidade com 

dinheiro de anuidade. É uma besteira completa, é de um primitivismo. É de um cara 

que nunca estudou e, sinceramente, ouviu falar e nunca viu o que é de fato uma 

universidade. Como é que o americano funciona? 80, 70, 90%, dependendo da 

universidade, o dinheiro vem do governo federal sob forma de grants, sob forma de 

vários tipos de projetos. Então no fundo a universidade é financiada pelo governo 

federal (eu digo, o americano). Na Europa não nem dúvida, não tem outro dinheiro. Na 



França, por exemplo, onde eu vou mais vezes, os estudantes se inscrevem na 

universidade colocando o nome lugar pra onde eles quer ir. Desde que tenham 

passado pela escola secundária, o curso geral na França que dá o grau de segundo 

grau. Esse concurso parece até o vestibular daqui, né? Mas quem passou, lá, tem 

universidade garantida. Tem problemas, acho que na Itália, que tem um sistema 

semelhante, as aulas eram dadas num teatro ou cinema da cidade, porque não tinha 

lugar pra todo mundo que queria aquela  área. Mas eles são obrigados a dar as áreas 

todas que são pedidas. Esse governo atual está tentando fugir um pouco dessa regra, 

mas é a regra que tem sido seguida na Itália, na França, na Inglaterra… Onde o 

ensino é inteiramente gratuito, financiado pelo governo federal. E quem financia o 

governo federal é o dinheiro do povo, com os impostos etc. A Universidade particular 

nos Estados Unidos como eles dizem que existe, eu trabalhei seis anos por lá: não 

existe. No Canadá é tudo gratuito, né? Pertence ao governo. Mas nos Estados Unidos 

as universidades são, entre aspas, particulares. Elas são administradas por fundações 

etc. Mas o pessoal acadêmico tem inteira liberdade e não tem problema de 

financiamento. O financiamento é pela equalidade, pelo sistema de equalidade, em 

que forma pessoas adequadas etc. Eles têm dinheiro, grants, etc. (o CNPq, CAPES de 

lá).  Se você for olhar, é 90%, algo assim. Eu fiz essas contas todas, porque quando 

fecharam o sistema da PUC, acabaram, né? O governo foi tirando dinheiro, tirando 

dinheiro, acabou, né? Se não paga, nada funciona. Eu era vice-decano, na época, da 

PUC, do Centro Técnico Científico. E a gente fez um estudo de como é que poderia 

tentar continuar aquele sistema. A gente chegou à conclusão que não tem, ou o 

governo paga, ou você entra em falência e acaba. E isso que tá acontecendo no Brasil 

agora: o governo tá tirando dinheiro, tirando dinheiro, tirando dinheiro… E aí a gente 

não vai poder continuar fazendo o que a gente faz. Aqui a gente limpa chão, faz tudo. 

Antigamente tinha uma secretária, que batia os artigos… Agora não, a gente faz tudo. 

Esse departamento de Física Nuclear, que tem 30 ou 35 professores, ele não tem 

nenhum funcionário que trabalhe nele. Tem o pessoal da limpeza, que é do instituto 

todo, mas para datilografia, atender telefone… Não existe nada. A gente faz tudo. 

Acho que o único departamento que tem uma funcionária é aquele de Física no estado 

sólido. Tinha, não sei se ainda tem, uma funcionária. Quando eu fui diretor, eu me 

lembro disso. Os outros não têm. É o sistema mais barato que pode ser. E cada vez 

cortando mais dinheiro. E esse é um ponto em que não se pode falar muito sobre esse 

assunto. Mas é fundamental. Nenhum país do mundo, sério, pode subsistir sem ter 

saúde de boa qualidade, educação… Não pode. Em todos esses lugares que eu estou 

dizendo, em que eu morei - morei na França, na Inglaterra, trabalhei no Canadá 

também. Isso é dado, é realmente de base. Você não pode viver na base, como se 



vive no Brasil. Você tem um problema de coração e pode morrer a qualquer hora, mas 

só tem vaga para daqui a um ano. Quer matar um cara, dá logo um tiro. Porque o cara 

esperar um ano para ser atendido, num sistema que vai cada vez sendo pior, porque 

corta dinheiro, corta, corta. Não sobra nada. E agora quando quiseram resolver o 

problema dos caminhoneiros, por exemplo, a primeira coisa que eles falam é: de onde 

vai pegar o dinheiro? Não pode aumentar, né? Então tem que pegar de algum lugar e 

de onde é? Educação e saúde. Quer matar o povo, né? Está claro. 

 

BPSR: Professor, agora vamos conversar um pouco sobre a sua graduação. Quais 

dificuldades o senhor encontrou no seu curso de graduação? 

NV: Esse é um problema do país, né? A única coisa que eu tenho para me 

descompensar em qualquer instância é sobre a situação do país. Você está falando do 

Brasil, né? Então qual o problema da graduação? Antigamente era pior porque não 

tinha tempo integral, nada disso. Então as pessoas não faziam pesquisa - na minha 

época. O cara nem chega na universidade. E se chegar acaba saindo, porque 

infelizmente pra chegar você tem que ter meios materiais e infelizmente a gente não 

tem. Então a educação é prejudicada. Tem um colega nosso aqui, funcionário, que 

disse que estava com um problema porque ele não estava conseguindo pagar a 

escola da filha dele. Eu acho que ele mora em Nilópolis. Eu perguntei: a escola da sua 

filha não é de graça? Ele disse que não, que a de graça é muito ruim. Quer dizer, 

qualquer que seja a classe social da qual ele venha, se você quiser ter uma educação 

boa você tem que colocar numa escola particular. Isso é um absurdo. Eu tenho uma 

escola gratuita do lado, mas por que você não põe? Porque o cara não aparece etc., 

não tem controle, o governo tá pouco interessado nisso. Então quando você me 

pergunta a dificuldade que eu tive eu digo que nenhuma, porque eu era de família de 

classe média. E a classe média no Brasil é privilegiada. Eu sempre comi, bebi, fiz as 

coisas que queria fazer sem muitos problemas. Meu pai tinha dinheiro, tinha casa 

própria… Então essa pergunta ela tem um viés social, é claro. Qualquer coisa que se 

diga no Brasil você tem que perguntar: quanto ganhava o seu pai? O que ele fazia? Se 

o cara não tem condições de colocar o filho numa boa escola; tem também todo o 

problema do ambiente cultural etc., muda tudo. Então eu, sinceramente, não tive 

dificuldade nenhuma. Eu mudei de engenharia para Física; eu tive o diploma de 

engenheiro mas eu mudei para Física; só me interessava por Física. Mas eu não tinha 

problema nenhum porque, sendo de classe média, se eu estudasse razoavelmente 

bem (e isso é mais fácil para quem tem meios, né? Eu tinha todos os meios, tinha os 

livros, meu pai pagava, não era problema nenhum). Agora você vê o absurdo da 

situação: todo o meu ensino, desde a escola primária até a universidade, foi gratuito. 



Nunca paguei. Meu pai não pagou, nem eu. Por quê? Se você já está  socialmente 

num patamar mais alto você tem mais facilidade de conseguir estudar. É um absurdo 

isso. Então que dificuldade eu tive? Eu diria: nenhuma. E olha que a universidade 

naquela época, comparada com hoje, era uma porcaria. A Física não existia no Rio de 

Janeiro. Tinha o Leite Lopes, o Tiomno, que tinham vindo com doutorado dos Estados 

Unidos. Mas eram três, quatro pessoas. O que morreu há pouco tempo, Fernando 

Souza Barros também. Mas era meia dúzia no Rio, mais meia dúzia em São Paulo. No 

resto do Brasil não tinha nada. No estado de Minas também tinha alguma coisa. Mas 

Nordeste, por exemplo, não tinha quase ninguém. Então a Física não existia. A 

qualidade era muito ruim, não tinha nada. Quando eu fui para fora eu tive que meter a 

cara, porque tinha uma formação muito vagabunda. 

