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Antes dos quarks: múons, Antes dos quarks: múons, 
mésons e outros hádronsmésons e outros hádrons

NoNo começocomeço dosdos anosanos trintatrinta dodo séculoséculo
passado,passado, aa estruturaestrutura dodo átomoátomo estavaestava
bembem estabelecidaestabelecida ee aa estruturaestrutura dodo núcleonúcleo
estavaestava sendosendo muitomuito investigadainvestigada..
AcreditavaAcreditava sese queque osos componentescomponentes básicosbásicosAcreditavaAcreditava--sese queque osos componentescomponentes básicosbásicos
dada matériamatéria seriamseriam elétrons,elétrons, prótons,prótons,
nêutronsnêutrons ee neutrinosneutrinos (postulados(postulados porpor
WolfgangWolfgang Pauli,Pauli, emem 19311931,, parapara explicarexplicar
umauma perdaperda anômalaanômala dede energiaenergia nono
decaimentodecaimento dede nêutrons,nêutrons, ee detectadosdetectados
diretamentediretamente apenasapenas emem 19561956))..

O nêutron, detectado em 1932, O nêutron, detectado em 1932, 
havia sido sugerido para explicar a havia sido sugerido para explicar a 
massa nuclear. Antes, pensavamassa nuclear. Antes, pensava--se se 
que o núcleo poderia ser constituído que o núcleo poderia ser constituído 

O nêutronO nêutron

que o núcleo poderia ser constituído que o núcleo poderia ser constituído 
de prótons e elétrons, com excesso de prótons e elétrons, com excesso 
de prótons para explicar sua carga de prótons para explicar sua carga 
positiva. Contudo, medições do spin positiva. Contudo, medições do spin 
nuclear descartaram essa nuclear descartaram essa 
possibilidade. possibilidade. 

Entretanto, em 1935 Hideki Yukawa propôs a Entretanto, em 1935 Hideki Yukawa propôs a 
existência de uma nova partícula que seria a existência de uma nova partícula que seria a 
mediadora da interação que manteria nêutrons e mediadora da interação que manteria nêutrons e 
prótons coesos no núcleo. A interação entre prótons coesos no núcleo. A interação entre 
prótons e nêutrons deveria ser mediada por prótons e nêutrons deveria ser mediada por 
alguma partícula, ou seja, prótons e nêutrons alguma partícula, ou seja, prótons e nêutrons 
i t i i  t d   tí l  E t  i t i i  t d   tí l  E t  

O méson O méson ππ (píon): previsto em (píon): previsto em 
19351935

interagiriam trocando uma partícula. Esta interagiriam trocando uma partícula. Esta 
partícula foi denominada partícula foi denominada méson méson ππ, ou , ou píonpíon. Um . Um 
píon poderia ser emitido por um nêutron e píon poderia ser emitido por um nêutron e 
absorvido por um próton, ou viceabsorvido por um próton, ou vice--versa, fazendo versa, fazendo 
com que o nêutron e o próton exercessem uma com que o nêutron e o próton exercessem uma 
força um sobre o outro. Essa outra força foi força um sobre o outro. Essa outra força foi 
chamada de chamada de força nuclearforça nuclear e a correspondente e a correspondente 
interação de interação de interação forteinteração forte..

PelaPela previsãoprevisão teóricateórica dede Yukawa,Yukawa, oo píonpíon seriaseria
maismais pesadopesado dodo queque oo elétronelétron ee maismais leveleve dodo queque
oo prótonpróton.. Portanto,Portanto, aoao passarpassar atravésatravés dede umauma
câmaracâmara dede bolhasbolhas ondeonde houvessehouvesse umum campocampo
magnéticomagnético deveriadeveria terter umauma trajetóriatrajetória menosmenos
curvacurva dodo queque aa dede umum elétron,elétron, porémporém maismais

dd dd dd ótót

O múon: detectado em 1936 O múon: detectado em 1936 
(não previsto)(não previsto)

encurvadaencurvada dodo queque aa dede umum prótonpróton..
EmEm 19361936,, osos físicosfísicos CC..DD.. AndersonAnderson ee SS..HH..

