
Homenagem a Ruth de Souza Schneider

Bom dia a todos!

Quando fui convidado pela Profa. Márcia, nossa Diretora, para dizer algumas palavras nessa

cerimônia de homenagem à Profa. Ruth de Souza Schneider, fiquei preocupado com a responsabi-

lidade e comecei de imediato a pensar na elaboração de um texto breve, que expressasse de forma

clara toda a apreciação que t́ınhamos pela nossa colega. Entretanto, logo comecei a perceber que

a tarefa me era realmente dif́ıcil. Tentei e abandonei várias formas e abordagens, e sempre me

parecia que o resultado de meus esforços ficava aquém do que seria necessário para a ocasião.

Preciso então confessar que fracassei em meus esforços. O tempo foi passando, e agora chegou a

hora em que eu preciso me apresentar para falar perante vocês, e não tenho ainda um texto que me

pareça adequado. Vou ter que falar de uma forma um tanto improvisada, me valendo de algumas

anotações que fiz durante minhas tentativas de chegar a um bom resultado.

Posso começar dizendo que a Profa. Ruth de Souza Schneider está sendo lembrada e home-

nageada por nós nesse momento porque representou muito na trajetória de nosso Instituto. É

verdade que ela não esteve presente durante todos os 50 anos da existência do Instituto. Temos

presentes aqui hoje várias pessoas que tiveram essa vivência desde o ińıcio, e que presenciaram o

ińıcio das atividades da profa. Ruth nessa instituição. Mas o fato é que ela iniciou suas atividades

bastante cedo na vida do Instituto, e sua trajetória foi marcante. Eu poderia falar sobre vários

aspectos dessa trajetória. Por exemplo, a participação séria e engajada da Profa. Ruth nas di-

versas facetas da vida administrativa da instituição. Ou então sua atividade junto aos programas

de pós-graduação em F́ısica e Ensino de F́ısica, com aulas e orientações. Mas, para ser breve, vou

me concentrar na faceta que mais notabilizou a Profa. Ruth, que foi sua atividade de ensino junto

aos cursos de graduação em F́ısica. Com relação a esse ponto, fui consultar o curŕıculo da Profa.

Ruth, onde ela registrava todas as disciplinas que ministrava. Vemos ali que o primeiro registro

foi uma disciplina de F́ısica Matemática, em 1965. Depois vemos uma sequência de disciplinas

relacionadas com F́ısica Matemática, durante todo o final da década de 60 e durante a década de

70. A exceção foi uma disciplina de F́ısica Geral I, em 1967. Em 1978 vemos o aparecimento de

F́ısica de Plasmas, coincidindo com os primórdios dessa atividade como área de pesquisas. Vemos

em 1980 o aparecimento de Teoria Eletromagnética, disciplina que foi posteriormente ministrada

muitas vêzes. Também em 1980 o aparecimento de Mecânica Clássica, ministrada umas 10 a 11

vêzes. E a F́ısica dos Fluidos, em 1987, e ministrada 13 vêzes posteriormente. Essas disciplinas de

maneira geral tinham como alvo alunos por volta do 5o. e 6o. semestre dos cursos de F́ısica. A

exceção foram a já mencionada F́ısica Geral I, e uma passagem pela F́ısica Geral III em 2003, além

de eventuais disciplinas da pós-graduação.

Essa concentração das atividades da Profa. Ruth em disciplinas do gênero das descritas ocorria

porque os diversos chefes de Departamento que se sucederam reconheciam e valorizavam a im-

portância da inserção da Profa. Ruth nas disciplinas dessa fase do curso. O rigor formal, a clareza

e a objetividade que ela imprimia aos cursos. A paciência e disponibilidade para o atendimento

aos alunos, qualidades quase legendárias. O interesse real e evidente no aprendizado dos alunos

e na qualidade da formação que eles recebiam. O resultado de tudo isso é que gerações de f́ısicos

formados nas últimas décadas em nosa instituição passaram por disciplinas ministradas pela Profa.

Ruth, e tiveram oportunidade de apreciar todos esses aspectos que tenho mencionado. Para dar

uma nota mais pessoal, o fato é que eu costumava chegar ao Instituto diariamente por volta de 8

horas, durante anos. E invariavelmente encontrava a Profa. Ruth já a postos, com sua porta aberta.

T́ınhamos bastante interação, em particular pelo fato de que t́ınhamos bastante colaboração em

atividades de pesquisa. E era frequente ver chegar um aluno quando estávamos discutindo algum



problema. Eles vinham para tirar dúvidas relativas a conteúdos de disciplinas, mas também para

ouvir a opinião da Profa. Ruth em relação a outros aspectos da vida acadêmica.

Não quero me alongar demais nessas considerações, mas quero ainda mencionar que por ocasião

do falecimento da Profa. Ruth, recebi muitas mensagens de ex-alunos e de professores de outras

instituições. De fato, quero finalizar citando trechos de algumas dessas mensagens, sem citar nomes,

como forma de demonstrar diferentes visões a respeito da Profa. Ruth:

Uma das mensagens falava do “... privilégio de ter tido contato com a clareza conceitual e

com o rigor formal de seus cursos. E, muito especialmente, a chance de conviver com sua generosa

paciência e simplicidade.”

Uma outra dizia “... fica a esperança de que valores cient́ıficos e pessoais da Profa. Ruth

venham a permear as gerações futuras de f́ısicos.”

Uma outra, “... a pessoa que mais influenciou minha carreira, por suas qualidades como pro-

fessora, sua sinceridade e clareza ...”.

Outra pessoa dizia, “... além de excelente professora, exemplo de dedicação e coleguismo. A

participação na formação de várias gerações é algo a ser reverenciado.”

Mais outra, “... de longe a melhor professora que tive ... . A porta sempre aberta e a disposição

para ensinar, as aulas perfeitamente preparadas.”

E ainda, “... postura ética, competência, excelência em tudo que fazia, interesse real pelo

desenvolvimento do IF, e sua dedicação intensa aos alunos.” Essa mesma mensagem mencionava

ainda, “... a personalidade nobre e desprendida de quaisquer honrarias.”

Aproveito essa última colocação para reconhecer que, de fato, nós que a conhecemos podemos

imaginar que a Profa. Ruth estaria mesmo desconfortável com a situação de se ver alvo de uma

homenagem como essa, se estivesse presente entre nós. Mas nós acreditamos, com toda a convicção,

que a homenagem é extremamente merecida.


