
Exposição 

A Fundação da Sociedade Brasileira de Física  

Esta exposição comemora os 50 anos da fundação da Sociedade Brasileira de

Física, que aconteceu na Reunião Anual da SBPC de1966.

Em 1948, quando a SBPC foi criada, a física era uma ciência que havia crescido

muito a partir da Segunda Guerra. No Brasil, estava em evidência devido à

participação de Cesar Lattes na comprovação da existência do méson π. Tanto que,

em 1949, Marcello Damy de Souza Santos foi o orador na criação da primeira

regional da SBPC, em Curitiba, falando sobre “O Betatron e a produção artificial de

isótopos radioativos“ e Gleb Wataghin abriu a primeira Reunião Anual da SBPC, em

Campinas, discursando sobre “A Origem do Universo” .

Quase duas décadas depois, com o crescimento do número de físicos e de

faculdades e cursos de física pelo Brasil, foi em uma Reunião Anual da SBPC, que os

físicos se organizaram para criar sua sociedade científica.

A partir de então, a história da SBPC e da SBF seguiram entrelaçadas, não só por

realizarem, durante muitos anos, suas Reuniões Anuais conjuntamente, mas por

partilharem lutas, moções, comissões, debates, simpósios, etc.

Nesta pequena exposição nos limitamos aos anos de 1964 a 1967,período

conturbado da história do País, quando a SBF e a SBPC desempenharam papel

importante na defesa da comunidade científica e da ciência.

Para a SBF mesmo com o aumento do número das reuniões tópicas, com

insuficiência de verba para financiá-las, o espaço da SBPC sempre foi visto como o

lugar importante para levantar questões e buscar soluções em conjunto.

Nesses 50 anos da SBF a parceria e a integração se consolidaram e persistem nas

muitas atividades ainda partilhadas.
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Recortes de jornal  O Estado de S.Paulo  Acervo on line



O Estado de S.Paulo 22/03/1964

Como comprova o recorte do jornal O Estado

de S.Paulo e documentos do SBPC de 1964,

a criação de uma sociedade para os físicos

era discussão recorrente no começo da

década de 60. O momento político só permitiu

sua concretização, em 1966.

Acima, anotação manuscrita de Amélia Império Hamburger, de 

1964 e Programa da SBPC  de 1964.  

Trecho da Ata de Fundação, de 1966,  relatando  acontecimentos de 1964 e 1965.

Movimentos pela criação da SBF nos anos 1960



A Sociedade Brasileira de Física – SBF foi

fundada, em 14 de julho de 1966, no salão da casa

branca da foto, que abrigava a Biblioteca Municipal de

Blumenau, em Santa Catarina, desde 1963.

Em 1952, a biblioteca recebeu o nome do Dr. Fritz

Müller, em homenagem ao trabalho do naturalista

alemão, tema central da XVIII Reunião Anual da

SBPC.

“foto do Arquivo Histórico de Blumenau –

Coleção Memória da Cidade. Ciência/Feiras"

Manchetes do jornal A Nação

mostram a repercussão da 

XVIII Reunião Anual da SBPC  

em Blumenau/SC



O Estado de S.Paulo  03/07/1966

Jovens professores e alunos de pós-graduação da USP.  (esq.p/dir.) Joseph Max Cohenca, s.i., Mutsuko Yamamoto (hoje, 

Kucinski), Maria Amélia Mascarenhas (hoje, Dantes), Luiz Carlos Boueres, em frente ao Teatro Carlos Gomes, onde 

ocorreram muitas das atividades da SBPC.  Na faixa, na frente do Teatro Carlos Gomes,  está escrito  “18 Reunião Anual 

SBPC”. 

Capa do programa da XVIII Reunião Anual da SBPC

Acervo pessoal Alinka Lépine

Os físicos na XVIII Reunião da SBPC (1) 



Diário de Notícias de Ribeirão Preto  10/07/1966

O recorte de jornal salienta ser a

Física a área com mais trabalhos

apresentados e a fundação da

SBF

Programa de Física, da XVIII

Reunião Anual da SBPC.

Abaixo, outras atividades 

da SBPC

Os físicos na XVIII Reunião da SBPC (2) 



José Goldemberg - USP e Oscar Sala - USP

Silvio Herdade -

IPEN/USP

Jayme Tiomno -

UNB/USP/CBPF

A primeira Diretoria (provisória) da SBF – julho de 1966 a outubro de 1967 

O Estado de S.Paulo  17/07/1966

esq.p/dir), Gerhard  Jacob – UFRGS, José 

Goldemberg, Alceu Gonçalves de Pinho Filho, -

PUC/RJ,  Giorgio Moscati - USPAyrton Gonçalves da Silva - CBPF