BPSR: Professor, na graduação você só tinha aulas teóricas ou tinha aulas práticas 

também? 

NV: Como eu fiz engenharia… Esse é um problema complicado. Aqui no Brasil, a 

classe mais privilegiada prioriza as áreas de direito, essas coisas. Então é difícil, no 

Brasil, você pensar em ensino em laboratório, essas coisas, porque as pessoas não 

têm a menor experiência de coisas reais. Física, no colégio, é aquele monte de 

formulazinhas que você decora, não entende coisa nenhuma. Aí todo mundo diz que 

Física é muito difícil. É claro, tem que decorar uma bobageira que a gente não 

entende. Enquanto em qualquer país desses mais civilizado os caras desde 

criancinhas têm colégio onde você ensina coisas empíricas: deixar cair um corpo, cai 

uma régua… O cara olhar o fenômeno e analisar. Então eu acho que laboratório, aulas 

experimentais, no Brasil não se nota muito sentido. O cara faz laboratório como faz 

aula teórica: assiste ao laboratório, quer a formulazinha para colocar para resolver. O 

sujeito não aceita, muito pouca gente aceita a ideia de que você tem que observar, 

tem que entender. A natureza é muito mais simples do que a gente diz que ela é. Na 

verdade é incrível que você consiga colocar coisas complicadas numa formulinha. 

Essa ‘F = ma’, segunda lei de Newton, é impressionante. São três letras. Ali dentro 

tem um conteúdo que as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe, pra 

elas são três letras. Mas é muito complicado. Mas a gente não tem a coisa empírica, 

medir… O laboratório, em geral, é desprezado. Eu fui coordenador, imagina, eu tenho 

80 anos. Então eu fui diretor, fui chefe de departamento, diretor de novo… Então eu 

tenho uma experiência muito grande em administração. E laboratório, de que precisa? 

É muito pouco. O que é preciso é de um professor que ensine e que entenda daquilo 

que ele tá falando. Então na época em que eu dava conferência em colégio – colégio 

de rico, não é colégio público – eu perguntava sempre: tem laboratório? “Ah, tem, mas 

a sala fica fechada lá”. Os caras não têm a menor noção do que é a Física, por 



exemplo. É a ciência da natureza, experimental. Então o cara tem que pedir, tem que 

observar, entender. Você olhando aqui pode observar que tem barco a vela aqui, eu 

sou um velejador... famoso (risos). Naquela fotografia tem eu e os grandes velejadores 

famosos do Brasil inteiro… Torben Grael, Lars Grael. Lars Grael é meu amigo, muito 

mais novo que eu. Mas a gente veleja de barco há muito tempo. Ele sabe de Física 

muito mais que muita gente que passa por um curso de Física. Porque ele tem que 

observar para fazer. O cara é campeão mundial, o Torben é medalha de ouro duas 

vezes, olímpica. Eu acho que até mais. Esses caras sabem Física. A Física não é 

aquilo do laboratório que a gente tem que medir pra tirar os números. É muito mais. 

Mas isso só pode ser transmitido por um professor que tenha experiência, e que tenha 

vivido. Isso, no Brasil, na escola secundária… Onde a coisa pega mesmo é na escola 

secundária; a primária não é tão importante. A partir de uns nove, dez anos, o cara 

tem que começar a observar, e quem tem competência pra dizer o que tem que fazer? 

Tem um programa de televisão até interessante sobre experiências de Física. Mas 

acho que a maioria dos professores de ensino médio não tem essa experiência para 

poder passar pros alunos. E a culpa não é muito dele, não. Eu nunca dei muito mais 

do que quatro, seis horas de aula por semana. Na minha vida toda. Eu tenho oitenta 

anos, tirando os vinte [anos], quando eu me formei, eu tenho sessenta anos de 

universidade, de aulas, nunca dei muito mais do que quatro, cinco horas. Agora o cara 

dá quarenta, cinquenta horas de aulas por semana, dá aula de manhã e de noite em 

lugares diferentes, tem que sair correndo… O cara não se forma de fato. Ele vai 

aprendendo devagar a dar um jeito e a cumprir aquela obrigação. Se ele falar bem ele 

fica famoso, entra pro cursinho vestibular e fala para duzentos alunos. E é de uma 

forma que não serve para nada aquelas aulas, né? Aula para duzentos alunos pode 

esquecer. 

BPSR: Professor, retornando um pouco à graduação, o senhor disse que tinha 

algumas aulas práticas. O senhor se lembra de algum instrumento que utilizava nas 

aulas práticas? 

NV: Na Escola de Engenharia, todos eles desapareceram, os primeiros. Jogaram fora. 

Mas eram instrumentos históricos. 

BPSR: O senhor se recorda do nome de algum deles? 

NV: Ah, tem a Máquina [inaudível [Schuster], essas coisas todas conhecidas. Mas por 

alguma razão uma parte foi salva e tá no térreo, onde guardam essas coisas. Mas era 

tudo antigo. A universidade do meu tempo era uma cópia piorada do sistema europeu. 

Então o experimento que foi realizado em 1903 tava começando a fazer aqui pela 

primeira vez. Então realmente o laboratório não era sério. Tinha coisas, media coisas, 

mas acho que ninguém se formou em assistente de laboratório. Eu sou experimental, 



um dos poucos que não é só teórico. Teórico-experimental, mais experimental. Mas eu 

aprendi com meu pai, meu pai gostava. Ele era engenheiro e tinha em casa uma 

oficina. Então tinha lá, por exemplo, torno. Aprendi a tornear, cortar, serrar. Poderia ter 

sido um ótimo mecânico, de qualquer coisa, para fazer peça. Mas para ser físico na 

Europa o cara tem que apertar parafuso. Aqui os caras não gostam de sujar as mãos. 

Aquele negócio do professor que quer ser advogado; se eles vão para Física tem que 

ser teórica, 90% da Física quer fazer cosmologia, espaço etc. Raramente você vê um 

camarada que diz: eu quero entrar num laboratório, montar etc. E se você observar os 

prêmios Nobel, a maioria é de experimental. Eu já falei: vocês estão formando 

engenheiros que nunca vão ganhar o prêmio Nobel (risos). Teórico não ganha prêmio 

Nobel. Mentira, tem teórico no prêmio Nobel também. Mas experimental domina, né? 

É aquele cara que faz a grande descoberta, né? Se você olhar na história. Newton, 

Galileu. Os caras olhavam as coisas e viam. Faziam conta também, mas tinha a 

observação. A descoberta da observação foi o Galileu que fez . Mas o Galileu 

elocubrava, feito grego. Mas o grego falava e não tinha nada de concreto. O Galileu 

criou o objeto experimental. O cara tem que medir, tem que verificar. Os fenômenos da 

natureza acontecem e você, se quiser interpretar, tem que fazer primeiro qualitativo e 

depois tem que fazer algo quantitativo também. Aí você formula a sua teoria. O 

problema é que a gente tem uma tendência a ficar só na teoria. No Brasil, neste 

Instituto. Este Instituto eu sempre chamo de Instituto de Física Teórica. Experimental é 

pouco. 

BPSR: Professor, vamos conversar um pouco sobre o seu mestrado? Onde o senhor 

fez o mestrado? 