NeddermeyerNeddermeyer encontraramencontraram taltal trajetóriatrajetória emem umauma
câmaracâmara dede bolhas,bolhas, porémporém aa partículapartícula queque aa haviahavia
deixadodeixado nãonão eraera exatamenteexatamente aa previstaprevista porpor
YukawaYukawa ee nãonão eraera mediadoramediadora dada forçaforça entreentre
prótonsprótons ee nêutronsnêutrons (força(força forte)forte).. TratavaTratava--sese dede
outraoutra partícula,partícula, queque foifoi chamadachamada dede múonmúon,,
bastantebastante semelhantesemelhante aoao elétronelétron porémporém 200200 vezesvezes
maismais pesadapesada..

AA detecçãodetecção dessadessa partículapartícula foifoi umum tantotanto
inesperadainesperada ee permaneceupermaneceu nãonão explicadaexplicada porpor
cercacerca dede 4040 anosanos (Close,(Close, 19831983,, pp.. 5151))..

OO mesmomesmo físicofísico CC..DD.. AndersonAnderson haviahavia detectadodetectado

O píon: previsto em 1928 O píon: previsto em 1928 
detectado em 1932detectado em 1932

nono CaltechCaltech (California(California InstituteInstitute ofof Technology),Technology),
emem 19321932 (o(o mesmomesmo anoano dada detecçãodetecção dodo nêutron),nêutron),
juntamentejuntamente comcom PP.. Blackett,Blackett, nana Inglaterra,Inglaterra, aa
primeiraprimeira antipartícula,antipartícula, oo pósitron,pósitron, ouou antielétronantielétron..
AntipartículasAntipartículas haviamhaviam sidosido previstasprevistas porpor PaulPaul
DiracDirac emem 19281928.. AndersonAnderson ee BlackettBlackett ganharamganharam oo
PrêmioPrêmio NobelNobel algunsalguns anosanos depoisdepois..
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AA partículapartícula dede Yukawa,Yukawa, oo mésonméson ππ ouou píon,píon,
foifoi finalmentefinalmente detectada,detectada, emem 19471947,, comcom aa
massamassa porpor eleele prevista,prevista, emem umum laboratóriolaboratório
nana UniversidadeUniversidade dede Bristol,Bristol, emem emulsõesemulsões
fotográficasfotográficas sobresobre asas quaisquais incidiamincidiam
partículaspartículas cósmicascósmicas EmEm 19481948 mésonsmésons ++

Finalmente o píon: 1947Finalmente o píon: 1947

partículaspartículas cósmicascósmicas.. EmEm 19481948,, mésonsmésons ππ ++
ee ππ -- foramforam produzidosproduzidos emem aceleradoresaceleradores
dede partículas,partículas, nana UniversidadeUniversidade dede
Berkeley,Berkeley, ee emem 19501950 foifoi produzidoproduzido oo
mésonméson ππ 00,, tambémtambém emem colisõescolisões
provocadasprovocadas emem aceleradoresaceleradores.. OO brasileirobrasileiro
CésarCésar LattesLattes ((19241924--20052005)) teveteve umum papelpapel
destacadodestacado nana descobertadescoberta dodo mésonméson ππ..

NessaNessa época,época, erameram entãoentão conhecidasconhecidas asas seguintesseguintes partículaspartículas::
elétrons,elétrons, prótons,prótons, nêutrons,nêutrons, neutrinos,neutrinos, pósitrons,pósitrons, múonsmúons ee píonspíons..
NoNo entanto,entanto, àà medidamedida queque continuaramcontinuaram asas pesquisaspesquisas comcom raiosraios
cósmicoscósmicos ee aceleradoresaceleradores dede partículas,partículas, oo númeronúmero dede partículaspartículas
proliferouproliferou ee começaramcomeçaram asas tentativastentativas dede organizáorganizá--laslas emem famíliasfamílias
comcom propriedadespropriedades comunscomuns..
UmaUma dessasdessas classificaçõesclassificações éé aa seguinteseguinte:: aa dosdos léptonsléptons (como(como osos
elétronselétrons ee osos neutrinos)neutrinos) queque nãonão experimentamexperimentam aa interaçãointeração forteforte

