
Em 1945, o mundo ficou perplexo
diante do poder nuclear que ar-

rasou Hiroshima e Nagasaki. Os es-
combros das duas cidades japonesas
eram a prova de como a ciência fora
usada de forma destrutiva. O episó-
dio gerou na maioria dos físicos a
convicção de que era necessário tra-
balhar para despertar o interesse das
nações para aplicações pacíficas da
física nuclear.

No Brasil, jovens estudantes de
física também compartilhavam desse
ideal. Entre eles, estava Jayme Tiom-
no, cujo trabalho sobre o decaimen-
to e captura do múon, realizado de
1947 a 1949, foi considerado pelo
físico John Archibald Wheeler, um
de seus orientadores na universi-
dade de Princeton, como um divi-
sor de águas. A constatação foi
feita por Olival Freire, físico,
historiador da ciência e pro-
fessor da Universidade Fede-
ral da Bahia, que realizou re-
centes trabalhos nos arquivos
pessoais de Wheeler, na
American Philosophical
Society, na Filadélfia. Na
autobiografia que o físi-

co americano publicou em
1998 e que foi premiada em

1999 pelo Instituto Americano de
Física, há três páginas dedicadas ao

físico brasileiro, nas quais escreveu:
“Eu sempre penso em Tiomno como
um dos físicos mais subapreciados
[unappreciated] de nossa época. Seu
trabalho ainda mereceria ter o mérito
reconhecido por uma premiação

adequada". Wheeler chegou a sugerir
o nome de Tiomno para o Prêmio
Nobel de Física, junto com a chinesa
C. S. Wu, o americano R. E. Marshak
e o indiano G. E. Sudarshan.

A tese de Tiomno, em Princeton,
foi sobre as propriedades do neutri-
no, um trabalho que passou a ter
papel importante no desenvolvimen-
to da física de partículas elementares
e que contribuiu para o avanço do
estudo da estrutura fundamental da
matéria. A partícula é um dos indi-
cadores considerados nas investi-
gações sobre o processo de formação
do Universo.

Jayme Tiomno, carioca, hoje com
82 anos de idade, pertence a uma
geração que acreditava na força da
pesquisa para ajudar a desenvolver o
país. Essa geração se transformou
num ícone da física brasileira, res-
ponsável pela fundação, no final da
década de 40, do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas (CBPF), instituição
que é referência nacional. Professor
da Faculdade Nacional de Filosofia,
da antiga Universidade do Brasil,
catedrático da Universidade de São
Paulo (USP) e pioneiro no ensino da
física na Universidade de Brasília,
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Aos 82 anos, o físico,
cujo trabalho 
sobre os neutrinos 
foi considerado um
divisor de águas,
relembra com orgulho
a criação do CBPF
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Tiomno foi, durante a ditadura pós-
64, vítima de perseguições políticas
que culminaram com sua cassação e
demissão. Foi então acolhido pela
PUC-Rio, junto com outros profes-
sores de diferentes áreas, que se en-
contravam em igual situação. Com a
anistia, em 1979, Tiomno retomou
suas atividades no CBPF e, de 1988 a

1996, foi presidente do Conselho Su-
perior da FAPERJ.

Agora aposentado, ainda atende
pesquisadores que o procuram em
busca de orientação. Em seu aparta-
mento, na Barra da Tijuca, de frente
para o mar, ele mora com Elisa Frota
Pessôa, há 52 anos sua companheira
de vida e ex-colega de faculdade. Do
marido físico, ela diz: “É um dos
maiores. Admiro, sobretudo, sua
honestidade científica". 

Ao longo da carreira, encerrada
pela aposentadoria compulsória em
1990, Tiomno publicou mais de
cem trabalhos em periódicos inter-
nacionais, o que lhe garante lugar
na galeria dos mais respeitados
cientistas do país. Ana Maria Ri-
beiro de Andrade, historiadora da
ciência do Museu de Astronomia e
Ciências Afins, constatou o prestí-
gio de Jayme Tiomno em recente
trabalho a respeito de como a re-
vista Manchete, em 1965, apresen-
tava a ciência para seus leitores.
“Ele figurava numa lista de famo-
sos, junto com Pelé", diz.

Em 1938, Jayme Tiomno era a-
luno da Faculdade Nacional de Me-
dicina da então Universidade do
Brasil. Por razões de ordem finan-
ceira, ingressou, no ano seguinte, no
curso de física da Universidade do
Distrito Federal, idealizada por Aní-
sio Teixeira. “Queria ser professor se-
cundário de física para depois com-

pletar o curso de medicina e ter
condições de montar meu consul-
tório médico", conta Tiomno, que a-
cabou gostando tanto de física que
nunca mais retomou os estudos de
medicina. Tampouco foi professor
secundário. A vida lhe reservava a
carreira de professor-pesquisador.

Naquele ano de 1939, em pleno
Estado Novo, a Universidade do Dis-
trito Federal foi extinta por razões
ideológicas. Tiomno e seus colegas
foram transferidos para a recém-
criada Faculdade Nacional de Filo-
sofia (FNFi) da então Universidade
do Brasil, e lá se formou em física
em 1941. Logo se tornaria, na pró-
pria FNFi, assistente de Joaquim
Costa Ribeiro na cadeira de Física
Geral e Experimental. Ali, profes-
sores de física e matemática pre-
tendiam combinar ensino e pesquisa,
o que já era uma realidade na Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras
da USP, fundada sete anos antes.
Pesquisar passou a ser uma idéia fixa
para Tiomno e seu grupo.

A possibilidade de se tornar
pesquisador levou-o a pedir licença
da FNFi e aceitar convite de Mário
Schenberg para trabalhar na USP,

onde anos mais tarde seria cate-
drático. Lá, avançava-se em física
moderna e física atômica. Mas a
inquietação intelectual do jovem
professor o levou, em 1947, para
Princeton, em busca do mestrado e
do doutorado. 

Embora as discussões sobre a ne-
cessidade de um centro de pesquisa
física tivessem sido travadas no Rio,
a reunião básica para sua fundação
se realizou em Princeton, em 1949,
quando os colegas de Jayme Tiom-
no, os também físicos Cezar Lattes e
José Leite Lopes, que lá se encon-
travam, estavam se preparando para
voltar ao Brasil e aqui colocar em
funcionamento o Centro Brasileiro
de Pesquisas Físicas. “Não participei
da sessão inaugural de criação do
CBPF", diz Tiomno. Ele ainda estava
nos EUA concluindo o doutorado.
Mesmo assim, seu nome foi incluído
entre os membros fundadores, por
ter participado das discussões que le-
varam à fundação da instituição. Era
a vitória de jovens idealistas que não
mediram esforços para fazer pes-
quisas num país que não tinha essa
tradição. 

De volta ao Brasil, Tiomno reto-
mou suas atividades na USP, mas
logo se desligou para voltar ao Rio,
onde passou a dividir seu tempo
entre a FNFi e o CBPF. Como ele,
muitos jovens físicos brasileiros da
época abriram mão de convites para
trabalhar no exterior, para con-
cretizarem, no Rio de Janeiro, o que
até então fora um sonho. Para Jayme
Tiomno, os resultados nos primeiros
dez anos de existência do CBPF
foram excelentes. “Naquele período,
fomos capazes de formar cientistas
que publicaram quase tantos trabal-
hos quanto a própria USP, que era
muito mais antiga, produziu no
mesmo período", lembra com indis-
farçável orgulho.

Erika Franziska
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TIOMNO PERTENCE A UMA GERAÇÅO QUE SE

TRANSFORMOU EM ÍCONE DA FÍSICA BRASILEIRA
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