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trajetória do físico Sergio Pe-
reira Porto (1926-1979),
responsável pela introdu-

ção do laser no Brasil, e a atuação
do cientista na Unicamp, univer-
sidade pioneira no país nas pesqui-
sas com a tecnologia, resultaram
em dissertação de mestrado desen-
volvida pelo físico e engenheiro
civil Walker Lins.

Motivado pelo sucesso do laser
e pelas inúmeras contribuições so-
ciais e econômicas que esse dispo-
sitivo ainda gera ao Brasil, e cons-

tatando a ausên-
cia de literatura so-
bre o assunto, Lins
refez em seu traba-
lho o percurso tri-
lhado pelo físico.

Porto foi profes-
sor do Instituto de Física “Gleb Wa-
taghin” (IFGW), onde estruturou o
Departamento de Eletrônica Quân-
tica. A dissertação foi apresentada
na Universidade Federal da Bahia,
tendo como orientador o professor
Olival Freire Jr. O trabalho será pu-
blicado em livro.

“História do Laser no Brasil, 1959-
1979: a trajetória do físico Sergio
Porto” foi o título escolhido para a
obra, que tem em 1959 seu ponto de
partida: neste ano, foi publicado
artigo científico dando conta do
descobrimento do raio laser pelos
pesquisadores norte-americanos
Charles Townes e Arthur L. Schaw-
low – ambos ganhariam mais tar-
de o Prêmio Nobel.

Lins lembra que, ao mesmo tem-
po em que toma conhecimento do
artigo e profere seminários no ITA,
Porto é convidado a trabalhar, jun-
to a esses cientistas, no Bell Labo-
ratories, detentor da patente do
raio laser. “A partir daí, desenvol-
vi a história do professor Sergio
Porto vinculada à descoberta de
novos lasers e especificamente à
sua atuação pioneira, em termos
mundiais, na obtenção do espa-
lhamento da luz pelo efeito Raman
com o uso de laser, descoberta que
revolucionou a C&T internacional
voltada para a alta tecnologia, além
de outras aplicações”, observou.

O reconhecimento leva Porto ao
cargo de supervisor de pesquisas.
Em 1962, o cientista recruta, para
o laboratório norte-americano, fí-
sicos brasileiros, entre os quais Ro-
gério Cerqueira Leite, que mais
tarde viria a dirigir o Instituto de
Física da Unicamp.

Além de pesquisador no Bell La-
boratories, Porto atuou como pro-
fessor na University of Southern
Califórnia (USC), onde formou vá-
rios doutores e abriu as portas para
o pós-doutorado – o professor Car-
los Argüello, por exemplo, que mais
tarde também viria a ser diretor do
IFGW, fez pós-doc na universidade.

Walker dedica um capítulo es-
pecial de sua dissertação à volta de
Sergio Porto ao Brasil – e, conse-
qüentemente, seu trabalho pio-
neiro desenvolvido na Unicamp.
Segundo Lins, o físico tinha mui-
ta vontade de retornar ao país. De-
sejava, porém, trabalhar em al-
guma instituição de pesquisa que
pudesse oferecer as mesmas con-
dições de trabalho de que desfru-

tava nos Estados Unidos.
Convidado pelo então reitor e

fundador da Unicamp, Zeferino
Vaz, e após ter garantias do minis-
tro do Planejamento da época, João
Paulo dos Reis Velloso, ele chega à
Universidade em 1972 com o obje-
tivo de implantar o Departamento
de Eletrônica Quântica (DEQ), no
Instituto de Física “Gleb Wataghin”.

Velloso concedeu ao físico condi-

a sociedade, a exemplo do pionei-
rismo dele no Programa Nuclear
Brasileiro, quando realizou a sepa-
ração isotópica a laser, a qual se
irradia para outras áreas da C&T
brasileira. Somando-se a esses fei-
tos, tem-se, ainda, os benefícios
trazidos para a medicina em espe-
cialidades como a ginecologia, car-
diologia, otorrinolaringologia e
oftalmologia, por meio de cirurgias
com o uso do laser”, afirma Lins.