Muitas partículas: a necessidade Muitas partículas: a necessidade 
de uma classificaçãode uma classificação

)) qq pp çç
(força(força nuclear)nuclear) ee osos hádronshádrons queque aa experimentamexperimentam;; hádronshádrons sese
subdividemsubdividem emem duasduas subcategorias,subcategorias, aa dosdos mésonsmésons (como(como oo píon)píon) ee
aa dosdos bárionsbárions (como(como oo próton)próton).. NestaNesta classificaçãoclassificação podepode--sese
considerarconsiderar queque oo critériocritério básicobásico éé oo pesopeso.. AsAs partículaspartículas maismais
pesadas,pesadas, comocomo oo prótonpróton ee oo nêutron,nêutron, sãosão chamadaschamadas hádrons,hádrons,
subdivididassubdivididas emem bárionsbárions ee mésonsmésons (peso(peso médio)médio) ee asas maismais leves,leves,
comocomo oo elétron,elétron, sãosão denominadasdenominadas léptonsléptons (do(do grego,grego, leptosleptos queque
significasignifica leve,leve, fino,fino, delgado)delgado).. TalTal critério,critério, nono entanto,entanto, éé
anacrônicoanacrônico.. NãoNão éé exatamenteexatamente oo pesopeso queque distinguedistingue hádronshádrons ee
elétrons,elétrons, masmas simsim oo fatofato dede experimentaremexperimentarem ouou nãonão aa interaçãointeração
forteforte

A classificação octalA classificação octal
EmEm 19601960--6161,, MurrayMurray GellGell--Mann,Mann, umum físicofísico dodo CaltechCaltech,, ee
YuvalYuval Ne'eman,Ne'eman, umum físicofísico dodo ImperialImperial CollegeCollege dede Londres,Londres,
desenvolveram,desenvolveram, independentemente,independentemente, umauma classificaçãoclassificação queque
foifoi consideradaconsiderada aa primeiraprimeira tentativatentativa bembem sucedidasucedida dede
evidenciarevidenciar aa conexãoconexão básicabásica existenteexistente entreentre partículaspartículas dede
diferentesdiferentes famíliasfamílias..
ElesEles verificaramverificaram queque muitasmuitas partículaspartículas conhecidasconhecidas podiampodiam

dd f ílif íli dd itit tí ltí lserser agrupadasagrupadas emem famíliasfamílias dede oitooito partículaspartículas comcom
característicascaracterísticas similaressimilares.. TodasTodas asas partículaspartículas dentrodentro dede umauma
famíliafamília tinhamtinham spinspin ee númeronúmero bariônicobariônico iguais,iguais, ee todastodas
tinhamtinham aproximadamenteaproximadamente aa mesmamesma massamassa.. MuitosMuitos hádronshádrons
podiampodiam serser agrupadosagrupados emem conjuntosconjuntos dede oitooito.. EssaEssa maneiramaneira
dede classificarclassificar partículaspartículas foifoi chamadachamada dede classificaçãoclassificação octaloctal
(Brennan,(Brennan, 20002000,, pp.. 239239))..
DeDe certocerto modo,modo, eleseles fizeramfizeram parapara asas partículaspartículas elementareselementares
oo queque MendeleevMendeleev fezfez cercacerca dede umum séculoséculo antesantes parapara osos
elementoselementos químicosquímicos:: criaramcriaram umauma tabelatabela periódicaperiódica..

