
ÉPOCA - O que a descoberta muda em minha vida agora? 
André Sznajder - Ainda não sabemos. A aplicação vem com 
o tempo. A física básica é a mola motriz da tecnologia. E de 
uma relevância extrema entender o mecanismo como as 
partículas geram sua massa. Uma descoberta dessas pode de 
repente revolucionar a geração de energia ou o transporte. 
Ao controlar a massa, você pode mexer com a gravidade. 
A gente estuda com o objetivo de entender a natureza em 
seu nível mais fundamental e dominar suas interações, ter a 
compreensão e aprender a manipular. 

ÉPOCA - Por que essa descoberta é importante para o mundo? 
Sznajder - A ciência básica de hoje é a tecnologia de amanhã. 
Essa é a razão pela qual as nações investiram € 20 bilhões 
nesse projeto. Quando Wilhelm Conrad Röntgen, em 1895, 
descobriu os raios X, ele não tinha a mínima ideia de que 
serviria para alguma coisa. Edward Pursel descobriu a res-
sonância magnética estudando física básica. Ninguém ima-
ginaria sua utilidade para a medicina 50 anos atrás. 

ÉPOCA - Perguntar sobre a utilidade da pesquisa irrita? 

Sznajder - Não. Acho extremamente importante. O leigo 
tem uma dificuldade enorme para entender para que se faz 
isso. Por outro lado, há pessoas que ficam indignadas por 
se gastar bilhões de euros, com tanta gente passando fome, 
para estudar algo sem utilidade definida. Essas pessoas estão 
enganadas, porque a história tem mostrado que tudo o que 
você faz em ciência básica mais tarde se aplica em tecnolo-
gia - e isso ajuda a melhorar a vida do homem. Se não fosse 
assim, a gente estaria até hoje vivendo em cavernas. Fora as 
descobertas derivadas da própria pesquisa. 

ÉPOCA - Que descobertas? 
Sznajder-O protocolo que usamos na internet foi desenvol-
vido para que os físicos pudessem se comunicar sobre as 
pesquisas. São coisas inesperadas que saem da necessidade de 
criar uma tecnologia para fazer esses experimentos. O Cern 
hoje, por causa do acelerador de partícula, é um dos maiores 
conhecedores da tecnologia de supercondutores. Basicamente, 
com o supercondutor você pode transmitir energia elétrica 
sem perda. Não tenha dúvida de que no futuro toda a trans-
missão de energia terá de ser feita sem perda. • 

Nelito Fernandes 
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ÉPOCA- O projeto todo foi cercado de polêmica. Chegaram a dizer 
que o mundo poderia acabar. 
Sznajder - Na época da ligação do acelerador, físicos teóri-
cos fizeram uma previsão de que aquilo poderia criar um 
microburaco negro, que poderia sugar toda a Terra. É um 
absurdo, porque essas colisões acontecem o tempo todo na 
atmosfera há milhões e milhões de anos, em energia muito 
maior, e a Terra está aí firme e forte. 

ÉPOCA - Por que o Higgs é chamado de "partícula de Deus"? 
Sznajder - Esse termo foi uma questão de marketing. O No-
bel da Física Leon Lederman escreveu um livro sobre Higgs 
chamado Goddam particle (Maldita partícula, porque nin-
guém conseguia encontrar). O editor não deixou esse nome. 
Resolveram dar um nome aceitável, isso caiu no gosto da 
mídia. Virou a "partícula de Deus" sem ter nenhuma relação 
com ele, apesar de ser um dos ingredientes fundamentais do 
Universo. O Higgs é de uma importância fundamental para 
tudo o que a gente conhece, toda a estrutura da matéria que a 
gente conhece. Em última instância, pode-se dizer que, sem o 
Higgs, você não teria átomo, molécula, não teria vida. Haveria 
um bando de partículas espalhadas pelo Universo. 

ÉPOCA - Você acredita em Deus? 
Sznajder- Não (pausa). Talvez, mas de uma forma muito parti-
cular. Para mim, Deus é a natureza. O que estamos fazendo não 
tem nada a ver com Deus. Mas com o Universo, a natureza. 

ÉPOCA- A divulgação dessas descobertas pode ajudar a gerar uma 
nova geração de físicos? 
Sznajder - As pessoas têm medo de física, mas ela não é um 
bicho de sete cabeças. É muito mal ensinada no Brasil. Física 
básica precisa ser em laboratório, e isso custa dinheiro. 

ÉPOCA - A descoberta pode mudar o ensino de física? 
Sznajder - Na verdade, essa parte da física ainda não chegou 
ao ensino médio. Não terá de ser revista. Se a partícula for o 
Higgs, a gente, a princípio, está comprovando uma teoria de 
40 anos. A gente tentará ver o que vem depois. Uma possi-
bilidade é que ele não seja o Higgs - e a gente tenha de rever 
a física que conhecemos. • 

ÉPOCA - O que o Brasil ganha com a participação no projeto? 
Sznajder - Conhecimento e experiência. Hoje, não há um 
livro que você abre para aprender sobre física de partículas. 
Você aprende fazendo, como toda a tecnologia de ponta. 
Ninguém vai vender a receita disso. Você tem de se incorpo-
rar, desenvolver a pesquisa junto para dominar. Você adqui-
re tecnologia, experiência na construção de detectores que 
podem ser usados na medicina, por exemplo. Tenho acesso 
a qualquer informação que qualquer prêmio Nobel teria. 
Tudo é inteiramente aberto a todos. O Brasil está em pé de 
igualdade com qualquer outro país em termos de acesso aos 
dados e à tecnologia que sair dali. 

ÉPOCA - Por que se diz que a comprovação do bóson de Higgs 
muda tudo se já se previa a existência dele há mais de 40 anos? 
Sznajder - A gente sabe praticamente que a teoria não é final. A 
grande maioria dos físicos acredita que ainda existe algo mais 
fundamental. O que a gente quer, no fundo, é encontrar o que 
está por debaixo disso. Será que o Higgs é realmente funda-
mental ou ele tem subestruturas, é composto de partículas 
mais fundamentais? Essa é a primeira pergunta que a gente 
fará se descobrir o Higgs. A gente está sempre se perguntando 
essas coisas, fazendo teorias. Isso é a busca eterna da física. 

ÉPOCA - Por que não há certeza se é a partícula de Higgs? 
Sznajder - Descobrimos uma nova partícula compatível com 
um Higgs, mas não podemos afirmar que seja o Higgs. Por 
que achamos que é? Porque tem características de Higgs. 
Tudo leva a crer que é, mas pode não ser. 

ÉPOCA - Existe um temor de não ser? 
Sznajder - Não ser o Higgs poderia ser mais interessante ainda. 
Seria muito sem graça a gente comprovar a teoria que está 
aí há mais de 40 anos. A gente sabe que a teoria tem lacunas. 
Tem de haver algo mais fúndamental. A gente não tem dica, 
não sabe para onde correr. Se você encontra só o Higgs agora 
e mais nada, será muito difícil. Mas, se a gente encontra algo 
que não é o Higgs, abre novas possibilidades. Mais interessan-
te seria dizer que essa teoria está errada, para a gente poder 
formular outra teoria fundamental. Geralmente a física é 
assim. A gente encontra o que não está procurando. A ut
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 738, p. 60-62, 9 jul. 2012.