NV: O mestrado, quer dizer, eu fiz e não fiz. Na América do Norte não existe mestrado, 

de uma forma geral. O mestrado é dado para quem não vai fazer doutorado, por 

razões diversas. Mas em geral não tem mestrado. Na Europa não tem mestrado. 

Agora tem, né? O doutorado são 3 anos, tem 1 ano de uma coisa que eles chamam de 

master. Mas não tem mestrado, o Brasil é um dos poucos. Pra começar, o Brasil não 

tem tradição local de criar graduação, pós-graduação… A gente importou isso tudo. A 

gente trouxe a pós-graduação toda dos Estados Unidos e uma parte da Europa. Então 

ficou criado esse mestrado, e como a gente tem medo de fazer algo que não seja tão 

bom quanto o primeiro mundo faz, a gente colocou o mestrado num nível 

relativamente elevado. Então, na verdade, não sei quem disse isso, se foi Einstein, 

mas se depois dos 30 [anos], se você não fez nada de interessante, desiste. Não sei 

se é exagero isso, mas a verdade é que você perde muito tempo fazendo mestrado; 

aqui a gente perde muito tempo fazendo um monte de bobagem. Inclusive para entrar 

para a universidade, virar professor, você tem que fazer um concurso que é 



simplesmente uma loucura. Agora, há pouco tempo, teve um, teve sessenta e poucos 

candidatos. Ninguém vai julgar eles. Agora, só por curiosidade, na América do Norte o 

cara não é contratado por concurso. A universidade, o instituto ou um grupo abre uma 

vaga, ele se candidata e é por dossiê. Por curriculum vitae, carta de referência… Aqui 

no Brasil a gente não acredita em carta de referência – o cara tá sempre favorável. A 

gente é muito bonzinho sempre, e isso é ruim porque a gente não diz a verdade. Os 

Estados Unidos têm vários defeitos. Vários, vários. Eu inclusive não gosto muito. Mas 

tem uma qualidade, eles acreditam nas pessoas. Se o cara diz assim: não fui eu que 

fiz. Você vai ter que provar que é. Aqui o cara não prova, você que tem que provar que 

fez. Fica tudo ao contrário. Quem acusa tem que provar e tem que provar mesmo. Na 

América do Norte, o cara te pegou, o guarda… Eu tinha uma multa de trânsito no 

Canadá, eu não sabia ainda como eram as coisas direito. Eu perguntei pros meus 

colegas e eles disseram: se você não é culpado, telefona e diz que você não vai. 

Porque você é chamado pelo tribunal por uma multa de trânsito. Se você acha que é 

culpado, diz que é culpado e acabou. A tua palavra vale para caramba. E se você diz 

que não é culpado, você vai discutir com o guarda. Não precisa de advogado, de 

nada. É a tua palavra contra a do guarda. Cada um explica o que está ocorrendo e o 

juiz dá uma sentença, na hora. Entendeu? É outro tipo de mentalidade que não tem 

aqui. Aqui a gente acha que todo mundo é picareta. Tem muito picareta mesmo, não 

quer dizer que todo mundo é. 

BPSR: E o doutorado? O senhor fez onde? 

NV: No mesmo lugar em que eu fiz o mestrado que eu não fiz (risos). Quer dizer, eu 

tenho o diploma de mestrado, mas o mestrado é mais simples que aqui, é um ano e 

não tem muito valor. É no lugar em que eu tava, em Montreal. Nos Estados Unidos 

praticamente não tem. Aí muitos desses nossos famosos, o pessoal da economia aí, 

só tem mestrado e diz que é doutorado incompleto (risos). O meu doutorado foi feito 

no mesmo lugar em que eu fiz esse tal de mestrado. Na verdade, ter mestrado ou não 

ter era questão de circunstâncias. No meu caso, eu queria tirar um visto de imigrante. 

Meu objetivo era morar e viver no Canadá porque eu saí daqui em 1964. Faz a conta 

aí e verifica o que houve em 1964. 

BPSR: Acho que a gente se recorda. 

NV: Aí eu já tinha decidido ir embora e não voltar. Aí eu precisava de trabalho lá e ter 

o visto de imigrante. E para ter o visto de imigrante, tinha que ter alguma coisa 

canadense, ter feito algum diploma canadense… E aí eu fiz o mestrado lá para ter o 

diploma logo que eu cheguei, um ano e pouco e já tinha o diploma na mão. Mas a 

diferença fundamental para o doutorado é a seguinte, vou te dar um exemplo: eu 

cheguei lá, fiz o mestrado; aí fui para o doutorado com o mesmo orientador (porque 



não muda nada, é uma passagem). Aí eu precisava comprar material, e quem pagava 

meu salário? Quem pagava as coisas que eu comprava, minhas viagens para 

congresso? Era meu orientador. Ele tinha um grants, um dinheiro que ele recebe do 

governo, que é administrado pela universidade. Uma vez por ano acho que ele assina, 

a burocracia eu não me lembro mais como é, mas ele não metia a mão em nada. A 

administração da universidade que fazia tudo. Mas ele pagava tudo: congresso em 

Nova Iorque, aí eu vou lá. Tem que pegar um avião e tal. A secretária consulta 

passagem de avião, eu vou lá pro congresso, compro comida, tenho uma diária, tudo 

pago pelo orientador. Isso é a grande diferença do Brasil: orientador aqui não tem um 

tostão. Depende do CNPq ou da CAPES etc. E é sempre no limiar da pobreza, né? 

BPSR: Nivelando por baixo, né? 

NV: É. 

BPSR: Mas é isso aí. O meu doutorado, nesse sentido, foi relativamente fácil porque 

tinha todos os meios. Você precisa de peça. Aqui, por exemplo, quebrou uma coisa 

agora. Bomba de [inaudível]. Tem que mandar para São Paulo. Aí tem que pedir 

dinheiro. Tem aqui três meses que tem um macerador nosso que tá parado aqui por 

falta de dinheiro. Peça. Agora a peça chegou. Como é que vai pagar o transporte? Eu 

paguei do meu bolso, senão não chega. O que eu já gastei de pessoal aqui neste 

lugar. Se eu não tirar do meu bolso, não vai funcionar a coisa. Eu quero trabalhar, 

quero fazer coisas de Física. Então, nesse sentido, o doutorado experimental 

simplifica para burro. Aqui tínhamos um doutorado experimental muito ruim. Segundo, 

estava numa época boa em ciência, em Física. Época em que estavam nascendo os 

[aceleradores] de partículas, da chamada Física Nuclear. Energia intermediária. Eu 

peguei um tema que era de fronteira, na época, no doutorado. Só que demorou pra 

caramba, porque no final eu não queria entregar a tese porque eu não sabia o que ia 

acontecer comigo. Eu ficava lá ou vinha pra cá? Eu tinha emprego lá, aí me 

convenceram a vir para cá porque tinha dinheiro. Até hoje eu não sei se fiz certo. Eu 

vou lá de vez em quando visitar meus amigos, em Montreal, em Quebec. Eles sempre 

me perguntam: valeu a pena? Eu sei lá. Eu sei que eu tenho um barco a vela e vocês 

não têm (risos). Porque aqui tem essa vantagem, você é privilegiado. Numa sociedade 

desigual, né? Você tem um pouco mais… Tem gente que pensa que a gente é rico. O 

Banco Mundial ou sei lá quem diz que a gente ganha tanto quanto ou mais que a 

Europa, os Estados Unidos… Mentira descarada. É querer enganar as pessoas, 

porque as pessoas não sabem. A gente ganha muito menos. Para começar, na 

Europa – vou comparar com a França, que eu conheço melhor. Na França você tem 

casa, você tem filho, mulher e você, todos têm garantia de saúde. Fica doente, vai no 

hospital. Eu tive que ficar num hospital em Lyon, na França, tem dois anos, que eu tive 



uma trombose na perna. Aí eu vi lá, eu fiquei num quarto duplo, porque lá não tem 

quarto pessoal, é sempre duplo. O cara que tava do lado era um camarada, um 

imigrante árabe, um cara grosso pra caramba. Ele usava todas as vantagens do 

sistema francês. Tratado como qualquer um, boa comida etc. Aqui é terrível, essa 

diferença que é terrível. 