EstranhezaEstranheza
AntesAntes dede passarmospassarmos aa umum exemploexemplo dessadessa
classificação,classificação, éé precisopreciso falarfalar emem estranhezaestranheza.. NosNos
estudosestudos comcom raiosraios cósmicoscósmicos aa velocidadevelocidade dede
decaimentodecaimento dede certascertas partículaspartículas nãonão correspondiacorrespondia
àsàs previsõesprevisões teóricasteóricas e,e, alémalém disso,disso, taistais
partículaspartículas tinhamtinham aa peculiaridadepeculiaridade dede seremserem

d idd id EE id did dsempresempre produzidasproduzidas emem parespares.. EramEram consideradasconsideradas
partículaspartículas estranhasestranhas..
MurrayMurray GellGell--Mann,Mann, oo mesmomesmo físicofísico queque maismais tardetarde
proporiaproporia aa classificaçãoclassificação octal,octal, sugeriu,sugeriu, emem 19531953,,
queque certascertas partículaspartículas subatômicassubatômicas teriamteriam umauma
propriedadepropriedade chamadachamada estranhezaestranheza.. ÉÉ umauma
propriedadepropriedade queque governagoverna aa velocidadevelocidade comcom queque
elaselas decaemdecaem..

AA estranhezaestranheza éé umauma propriedadepropriedade dada matéria,matéria, análogaanáloga àà cargacarga
elétrica,elétrica, queque algumasalgumas partículaspartículas têmtêm ee outrasoutras nãonão..
EstranhoEstranho talveztalvez sejaseja oo nomenome estranhezaestranheza.. MasMas éé apenasapenas umauma
questãoquestão dede nomenome.. PoderiaPoderia serser outraoutra aa palavrapalavra queque representasserepresentasse
taltal propriedadepropriedade.. CargaCarga elétricaelétrica tambémtambém éé umauma propriedadepropriedade queque
nãonão sese sabesabe exatamenteexatamente oo queque éé masmas sabesabe--sese queque algumasalgumas
partículaspartículas têmtêm cargacarga elétrica,elétrica, outrasoutras nãonão.. MasMas admitindoadmitindo queque
existeexiste taltal propriedade,propriedade, éé possívelpossível explicar,explicar, modelar,modelar, preverprever váriosvários

EstranhezaEstranheza

p p ,p p , pp p ,p , ,, pp
processosprocessos físicosfísicos.. Analogamente,Analogamente, háhá outrasoutras propriedadespropriedades dada
matériamatéria queque nãonão sabemossabemos exatamenteexatamente oo queque são,são, masmas queque
admitindoadmitindo suasua existênciaexistência osos físicosfísicos podem,podem, porpor exemplo,exemplo, preverprever oo
resultadoresultado dede certoscertos processosprocessos.. AA suposiçãosuposição dada estranhezaestranheza permitiupermitiu
aosaos físicosfísicos prever,prever, comcom sucesso,sucesso, sese determinadasdeterminadas partículaspartículas
seriamseriam produzidasproduzidas emem certascertas reações,reações, sese decairiamdecairiam emem
determinadodeterminado tempotempo.. (A(A cor,cor, ouou cargacarga cor,cor, éé tambémtambém umauma
propriedadepropriedade dada matériamatéria queque algumasalgumas partículaspartículas têmtêm ee outrasoutras nãonão..
TambémTambém nesteneste caso,caso, éé umauma questãoquestão dede nomenome;; oo significadosignificado nãonão éé
oo dodo cotidiano)cotidiano)..

VejamosVejamos agoraagora umum exemploexemplo dada classificaçãoclassificação octal,octal, comocomo indicaindica aa
FiguraFigura 11.. ÀÀ esquerdaesquerda háhá umum sistemasistema dede eixos,eixos, ondeonde aa estranhezaestranheza
estáestá nono eixoeixo dasdas ordenadasordenadas ee aa cargacarga elétricaelétrica nono eixoeixo dasdas
abcissasabcissas.. ÀÀ direita,direita, oo mesmomesmo sistemasistema preenchidopreenchido comcom mésonsmésons KK
(kaons)(kaons) ee mésonsmésons ππ (píons)(píons).. Abaixo,Abaixo, nana mesmamesma FiguraFigura 11,, umauma
famíliafamília octaloctal dede bárionsbárions constituídaconstituída pelopelo nêutron,nêutron, pelopelo prótonpróton ee
pelaspelas partículaspartículas ΛΛ,, ΣΣ ee ΞΞ.. NesteNeste caso,caso, foifoi acrescentadaacrescentada umauma
unidadeunidade nono eixoeixo dada estranhezaestranheza..

