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Naquele colóquio em Pittsburgh,
Dyson argumentava que novas idéias,
ou até mesmo trabalhos seminais,
surgem muitas vezes em condições
particularmente difíceis ou inesperadas. Contou a história de W. Lawrence Bragg, filho de W. Henry Bragg,
que assumiu a direção do Laboratório
Cavendish, em Cambridge, após a
morte de Lord Rutherford, um pouco
antes da Segunda Guerra. O Laboratório, famoso na época de Rutherford,
estava em profunda decadência; o pessoal mais ativo e competente já tinha
conseguido partir para outras posições em universidades britânicas.
Bragg percebeu que seria impossível
reprisar as glórias passadas da física
nuclear e decidiu dar ênfase a outras
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Antonio Rostagni, Gleb Wataghin, Enrico Persico, Enrico Fermi e Matilde Rostagni. Foto
tirada em Gressoney la Trinitè, em 1932.
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que, após o falecimento prematuro de
von Neumann, Princeton tenha
decidido interromper o apoio ao grupo
de pesquisa em computadores. As pesquisas na área foram retomadas pela
IBM, mas o ambiente em Princeton
teria sido muito mais aberto e criativo.
Em um de seus artigos, Dyson refere-se a um trabalho de Wataghin
sobre a formação dos elementos químicos dentro das estrelas. Infelizmente, no mesmo volume de The Physical Review, Alpher, Bethe e Gamow
propuseram mecanismo diferente,
que acabou se tornando muito mais
conhecido. George Gamow, espírito
jocoso, esteve no Brasil a convite de
Wataghin; em trabalho com Mario
Schönberg, propôs o famoso “processo Urca”, em alusão ao Cassino da
Urca, pois tanto os neutrinos estelares
quanto as fortunas trocam facilmente
de mão. No artigo com Alpher, Gamow teve a idéia de convidar Hans
Bethe, que prontamente aceitou, para
também assinar como co-autor, a fim
de completar o início do alfabeto
grego! Apesar de toda a publicidade
em torno do artigo de Alpher-BetheGamow, alguns anos depois se percebeu que o mecanismo alternativo de
Wataghin é que estava correto!
Enfim, a física moderna em São
Paulo teve início glorioso, junto à
própria fundação da Universidade. Há
35 anos houve apenas o desmembramento da antiga Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, em uma
época difícil, em pleno recrudescimento do regime militar, depois do AI-5 e
das cassações, que atingiram Mario
Schönberg e Jayme Tiomno, professores ilustres do velho Departamento
de Física, além do próprio líder das reformas na USP, Magnífico Reitor Helio
Lourenço de Oliveira. Há 35 anos eu
era muito mais jovem e perdi vários
colegas e companheiros. Não há quase
nada a comemorar. Vamos então
celebrar as nossas origens, que remontam a Gleb Wataghin e aos setenta anos da USP!
Silvio R.A. Salinas
Instituto de Física/USP
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