BPSR: Professor, suas pesquisas de mestrado e de doutorado estão relacionadas por 

área de conhecimento? O senhor deu continuidade do mestrado para o doutorado à 

mesma coisa, ou não? 

NV: Mestrado e doutorado, como eu te contei, não parou, né? Posso mostrar. Isso 

aqui tudo é trabalho que é a tese de mestrado. Foi publicada em 1967. Antigamente 

você não tinha internet, nada disso, né? Então se o camarada queria receber uma 

cópia do seu trabalho, me mandava uma cartinha. Esta aqui está em francês: “eu 

gostaria que você me enviasse uma cópia da sua publicação”. E aí a gente mandava. 

Esta aqui é de… Nederlands. Holanda. Esta aqui: Uppsala. E esta aqui é da Turquia. 

Esta de Uppsala é Uppsala na Suécia. Esta eu não sei de onde é. Esse pegou fogo 

porque molhou. Deve tar desaparecendo daqui a pouco. Iugoslávia. Se você olhar aqui 

deve ter duzentos, cento e pouco pedidos pro artigo. Hoje é mais simples, né? Você 

não pede nada, tá tudo na internet, você baixa o artigo. Mas era complicado o cara 

mandar uma carta, que levava um tempo no correio. Isso aqui é peça de museu. Este 

aqui é interessante: Laboratório de Reações Nucleares, Instituto de Pesquisas 

Nucleares, Moscou, União Soviética. Você vê que foi enviada para a Universidade de 

Montreal, o endereço é o meu endereço e do meu orientador. 

BPSR: Já vou emendar com a pergunta: o senhor pode dizer para a gente quem foi o 

seu orientador? 

NV: Aquele cara que tá ali, que já morreu. René Levesque. R. J. A. Levesque. A 

grande vantagem dele é que ele era um cara feito eu, quer dizer, quando oriento quem 

deve fazer tudo é o orientado. Você só deve dar palpite e financiar. Porque você 

ganha independência. Se você depende do orientador, um cara assim, que segura, 

briga, uma semana vem outra não vem… Tem gente que é assim, eu não sou contra 

nem a favor. Mas não é o meu jeito. Outra vantagem dele é que ele era um cara 

assim, ele tem uma carreira muito rápida para a administração. Porque a Universidade 

de Montreal necessitava de gente nessa área. E tinha pouca gente no mundo, eles 

contrataram um francês ([Le Pommier]), virou logo diretor de departamento, em 

seguida pró-reitor de pesquisa, decano… Quando o cara entra nisso, você não 

consegue nem mais falar com ele. Eu não vejo que o orientador tem que ser o tutor, o 

cara que fica em cima todo o tempo. Tem que ser um cara que tenha experiência, 

saiba conversar, arranjar bons temas. E tem que viajar um pouco pra conhecer o que 



estão fazendo fora. Cada um tem seu jeito. Mas eu faço uma Física muito particular 

agora. Aqui no Brasil ela não é muito útil, porque os caras querem medir por 

publicações, só. Não tem o sentimento que deu a Física do século XX: a ideia é boa, 

às vezes você tá sozinho no mundo fazendo, tá quebrando a cara; às vezes dá certo e 

às vezes não dá. Eu acho que orientar está sendo muito desvirtuado com regras 

burocráticas. Vira muita gente, aí você começa a colocar regras burocráticas. É igual 

entrar na universidade. Virou um negócio que… não é de que que eu gostava? Pra 

mim o ideal é que nem lá nos Estados Unidos. É você ter as referências do candidato, 

os dados dele, o que que ele fez etc. Depois conversa com ele e pede pra ele dar um 

seminário. E julga na hora. Garanto a você que sai melhor que qualquer conta de 

trabalhos publicados, coisa e tal. Porque o que interessa é o futuro do cara, o que ele 

vai ser. E o futuro só é dado por aquilo que tá no fundo dele, né? Aquilo que ele tá 

fazendo ali mecanicamente [não importa]. Eu já vi coisas estranhas que eu não vou 

falar (risos). Com oitenta anos você imagino que eu já conheço razoável desses seres 

humanos. E esse método de julgar as pessoas é terrível. Um camarada de uma áreas 

dessas, acho que letras, descobriu que uma maneira simples de fazer coisas na 

CAPES (não lembro se CAPES ou CNPq) pra julgar é você usar o computador. Você 

põe dados, aí sai lá: 1, 2, 3, 4, 5, a ordem. É claro que a ordem depende do programa 

que você fez. Aí que tá a história, o programa que você fez obviamente tem um bios: 

esse aqui é bandido? Quem deu mais tiros? Então a informação pro computador, ele 

não julga nada. Ele segue o julgamento que você quer que ele faça. E é quantitativo, é 

só isso. A ciência do Brasil não tá por aí. Por que no Brasil não tem prêmio Nobel? 

Uma das razões é essa aí. A ciência é feita fora do Brasil.   

BPSR: Não criou uma identidade própria, né? 

NV: É, uma ciência independente. Num país subdesenvolvido, como o Brasil, você 

muda o governo e toda hora muda tudo, muda leis, muda tudo. Não dá, não dá. A 

gente não vai chegar a lugar nenhum assim. Você pega a Europa, apanhou, levou 

paulada, os caras tiveram escravos, tiveram não sei o quê. Aos poucos os caras vão 

se civilizando, né? Não nasceram assim não, não são mais civilizados nem 

inteligentes Tiveram um passado, o que tiveram de explorar gente… E colônia 

francesa – até hoje tem. Na África até hoje tem ódio, porque os caras foram pra 

explorar mesmo, tirar o máximo possível. E aí vai civilizando, né? Aqui, não. A ciência 

no Brasil é o quê? Eu cheguei aqui, depois de 64, sete anos fora. Voltei pra cá, tinha 

emprego garantido. Muito bem, posso nem reclamar, tenho até meu barco a vela 

(risos). Nada herdado de pai, não. Meu pai era classe média, engenheiro, nada rico 

não. Mas isso aí eu ganhei com meu dinheiro, porque a gente ganha bem. Ainda mais 

que eu não tive filho, eu ganho muito bem então. Meu salário, pro país, é enorme. Não 



é dizer que a gente ganha igual lá fora não, que não é verdade. Mas, pro país, a gente 

ganha um salário muito alto. O salário do brasileiro, em média, eu não sei quanto é, 

mas não chega a mil reais. E você vê o preço de passagem… Eu nunca tive nenhuma 

pessoa trabalhando comigo em casa, né? Empregada doméstica nunca tive nem 

quero ter, sou contra. Mas ultimamente tinha uma moça que tava precisando, 

perguntou se tinha alguma coisa para ela trabalhar, aí ela vem uma vez por semana, 

trabalha três horas. Ela chega de madrugada, acho que às 6:00. Lá para as 10:00 ela 

vai embora. Aí a gente paga razoavelmente bem, paga o que a gente acha que tem 

que pagar. Mas é isso. Lá fora ninguém tem empregada doméstica. Tenho certeza, 

tenho dezenas de amigos nesses países aí, Canadá… A família da minha mulher, a 

[Ginette] é canadense. Vão chegar agora, daqui a pouco, três caras desses aqui em 

casa. Sempre eu vou na casa deles e a gente vê a diferença, eles não têm empregada 

doméstica. Na casa da irmã da [Ginette] eles fazem tudo. Tudo. Precisa consertar 

alguma coisa, o cara vai lá, martela. Faz tudo. Aqui eu duvido que o cara faça. Não faz 

nem 10 por cento. E por que faz tudo? Ele valoriza o trabalho pessoal, o dinheiro que 

ele ganha. Ele não ganha tanto assim, não. É no limite, o cara tem sua casinha toda 

arrumadinha, seu automóvel. É um negócio que a gente não civilizou ainda. A gente 

ainda fica brigando aqui, bota presidente, tira. 

