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Eu conheci o Jacob há 25 anos após retornar de uma estada no exterior e me envolver com a 

criação do Centro de Ressonância em Magnética Nuclear de Macromoléculas na UFRJ. Jacob 

estava como Diretor do IMPA. Eu poderia falar da impressão que me causou ter contato com 

um dos maiores cientistas do Brasil com um grande reconhecimento internacional na área da 

matemática, o que pode ser lido em seu currículo. Mas prefiro falar do que não está tão 

evidente no currículo do Jacob que é sua capacidade de entusiasmar os jovens para a ciência 

de excelência. O Jacob, com o seu brilho, sempre contagiou jovens pesquisadores, não só na 

área da matemática, mas em todas as áreas do conhecimento. Sob essa ótica, eu vejo o Jacob 

como o “Anjo” da ciência brasileira.  

 

Na década de 1990, de poucos recursos para a Ciência, o Jacob com suas palavras e seu sorriso 

amplo, buscava animar os mais jovens para não desistir do Brasil e para apostar na ciência do 

país. Comigo não foi diferente; o Jacob sempre me levou a buscar novos desafios, como foi 

ingressar na academia brasileira de ciências com 38 anos de idade, participar da COPEA 

(Coordenação de Programas de Estudos Avançados), assumir a Diretoria Científica da FAPERJ e 

ingressar na Academia Mundial de Ciências (TWAS), entre muitos outros. Eu poderia dizer que 

tive muita sorte de conhecer o Jacob. Mas, felizmente, milhares de outros cientistas brasileiros 

tiveram a mesma sorte de terem suas vidas entrelaçadas com a do Anjo Jacob.  

 

Jacob quando assumiu a Presidência da ABC em 2007, com quem eu tive a honra de participar 

da Diretoria, criou a categoria de “Membro Afiliado da ABC” para jovens pesquisadores com 

menos de 40 anos. Podemos buscar o equivalente na mitologia grega, que Jacob é o Midas da 

nossa ciência, transformando em ouro tudo que tocou com sua sensibilidade e energia. Na 

presidência da TWAS, levou as ideias inovadoras implantadas na ABC, incentivando mulheres e 

homens de todos os lugares do mundo a abraçarem a carreira científica. Jacob sempre 

mostrou que o talento não tem preferência geográfica, étnica e de gênero.  

 

A biografia de Jacob se emaranha com a biografia recente da ciência brasileira. Influiu 

especialmente na criação de grandes projetos de estado da ciência brasileira, como o 

Programa dos Institutos Milênios, os Fundos de Ciência e Tecnologia, o Programa de Núcleos 

de Excelência e os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, só para citar alguns exemplos.  

 

Jacob, nós como seus eternos aprendizes, sempre vamos usar os seus ensinamentos e a sua 

sabedoria para nortear os nossos caminhos. Obrigado por tudo.  