Caminho óctuploCaminho óctuplo

AA menosmenos dodo fatofato dede queque nono padrãopadrão dosdos mésonsmésons háhá apenasapenas umauma
partículapartícula nono centrocentro ee nono dosdos bárionsbárions háhá duas,duas, osos padrõespadrões seriamseriam
idênticosidênticos.. ParaPara queque ficassemficassem idênticosidênticos seriaseria necessárionecessário umum mésonméson
comcom cargacarga ee estranhezaestranheza zerozero.. EsseEsse mésonméson chamadochamado etaeta (η(η00),), comcom
massamassa dede 550550 MeV,MeV, semsem cargacarga ee semsem estranheza,estranheza, foifoi descobertodescoberto
emem 19611961.. EsseEsse padrão,padrão, umauma espécieespécie dede tabelatabela periódicaperiódica parapara asas
partículaspartículas elementareselementares éé chamadochamado dede caminhocaminho óctuploóctuplo..
OO caminhocaminho óctuploóctuplo foifoi propostoproposto porpor GellGell--MannMann ee Ne'eman,Ne'eman, poucopouco
maismais dede dezdez anosanos apósapós aa descobertadescoberta dada primeiraprimeira partículapartícula
estranha,estranha, usandousando métodosmétodos matemáticosmatemáticos conhecidosconhecidos comocomo teoriateoria
dede gruposgrupos..
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QuarksQuarks -- 19641964
BuscandoBuscando refinarrefinar aa classificaçãoclassificação octal,octal, ouou osos padrõespadrões dodo caminhocaminho
óctuploóctuplo incorporandoincorporando nãonão sósó octetos,octetos, masmas multipletosmultipletos dede umum modomodo
geral,geral, MurrayMurray GellGell--MannMann ee outrooutro físicofísico chamadochamado GeorgeGeorge ZweigZweig
concluíram,concluíram, independentemente,independentemente, queque taistais padrõespadrões resultariamresultariam
naturalmentenaturalmente sese algumasalgumas dasdas partículaspartículas fundamentaisfundamentais dodo átomoátomo
fossemfossem formadasformadas porpor partículaspartículas aindaainda maismais fundamentaisfundamentais queque
ficaramficaram conhecidasconhecidas comocomo quarksquarks..
HojeHoje aceitaaceita--sese queque osos quarks,quarks, assimassim comocomo osos elétrons,elétrons, sãosão asasjj qq q ,q , ,,
partículaspartículas verdadeiramenteverdadeiramente elementareselementares dada matéria,matéria, umauma espécieespécie
dede tijolostijolos básicosbásicos parapara aa construçãoconstrução dede todatoda aa matéria,matéria, inclusiveinclusive
dosdos nêutronsnêutrons ee prótonsprótons..
MasMas emem 19641964,, quandoquando osos quarksquarks erameram aindaainda entidadesentidades hipotéticashipotéticas
propostaspropostas porpor GellGell--mannmann ee ZweigZweig aa conjeturaconjetura eraera ousadaousada ee poucapouca
gentegente aa levoulevou aa sériosério.. AoAo queque pareceparece oo própriopróprio GellGell--MannMann nãonão
estavaestava muitomuito confianteconfiante tantotanto éé queque nãonão tentoutentou publicarpublicar nono
periódicoperiódico maismais reconhecidoreconhecido dada áreaárea oo artigoartigo queque propunhapropunha essaessa
partículapartícula elementarelementar hipotéticahipotética.. SubmeteuSubmeteu--oo aa outrooutro periódicoperiódico queque
talveztalvez nãonão fossefosse tãotão exigenteexigente (Brennan,(Brennan, 20002000,, pp.. 243243))..