BPSR: Professor, o senhor se lembra de quem fez parte da sua banca? 

NV: Olha, o único cara que eu me lembro, fora o orientador;  na verdade tem dois que 

eu me lembro. Um dos caras que eu me lembro eu acho já morreu também. Era um 

astrofísico. O outro eu encontrei com ele; a [Ginette] foi dar um seminário lá na cidade 

de Quebec. Ele morava lá.  Eu não consigo me lembrar do nome dele. Ele era de lá e 

eu encontrei com ele. E ele não lembrava. Eu também não me lembrava da cara dele 

não, eu sabia que era ele por causa do nome. Ele tava na lista. Tava lá na 

universidade e vi: eu acho que esse cara foi da minha banca. Mas você não lembra. O 

cara lembra assim mais ou menos. Tem aqui o professor Leandro Salazar que eu fui 

da banca dele de mestrado (risos). 

BPSR: Isso, ele falou para a gente. 

NV: Mas eu só sei porque ele falou, eu não lembrava. 

BPSR: Ah, o senhor ouviu a entrevista? 

NV: Não, não. Eu sei disso porque ele falou comigo outro dia. Mas eu não me 

lembrava, sinceramente eu não me lembrava. Você acaba esquecendo. De quantos 

concursos eu já participei no Brasil? 30, 40… De professor titular. Concurso para 

entrar para professor. Banca de mestrado, de doutorado… O cara fala: você foi da sua 

banca. E você: ah, legal! Mas você não lembra, você acaba misturando aquilo tudo. 

Porque faz parte da rotina, né? Para o cara que está sendo examinado, é uma coisa 



excepcional. Porque é bacana, você está subindo de nível. Mas para o cara que está 

examinando, aquilo faz parte da rotina. Lá na USP, teve uma época, eu trabalhava 

com Física Nuclear. E fora de São Paulo eram poucos caras que tinha: Francisco 

[inaudível] e eu, no Brasil. Então tudo que era concurso eu tava lá. Outro dia eu 

descobri que eu participei de uma tese, de ensino, e foi a primeira tese de ensino no 

Brasil. Alguém me falou: você participou da tese do... acho que era Dib. Vou perguntar 

para a Penha, alguém de ensino, como é o nome do cara. Mas eu participei. Foi o 

primeiro cara do Brasil que fez tese em ensino de Física. Lá na USP. Era eu, o [Toledo 

Piza], uma moça de ensino cujo nome eu não me lembro. Mas eu de fato não me 

lembro da minha banca, lembro mais ou menos. 

BPSR: O senhor sabe me dizer se essas pesquisas que o senhor fez no mestrado e 

no doutorado viraram artigos científicos? 

NV: Estão até aqui, olha. Este aqui foi o primeiro artigo científico que eu publiquei. Eu 

devo ter uns setenta artigos. A gente publica em revista boa, aqui. Revista Physical 

Review, Physics Letters etc. Agora eu tou cada vez computando menos. Agora eu só 

quero fazer coisa que valha a pena. Quando você é mais jovem você faz muita 

porcaria. Não é que seja ruim; são artigos sérios e tal. Mas é que não vão acrescentar 

muito. Tem uma meia dúzia que valem a pena. Mas hoje em dia se você não fizer isso 

você não ganha bolsa, não ganha nada. Porque o julgamento virou o julgamento 

quantitativo. Quanto você fez, quantas publicações? Não era tanto assim, a gente 

julgava muito a qualidade. Porque tinha tempo, né? Era diferente. Você tinha tempo de 

ler. Eu duvido muito que os caras leiam, o cara que publica dez artigos por ano aqui no 

Brasil. Eu duvido que ele consiga ler os artigos que publica. Escrever tem sempre um 

grupo de quarto ou cinco, cada um escreve um pedaço. Só pode ser. Impossível. Pra 

mim é impossível escrever dez artigos em um ano. Só se for o mesmo assunto 

picotado, dividido em pedaços. O que é muito provável. Você faz dois artigos por ano, 

três no máximo. Pode ser que em um ano você fique sem fazer nada, escrevendo 

coisas mas não publica nada, aí no outro você publica dois três, até quatro. Eu acho 

que teve um ano aí em que eu publiquei quatro, cinco artigos. Mas aí eu devo ter 

ficado dois anos sem publicar um (risos). Faz parte da cabeça da pessoa. 

BPSR: E, professor, suas pesquisas do mestrado e do doutorado o senhor apresentou 

em algum evento que o senhor se recorde? 

NV: Todas elas foram apresentadas. Eu apresentei muito quando estava no Canadá 

naquilo que chamam de meeting da American Physical Society (Sociedade Americana 

de Física). E na Sociedade Canadense de Física também. Eu ia muito a congressos. 

Quando vim para cá, é evidente, participava de congressos para me relacionar e tal. 

Mas a gente apresenta sempre, sempre na reunião anual da Sociedade Brasileira de 



Física da Matéria Condensada. Quando a gente começou a fazer Física, em 1970 e 

poucos, aqui no Brasil, a primeira reunião foi em Cambuquira, acho. Devia ter cem 

pessoas. Dez anos depois já tinha chegado a mil, mil e não sei quantos. A Física 

cresceu muito. Quando eu fiz meu doutorado, aqui no Brasil em Física devia ter quinze 

doutores, não mais que isso. Hoje já tem dois mil, mil, não tenho a menor ideia. Mas é 

uma quantidade enorme. Houve uma mudança quantitativa e certamente qualitativa 

também. Mas por outro lado houve uma piora porque eu acho que a Física, na 

verdade a ciência em geral, se complicou um pouco. Pra você ter uma ideia, vou 

contar uma história que foi contada pelo próprio cara, não é mentira. Um candidato a 

prêmio Nobel. Existe isso? Existe. Porque você é indicado e você se torna candidato. 

Indicado por gente que já foi prêmio Nobel. Então esse cara contou que montou um 

escritório lá na Suécia, em Estocolmo. Para fazer lobby para a candidatura dele. Os 

dois perderam. Mas quase que ganharam, poderiam ter ganhado. Um deles tá 

escrevendo um livro agora, o cara é conhecido. Eu conheci os dois. Um era 

[inaudível], o outro era da École Polytechnique, Instituto de Ótica de Paris. Mas esses 

caras fazendo lobby para ganhar o prêmio… Vê se o Einstein fez lobby para ganhar o 

prêmio. Ganhavam prêmio porque publicaram coisa boa. Mas agora a quantidade é 

tão grande que você tem que mostrar para as pessoas que aquilo que você tá fazendo 

é bom. 

BPSR: Professor, retornando um pouquinho, quando o senhor estava no Canadá 

fazendo doutorado existia bolsa? Tinha alguma instituição que financiava? 

