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O que falar do Professor Jacob Palis? Primeiro tenho que dizer que não o posso chamar de 

Professor e menos ainda de Senhor. Nossa amizade e convivência não permitem. Porém, neste 

depoimento quero chamá-lo de Professor, Doutor, Pesquisador Emérito de n Instituições de 

renome por ai afora, merecedor de inúmeros títulos e prêmios que possui, além de personagem 

reconhecidamente essencial para o desenvolvimento científico e de pesquisa no Brasil e 

mundialmente comprovado pelos cargos que exerceu com tamanha competência. Quantas vezes 

usamos seu nome para sermos atendidas ou recebermos soluções de situações complicadas que 

encontrávamos no correr dos 40anos que trabalhamos com ele. 

 

Não tenho gabarito para falar cientificamente sobre esta personalidade, mas tenho competência 

para revelar que o dia a dia com ele é demasiadamente produtivo, interessante e gratificante. 

Trata-se de um sonhador, otimista com objetivos próprios que ele alcança como metade sua 

realização, tendo em mente sempre o coletivo, na seguinte ordem: a matemática, o Brasil, a 

pesquisa, o desenvolvimento, as atualizações (apesar de não andar com laptop) faz uso de todos 

os itens modernos da informática e da tecnologia para o desenvolvimento de sua pesquisa. 

Mesmo porque ele é o tipo de pessoa carismática que nunca estará só e ”desemparado”, todos, 

ou melhor, todas as pessoas tem prazerem ajudá-lo e estar ao seu lado sempre que necessário.  

Quem convive com ele sabe e jamais imaginaria o Professor Jacob às voltas com um técnico de 

informática para ajeitar suas contas de e-mail ou mesmo acertar sua impressora para que 

funcione desse ou daquele jeito. O que ele quer e deseja é que tudo funcione perfeitamente, das 

mais simples até seus problemas insolúveis da matemática, com rigidez quando as coisas não dão 

certo, mas nunca esquecendo de demonstrar com elogios a cada um o sucesso de sua tarefa bem 

concluída.  Por tudo isso é amado e querido por todos os funcionários das Instituições que 

presidiu, especialmente o IMPA. 

 

Este é o Jacob que conheço e aprendia amar, respeitar e ter muito orgulho de ser sua 

colaboradora e amiga. 