OO problemaproblema comcom aa teoriateoria dosdos quarksquarks eraera queque taistais partículaspartículas
tinhamtinham propriedadespropriedades muitomuito peculiares,peculiares, parapara nãonão dizerdizer
misteriosasmisteriosas:: suasua cargacarga elétricaelétrica seriaseria fracionáriafracionária ((±± 11//33ee,, ±±
22//33ee),), nãonão existiriamexistiriam comocomo partículaspartículas livres,livres, ee constituiriamconstituiriam
osos hádronshádrons sempresempre emem parespares quarksquarks--antiquarksantiquarks (,(, mésons)mésons)
ouou emem tríadestríades dede quarksquarks ((qqqqqq,, bárions)bárions).. PorPor queque nãonão
existiriamexistiriam combinaçõescombinações qqqq (diquarks)(diquarks) ouou qqqqqqqq
(tetraquarks)(tetraquarks) porpor exemplo?exemplo?

Carga fracionáriaCarga fracionária

(tetraquarks),(tetraquarks), porpor exemplo?exemplo?
PorPor outrooutro lado,lado, comparandocomparando oo mundomundo dosdos hádronshádrons ee oo dosdos
léptons,léptons, notavanotava--sese queque haviahavia apenasapenas seisseis léptonsléptons ee muitosmuitos
hádronshádrons.. IssoIsso reforçavareforçava aa hipótesehipótese dede queque estesestes seriamseriam
partículaspartículas compostascompostas dede outrasoutras maismais elementareselementares..

AA teoriateoria originaloriginal dosdos quarksquarks previaprevia aa existênciaexistência dede trêstrês
tipos,tipos, ouou saboressabores,, dede quarksquarks:: oo quarkquark upup ((uu),), oo quarkquark downdown
((dd)) ee oo quarkquark estranhoestranho ((ss)).. OsOs quarksquarks uu ee dd seriamseriam
suficientessuficientes parapara construirconstruir aa matériamatéria comumcomum –– oo prótonpróton seriaseria
constituídoconstituído dede doisdois quarksquarks uu ee umum quarkquark dd ee oo nêutronnêutron seriaseria
feitofeito dede umum quarkquark uu ee doisdois quarksquarks dd.. ObserveObserve--sese queque aa
cargacarga dodo prótonpróton continuariacontinuaria sendosendo ++ee poispois oo quarkquark uu teriateria
cargacarga ++22//33ee ee oo quarkquark dd teriateria cargacarga 11//33ee (logo(logo 22//33ee

O quark estranhoO quark estranho

cargacarga ++22//33ee ee oo quarkquark dd teriateria cargacarga --11//33ee (logo,(logo, 22//33ee
++22//33ee --11//33ee == ++ee,, cargacarga dodo próton),próton), enquantoenquanto queque oo
nêutronnêutron continuariacontinuaria desprovidodesprovido dede cargacarga ((22//33ee -- 11//33ee --
11//33ee == 00))..
OO quarkquark estranhoestranho foifoi propostoproposto parapara incluirincluir oo númeronúmero
quânticoquântico dada estranheza,estranheza, explicando,explicando, assim,assim, porqueporque certascertas
partículaspartículas criadascriadas emem colisõescolisões provocadasprovocadas emem aceleradoresaceleradores
dede altaalta energiaenergia teriamteriam aa estranhaestranha propriedadepropriedade dede existirexistir porpor
períodosperíodos dede tempotempo maismais longoslongos queque osos previstosprevistos
teoricamenteteoricamente..

AA evidênciaevidência experimentalexperimental dosdos quarksquarks foifoi consideradaconsiderada convincenteconvincente apenasapenas
nana décadadécada dede 19701970,, aa chamadachamada décadadécada dede ouroouro dada FísicaFísica dede Partículas,Partículas,
atravésatravés dede reaçõesreações dede altasaltas energiasenergias emem aceleradores/colisoresaceleradores/colisores dede
partículaspartículas comocomo oo aceleradoracelerador LinearLinear dede Stanford,Stanford, oo TevatronTevatron dodo Fermilab,Fermilab,
emem Batavia,Batavia, IllinoisIllinois ee oo GrandeGrande ColisorColisor ElétronElétron--PósitronPósitron dodo CERNCERN (Centro(Centro
EuropeuEuropeu dede FísicaFísica dede Partículas)Partículas).. NosNos aceleradores/colisores,aceleradores/colisores, asas partículaspartículas
sãosão primeiroprimeiro aceleradas,aceleradas, atingindoatingindo energiasenergias muitomuito elevadaselevadas ee velocidadesvelocidades
próximaspróximas aa dada luz,luz, ee depoisdepois levadaslevadas aa colidircolidir frontalmentefrontalmente comcom outrasoutras
partículaspartículas queque sese deslocamdeslocam emem direçãodireção opostaoposta.. DessaDessa colisão,colisão, ouou explosão,explosão,