NV: Não, não. Lá no Canadá não. Aqui no Brasil tinha, mas eram muito poucas. Aqui 

no Rio quem fazia Física – a UFRJ não tinha, era Universidade do Brasil, e o Instituto 

de Física ainda não tinha sido fundado; então só tinha o CBPF, o Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas. Ficava lá onde fica hoje, só que era um outro prédio. E o CNPq, 

que ficava no centro do Rio; e o Rio era a capital do Brasil, né? A capital do Brasil, o 

distrito federal, era aqui, não era em Brasília. Então foi fundado aqui em 1950, eu 

entrei na universidade em 1960 e poucos. Eu tive bolsa de iniciação científica. De 

mestrado e doutorado não tinha porque não tinha mestrado e doutorado. Não existia. 

A USP tinha doutorado, caso muito particular de São Paulo. Aqui no Rio tinha tese de 

livre docência. E quando o cara virava catedrático – hoje é professor titular o 

equivalente mais ou menos. O cara tinha que fazer um concurso. Mas não tinha bolsa. 

O cara que dava aula na Escola de Engenharia de Física, o dono do departamento de 

Física (porque o catedrático era dono do departamento, os outros eram assistentes); o 

catedrático era um cara chamado Antônio José da Costa Nunes – A.J. da Costa 

Nunes. Por que eu sei isso? Porque ele era o cara que era dono das estacas Franki. 

Estacas Franki era a que fazia todas as fundações aqui no Rio. E nos anos 1945, 1950 



por aí, depois da guerra, foi quando construiu Copacabana toda. Não tinha nada, era 

um areial. Construíram prédios e tal. Ele projetava, ou alguém projetava para ele, 

todas as fundações, todos os prédios. Ele era importante. Então ele tinha o nome na 

placa: A.J. da Costa Nunes. Por isso que eu me lembro. Então ele era engenheiro, 

construtor de fundações. E na Física ele fez o concurso para entrar para professor 

catedrático e morreu catedrático. Quer dizer, você não fazia pesquisa nessa área. Ele 

até era um cara interessado, se você olhar eu tenho aqui uma fotografia… Tá aqui. 

BPSR: Estamos tentando reconhecer o senhor aqui. 

NV: Bem no meio. Quase no centro. Olha a minha cara em 1962. Este aqui é o 

Jacques [Lecuiller], amigo meu que este ano a gente visitou de novo. De tempos em 

tempos a gente volta lá. Este era o diretor do meu departamento, [Paolo Hempf], 

[Pierre Demert]. Estes são um monte de franceses que eram estudantes do doutorado 

comigo. 

BPSR: Isso é lá no Canadá, né? 

NV:  É. [Ininteligível]. Esse cara que está escondido aqui atrás era matemático. Ele foi 

ministro importante, no Paquistão. Foi ministro de ciência do Paquistão. O cara era 

importante, obviamente. Eu nunca mais o vi, ele está vivo. Outro dia eu entrei na 

internet e botei o nome dele.   

BPSR: E essas mulheres faziam doutorado com você? 

NV: Não, essa aí é era secretária. Esta aqui era a minha mulher na época. Esta aqui 

era secretária, secretária, secretária (apontando para a foto). 

BPSR: Não tinha mulheres na sua turma? 

NV: Este aqui era o departamento de Física todo. Tinha pouca mulher na Física. Tinha 

uma lá, fazia mestrado ou doutorado, não me lembro. Não lembro o nome dela. Essas 

outras são secretárias. A única mulher [estudante] realmente era aquela ali. 

Engraçado que você chamou atenção para isso. Mulher na ciência era realmente algo 

raro. Embora na história da ciência, Madame Curie, por exemplo, era uma mulher. 

E aqui tem algo que vale a pena, se quiserem olhar. Esta fotografia é no segundo 

andar do Santos Dumont antigo. Porque agora já mudaram muito. Nem sei como está 

lá. Antigamente tinha o térreo com todas as companhias e no segundo andar tinha um 

restaurante. E nesse restaurante aqui era uma comemoração e aqui dentro tem 

pessoas famosas. Este aqui é o prêmio Nobel de Física, Feynman. Richard Feynman. 

Esta aqui é a mulher do Tiomno, este aqui é o Tiomno. Jayme Tiomno. Ele é 

importante. 

BPSR: Ajudou a fundar o Instituto, né? 

NV: É. O Leite Lopes. Este aqui é o Lattes. César Lattes. 

BPSR: Fundou também o Instituto, né? 



NV: É. Tem o nome deles aqui embaixo. Esse do bigodinho é o Tiomno. Este aqui é o 

Guido Beck.  Foi professor do Moysés. Orientador do Moysés. 

BPSR: Já ouvimos falar muito dele. 

NV: O Moysés foi meu professor mas ele é um pouquinho mais velho do que eu. Foi 

meu professor lá no CBPF. E na Faculdade Nacional de Filosofia. As duas coisas era 

a mesma coisa. Esta aqui é a Neusa Amato, professora aqui. Mãe da Sandra Amato. 

BPSR: Acho que ela [Neusa] foi uma das primeiras a fazer Física, entre as mulheres. 

NV: É. Ela trabalhava microscopia. E este aqui é o Nelson Lins de Barros, compositor. 

Ele era responsável pela parte administrativa do CBPF. E era compositor popular. 

Inclusive ele fez o hino da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em que botaram 

fogo em 1964. Aí tem um monte de gente aqui. Tem um aqui que é o pai do Cláudio 

Lenz, esse bigodudo aqui. Você conhece o Cláudio Lenz? 

BPSR: Conheço. 

NV: Então, esse é o pai dele. Eu conheci todos eles, mas eles eram mais velhos. 

Alguns dez, outros cinco anos mais velhos do que eu. O Guido Beck era bem velho. O 

Moysés deve ter hoje 85 anos. Eu estou fazendo 80. O Moysés tem 85, por aí. Aqui 

dessa geração antiga tem o Moysés, 85, o Erasmo Ferreira, 85, o Nicim Zagury, que 

tem 85. Depois tem um salto, e tem eu, 80. E aí tem outro salto, e vai para 70-75. É 

engraçado isso.  Tem um buraco no meio. 

BPSR: O senhor sabe explicar por que tem essa lacuna? 

NV: Eu tenho várias explicações. Uma delas é porque é 1964. 

BPSR: Na ditadura… 

NV: Muita gente foi embora. O Tiomno foi embora, o Leite Lopes foi embora. Eu tava 

comandando o negócio da PUC aqui. O Moysés foi para os Estados Unidos. Ele foi 

professor de Rochester, nos Estados Unidos. Eu estava fazendo doutorado lá e ia 

muito visitar ele, a gente ia jogar vôlei na praia, na beira do lago Ontario, que tinha um 

lugarzinho para amarrar rede de vôlei. A gente ia lá. E ele era um cara importante. 

Vocês já o entrevistaram? 

BPSR: Não, ainda vamos entrevistar. 

NV: Ele foi um dos fundadores, nos Estados Unidos, na Universidade de Rochester, 

do Instituto de Física Teórica. Ele era um cara importante na época. Tem um artigo 

sobre o arco-íris do Moysés… 

BPSR:  Professor, vamos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional? 

Como sua trajetória profissional o trouxe ao IF? 

NV: Exatamente daquele jeito que eu estava falando. Eu saí em 1964, disse que não 

ia voltar para o Brasil. Aí eu casei com uma canadense e a gente ficou naquela: volta 

pro Brasil ou não volta? Aquela dúvida… Aí tem uma hora em que eu decido e agora 



vai, se der errado que se dane (risos). Aí eu vim parar aqui. Mas era PUC, porque isto 

aqui não tinha, não tinha nada.  Isto aqui é uma invasão, né? O pessoal invadiu,. O 

Lattes invadiu (risos). É uma ocupação, o pessoal ocupou. Quer dizer, aquele buraco 

ali é um braco mesmo, não tinha ninguém. Tava todo mundo fora, a maioria das 

pessoas tava fora. Depois começou a voltar. O Nicim Zagury voltou, o Moysés voltou 

na mesma época que eu. A turma começou a voltar devagar, mas tem um buraco aí. 