 A dissertação aborda também a
importante contribuição de Sergio
Porto para a área de telefonia, com a
implantação da fibra óptica no país,
consolidada com a parceria estabe-
lecida entre a Unicamp e a Telebrás.

A pesquisa destaca também o tra-
balho de intercâmbio feito com a
USC para que muitos profissionais
fossem habilitados em cursos de
doutoramento e pós-doutoramen-
to, além da preocupação de Porto
em estabelecer cooperações para o
surgimento de núcleos de pesqui-
sas em física, com o uso de laser.

Desse esforço, lembra Lins, fo-
ram implantados núcleos na Uni-
versidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), na Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar) e na
Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE). “O núcleo da UFPE é
muito forte e o atual ministro de
Ciência & Tecnologia, Sérgio Re-
zende, tributa ao professor Sergio
Porto uma enorme gratidão por
muito do que foi feito lá”, disse Lins.

Walker afirma que o trabalho
realizado por Sergio Porto carre-
ga a marca da interdisciplinari-
dade, que está cada vez mais em
voga. “É preciso que ele seja citado
como um dos pioneiros da inter-
disciplinaridade no Brasil, a par-
tir da física – nas mais variadas
áreas –, com a química, com a bio-
logia e com a medicina”, comentou.

Para que essa interdisciplinari-
dade se realizasse, observa Lins,
foi fundamental a capacidade que
Porto tinha de agregar e unir alu-
nos e companheiros. “Ele deixou
nos seus alunos um enorme respei-
to por sua memória. A amizade que
ele semeou junto a esses profissio-
nais foi, em significativa parcela,
responsável por eu ter encontrado
as portas abertas para que esses pro-
fissionais me concedessem entrevis-
tas”, afirma Lins, enfatizando ainda
o apoio dado pelo Siarq-Unicamp
para a elaboração de sua pesquisa.

Ensino das Ciências – Lins co-
menta em sua dissertação que, a-
pesar dos esforços realizados nas
últimas décadas para fazer com
que a ciência chegue ao estudante,
mostrando o seu encadeamento
histórico, o estudo que se oferta em
termos de ciência ainda é muito
fragmentado. “Todo conhecimen-
to, por mais particularizado que
seja, tem suas nascentes em fontes
anteriores”, pondera o engenheiro.

Para Walker, atualmente ainda é
significativo o número de estudan-
tes e profissionais que concluem a
graduação e pós-graduação nas
instituições de ensino superior e
que, mesmo conhecendo as bases
teóricas e práticas do laser, inclusi-
ve no cotidiano, desconhecem o
marco histórico-revolucionário
que esta conquista científica e tec-
nológica trouxe para a sociedade.

Pesquisa mostra a importância do cientista na difusão da tecnologia, da qual a Unicamp foi pioneira

Dissertação detalha a trajetória do físico
Sergio Porto, introdutor do laser no país

ções especiais de trabalho, como ins-
talações laboratoriais com edifica-
ções próprias para pesquisa: US$ 2
milhões para aquisição de instru-
mentação e equipamentos em níveis
equivalentes aos dos grandes cen-
tros de pesquisa em Física do mun-
do, além de uma equipe mínima ini-
cial composta de 30 doutores, por ele
rigorosamente selecionada.

Walker ressalta que as contri-

buições de seu trabalho são, em um
primeiro momento, resgatar o tra-
balho de um físico que, segundo ele,
o Brasil não conhece o quanto de-
veria. A pesquisa, ainda segundo o
engenheiro, também estabelece a
interface entre Porto e a história do
laser no Brasil, juntamente com
seus colaboradores.

“Trata-se de uma história rica
nos mais variados segmentos para

Físico
estruturou
departamento
no IFGW

O engenheiro civil Walker Lins:
interface entre a trajetória de Porto e a
história do laser no Brasil
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Departamento
de Eletrônica
Quântica
do IFGW; à
direita, com
Zeferino Vaz,
fundador da
Unicamp;
e abaixo, entre
Rogério
Cerqueira Leite
e Laudo Natel:
pesquisas
pioneiras

Fotos: Siarq/Unicamp