Tem vinte e cinco anos de ditadura, do golpe até aí tem uns cinco anos de buraco. É 

por isso que não se via ninguém aí no meio. Você vê, a Universidade de Campinas, a 

Unicamp, ela foi fundada em 1970. Quando eu vim para cá, quantos professores 

brasileiros tinha? Um, dois, sei lá, tou chutando. Meia dúzia. Foi fundada só com 

estrangeiro. Porque não tinha físico brasileiro. Ficou um buraco aqui; não só aqui, na 

USP, todo lugar tem buraco. Nossa geração, eu te digo, morreu tudo (risos). Pra 

morrer os próximos tem dez anos aí. É um salto. Morreram os caras intermediários. 

Tem o Leite Lopes, ouviu falar dele? 

BPSR: Também ajudou a fundar o Instituto. 

NV: O Leite Lopes fundou o CPBF junto com o Tiomno, fundou o CNPq… 

BPSR: Professor, no meu levantamento eu notei que há outros professores que 

também atuaram na PUC-Rio. É apenas uma coincidência ou havia alguma parceria 

entre a PUC e o Departamento de Física? 

NV: Não tinha parceria porque não existia o outro lado, só tinha um. Você faz parceria 

quando tem dois lados. Quando a gente voltou, quando a gente resolveu voltar, que aí 

voltou o Nicim Zagury, voltou o Erasmo e eu resolvi e eu resolvi voltar  - muito a 

contragosto, porque eu estava lá bem. Eu estava estabelecido, tinha um emprego. Pra 

você ter uma ideia eu tinha garantia de emprego na Universidade de Québec. Vamos 

voltar. E você volta para onde? Em São Paulo, a USP já tinha alguma coisa 

funcionando, tinha mais tradição. Aqui era zero. Eu vim falar aqui com esse cara que 

fundou a Coppe, você sabe? Ele morreu há uma semana ou um mês. Bem, o fundador 

da Coppe. Eu tinha dado aula, fui o primeiro professor da Coppe. Primeiro, ficou um 

pouco estranho isso, né? É uma coisa interessante. Eu dei aula num curso da Coppe, 

mas eu não sei onde está [a documentação]. É interessante porque você é jovem e 

você não tem a menor ideia, aquelas perguntas que você se faz… Isto aqui está 

virando  bagunça, não acho mais nada. Mas eu tenho aqui da época da Coppe. A 

pergunta como é mesmo? 

BPSR: Se foi só coincidência ou se existia uma parceria. 

NV: Tá certo que não existia parceria, porque só tem um lado. E não é coincidência 

que todo mundo foi para a PUC porque era a única chance no Rio de Janeiro. Eu 

quando fui diretor do Instituto de Física da USP, eles foram lá em Montreal me buscar. 



Pra você ver que não tinha quase ninguém trabalhando. Eles foram num congresso lá 

e tentaram me convencer a vir para São Paulo. Aí eu disse: pra vir pra São Paulo eu 

continuo em Montreal. Não vou sair daqui não, é muito frio mas eu já me acostumei 

(risos). Mas não tinha, não tinha nada. E aqui no Rio era zero. Aí um grupo que foi 

anterior à minha volta, o Erasmo, esses caras todos, resolveram fundar na PUC junto 

com um padre, porque tinha um padre lá e os caras conseguiram fazer, criaram o 

Departamento de Física. Foram juntando esforços e conseguiram financiamento do 

governo. Foi o governo que financiou, a PUC não era uma universidade particular da 

forma que a gente pensa, que nem um colégio, que nem uma Gama Filho, essas 

coisas. Não era. Ela saiu do zero, um grupo de pessoas chegou lá e puf. Por isso que 

a PUC se desenvolveu. Chegaram esses caras. Um outro cara que está agora com 

alzheimer, ele foi lá também para me buscar. Foram buscando quem tinha no mundo, 

que era físico e podia vir para cá. Foi ele no fundo que me convenceu no final das 

contas. Porque tinha dinheiro, tinha o acelerador, vamos montar. Aí eu vi que era um 

projeto interessante. Vir para cá, partir do zero, tendo dinheiro para fazer alguma 

coisa. De fato também era meia verdade, né? Porque aqui no Brasil você tá andando 

aqui e aí, bum, tem um buraco. Aí houve um buraco ali qualquer, o acelerador não 

funcionou. 

BPSR: Professor, no período da da ditadura o senhor presenciou algum professor ser 

afastado, coagido…? 

NV: Todo mundo. Eu vou contar uma história. Tinha aqui eu, o Leite Lopes – o Leite 

Lopes é este aqui, o fundador da Física no Rio de Janeiro e no Brasil. O Leite Lopes e 

eu, a gente tinha decidido ir embora, porque a situação estava negra. Ele ia para a 

França e eu ia para o Canadá, tinha conseguido esse negócio no Canadá. O cara me 

pagava tudo, só não pagava passagem. Isso aí eu arranjei emprestado, dinheiro 

emprestado. Mas eles pagavam tudo. Durante todo o tempo em que eu estive lá eles 

pagaram bolsa, pagaram viagem, pagaram tudo que era preciso. Então o Leite Lopes 

queria ir para a França, eu queria ir para o Canadá, tinha que tirar um passaporte. 

Para tirar passaporte você tinha que ir à Polícia Federal. Aí nesse momento 

simplesmente não davam, complicado. Eu não me lembro detalhes, acho que a gente 

tinha marcado de ir no mesmo dia, juntos, e aí por alguma razão eu não podia ir e ele 

resolveu ir de qualquer maneira. Só que ele foi e foi preso. Foi tirar passaporte e 

passou a noite na cadeia. Aí passamos eu, Alberto, [incompreensível] passamos a 

noite toda procurando jeito para soltar ele. Esse negócio de você ter ligação com 

pessoas, acaba que o cara foi solto. Mas aí eu vi que a coisa ficou feia: como que eu 

vou fazer para tirar o passaporte? Eu vou lá e os caras vão me pegar. Esperei um 

tempo, quase um mês, atrasou tudo. Aí eu resolvo ir lá. Avisei a todo mundo: olha, eu 



tou indo lá. Fiquem de sobreaviso para que, qualquer negócio, façam alguma coisa 

para me soltar. Aí fui lá, o camarada me fez esperar uns quinze minutos para entrar, aí 

eu entrei e fiquei sentado lá durante duas horas. Aí eu perguntei: não vai acontecer 

nada, não? Aí ele respondeu: não, não, ele tá verificando aqui. É melhor o senhor 

voltar amanhã. Tá bom. Aí voltei lá de novo. Aí como eu ia ficar sem fazer nada, eu 

peguei um livro de Física escrito em francês, porque eu ia para um lugar que falava 

francês – no Canadá se fala francês e inglês, né?  Nessa universidade se falava 

francês. Eu queria aprender francês de novo, porque eu não me lembrava de mais 

nada. Aí eu tava chegando lá e ia a abrir o livro, era um livro da União Soviética escrito 

em francês (risos), de mecânica clássica. Aí eu pensei: agora é que eu tou roubado! 

Não sabia onde colocar o livro. Mas não foi nada. O cara me colocou de molho lá por 

duas ou três horas. Aí ele chegou: você não vai, não. Eu fui fazer aquilo em que a 

classe média leva vantagem: meu pai era engenheiro, foi quase vice-prefeito no Rio. 

Era uma espécie de vice-prefeito na época da Olimpíada. Ele era o responsável pela 

Secretaria Geral do Rio de Janeiro. Era um cargo importante, o presidente morava 

aqui. Então eu conhecia um monte de deputados, essa coisa. Eu nunca tinha pedido 

nada para o meu pai, foi a única vez que eu pedi: você não tem um amigo que possa 

fazer alguma coisa?  Os caras estão me enchendo o saco. E tinha um cara que era 

[Lobo Coelho], do partido dos militares aí, que era presidente da câmara. Aí ele foi na 

casa do Lobo Coelho no Flamengo. Foi lá à noite, ele o recebeu lá, tomou um uísque, 

aí conversou para ver o que ele podia fazer. Ele disse: espera mais uma semana e 

volta lá. E de fato funcionou. Os caras mandaram eu escrever um monte de coisa, 

dizer que eu nunca tinha sido comunista e não ia derrubar o governo, que eu era 

bonzinho e não sei o quê. Aí depois de escrever aquilo tudo eu assinei, era simbólico. 

Mas você vê como é que era, como que estava a situação para você sair do país. Não 

era para entrar, não, era para sair. Eu queria embora. Eu quero ir embora, quero 

deixar vocês livres, eu falei (risos). Não quero chatear vocês. Isso acontece. A história 

é para mostrar que tem gente que não tem ideia do que é. O cara fica hoje elogiando a 

ditadura, favorável à ditadura, o cara de agora. O cara não tem ideia do que é. Quando 

eu voltei, na semana em que eu voltei, eu recebi lá na minha casa a minha irmã e tal. 

Tinha um namorado da colega da minha irmã que era um cara que eu acho que era do 

Partido Comunista. Um cara legal e tal. Dois dias depois ele foi preso e desapareceu. 

Ninguém nunca mais o viu. De repente um cara que você conhece, o cara sumir?! Que 

que houve? Não sei. Ninguém sabe. Aquele deputado, Rubens Paiva, ninguém sabe o 

que houve com ele. Mataram ele, simplesmente mataram. E olha que aqui até foi light 

se comparado à Argentina. 

BPSR: Professor, e em sala de aula? Existia alguma influência dos militares, ou podia 



ministrar disciplina numa boa? Tinha algum controle? 

NV: Disciplina numa boa? Quando eu voltei para o Brasil, repare que eu estava num 

território católico, da igreja católica. Foi uma das razões pelas quais eu aceitei ir para 

lá. Eu sei que tinha a proteção, os caras não mexiam muito. Pra se ter uma ideia, o 

ciclo básico foi crescendo, então quem era o coordenador do ciclo básico? Era um 

militar, um coronel. O decano lá da PUC, o decano do CTC era outro coronel. E no 

ciclo básico o chefe era um coronel e o vice-chefe era um capitão de mar e guerra. Aí 

os padres vieram perguntar para mim – acho que eles estavam de saco cheio 

daqueles caras – como eu entendia um pouco de ensino, vieram perguntar se eu  

topava assumir aquela porcaria. Eu eu disse assim: vou pensar. Aí eu pensei: acho 

que a briga é boa, porque tem que mudar esse negócio qualquer hora. Aí eu aceitei. 

Mas como é que eles iam derrubar o tal do [Pinto Parker], que era o chefe, e me botar 

no lugar? Era complicado. Mas aí tiveram sorte: um cara dedurou o [Pinto Parker] 

porque o viu entrando num motel com uma secretária. Isso acabou com a carreira dele 

na igreja, né? Ele foi mandado embora por razões sexuais, algo assim. Não porque ele 

era um militar que estava mandando e desmandando. 

BPSR: Professor, por fim, o senhor quer externar algum comentário para ficar 

registrado? 

NV: Não, eu já falei demais (risos). 

BPSR: E aí uma pergunta nossa como entrevistadores: o que representa o Instituto de 

Física para o senhor? 

NV: É uma esperança que dê certo um dia, né? Porque infelizmente quando ele está 

começando a funcionar acaba o dinheiro… É um negócio terrível. Eu que viajava muito 

para concurso, esse negócio, uma vez em uma banca fomos para São Carlos e tava lá 

um cara da Unicamp. Eu era diretor, ou não? Mas ele perguntou: qual o orçamento de 

vocês lá na UFRJ? Aí eu falei: que orçamento, rapaz? Não tem orçamento. O cara não 

acreditava. Porque não tem orçamento, a gente ganha um negócio oficialmente, um 

orçamento, que não quer dizer coisa nenhuma, você não sabe quanto você tem 

disponível. Para comprar papel higiênico é um problema, você não tem dinheiro para 

nada. Agora tem essa companhia de limpeza, que ajuda, porque se não tivesse a 

companhia de limpeza estaria tudo cheirando mal aqui. Essa é a única coisa que 

funciona. 

BPSR: Mas para a sua trajetória científica, que importância o instituto teve para o 

senhor como pesquisador? 

NV: Pois é. Neste ambiente em que para sobreviver você tem que fazer duzentas 

coisas, acaba sendo a sua casa o dia todo. Eu vivo aqui o dia inteiro. Eu já estou 

aposentado desde os 70 anos, portanto tem dez anos que eu estou aposentado por 



lei, não precisava trabalhar. Mas é o lugar em que eu venho todo dia. Eu tenho coisa 

para fazer. Claro que de vez em quando eu também vejo jogo de futebol, que também 

eu não sou de ferro. Mas eu acho que num certo sentido se a gente conseguir manter 

essa coisa funcionando, conseguir salvar, ia ser excelente para o país. O problema 

todo é que eu não estou vendo perspectiva. Eu não posso pensar daqui a dez anos, 

com 80 anos a gente não pode pensar assim. Eu penso amanhã, depois de amanhã. 

Então é um negócio que dá tristeza. Você vê que os caras estão destruindo. 

Destruindo, destruindo devagar. Comendo pelas beiradinhas. Esta universidade aqui 

funciona por milagre. É milagre, não tem explicação. Não é racional a coisa que 

acontece aqui. Você sobrevive aqui sem um tostão. Você fala com qualquer um aí fora 

isso que eu falei com o cara da Unicamp, que não tem orçamento – não é só não ter 

orçamento, é não ter a coisa do dia a dia mesmo, o mínimo conforto. É uma bagunça. 

Isto aqui é inventário de tudo isso aqui que eu comprei com meu dinheiro. A geladeira 

que eu tenho aqui arrebentou, não vou comprar mais não. Mas é tudo uma 

improvisação completa. Nosso prédio está para ficar pronto há dez anos, sei lá. 

BPSR: Professor, o Instituto de Física é considerado o terceiro melhor instituto de 

Física do Brasil. Por que senhor acha que ele é considerado? 

NV: Eu acho que ele é o melhor. 

BPSR: Por quê? 

NV: Por causa das pessoas. De todo mundo que trabalha aqui e faz ele funcionar. Eu 

não acho grande coisa que a Unicamp e a USP sejam bons. Eles têm verba, têm tudo. 

Você vai na USP, num concurso, você é tratado assim: secretárias telefonam, 

resolvem [tudo]. Aqui você não tem nada. Cadê a secretária do departamento? Não 

existe. A única pessoa que tem aqui é do Instituto. É a Ana e tal. É inacreditável. Você 

não tem ninguém para resolver os problemas, você tem que ficar quebrando galho de 

tudo. É cansativo. Você ser diretor aqui… Eu fui diretor quatro anos, é a única coisa 

que eu não quero. 

BPSR: Tá ótimo. Professor, em nome da Biblioteca do Instituto de Física, gostaríamos 

de agradecer pela entrevista. Obrigado. Dia 26 de junho de 2018. 

NV: Obrigadinho. 

 