dd ltlt tí ltí l ótióti dd li dli d jj

Quarks: confirmação da teoriaQuarks: confirmação da teoria

podempodem resultarresultar partículaspartículas exóticasexóticas queque podempodem serser analisadasanalisadas ee cujascujas
propriedades,propriedades, emem certoscertos casos,casos, podempodem serser comparadascomparadas comcom asas
propriedadespropriedades previstasprevistas teoricamenteteoricamente dede modomodo aa detectádetectá--laslas.. (Claro(Claro que,que,
nana prática,prática, asas coisascoisas nãonão sãosão tãotão simplessimples assim,assim, masmas aa idéiaidéia éé essaessa..))

MasMas osos quarksquarks nãonão foramforam detectadosdetectados comocomo partículaspartículas livres,livres, assimassim comocomo
nãonão foramforam descobertosdescobertos hádronshádrons queque nãonão fossemfossem formadosformados porpor trêstrês quarksquarks
(bárions)(bárions) ouou porpor casoscasos podempodem serser comparadascomparadas comcom asas propriedadespropriedades
previstasprevistas teoricamenteteoricamente dede modomodo aa detectpordetectpor umum perumperum parpar quarkquark--
antiquarkantiquark (mésons),(mésons), taltal comocomo previaprevia aa teoriateoria originaloriginal..

VoltandoVoltando àà décadadécada dede 19601960:: umum segundosegundo neutrino,neutrino, oo
neutrinoneutrino dodo múon,múon, foifoi detectadodetectado experimentalmente,experimentalmente, emem
19621962,, confirmandoconfirmando previsãoprevisão teóricateórica.. Havia,Havia, então,então, quatroquatro
léptonsléptons:: oo elétronelétron ((ee--),), oo múonmúon ((uu--),), oo neutrinoneutrino dodo elétronelétron
((veve)) ee oo neutrinoneutrino dodo múonmúon ((vuvu))..

PorPor queque nãonão quatroquatro quarksquarks também?também? FísicosFísicos estãoestão sempresempre

Quatro léptons Quatro léptons –– Quatro quarksQuatro quarks

qq qq qq pp
buscandobuscando simetriassimetrias nana natureza,natureza, ouou tentandotentando explicarexplicar asas
assimetriasassimetrias.. SeSe dede fatofato haviahavia umauma certacerta analogiaanalogia entreentre
quarksquarks ee léptons,léptons, comocomo sendosendo partículaspartículas verdadeiramenteverdadeiramente
elementares,elementares, aa assimetriaassimetria trêstrês quarksquarks versusversus quatroquatro léptonsléptons
nãonão faziafazia sentidosentido.. AA maneiramaneira maismais simplessimples dede resolverresolver issoisso
eraera suporsupor aa existênciaexistência dede umum quartoquarto tipotipo dede quarkquark comcom
cargacarga ((22//33))ee..
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EsseEsse quartoquarto quark,quark, denominadodenominado quarkquark cc ouou quarkquark charmecharme,,
foifoi evidenciadoevidenciado experimentalmenteexperimentalmente emem 19761976,,
indiretamente,indiretamente, atravésatravés dada descobertadescoberta dede umum hádronhádron
chamadochamado partículapartícula psipsi queque eraera umauma combinaçãocombinação dede quarkquark ee
antiquarkantiquark dede tipotipo inteiramenteinteiramente novonovo..

MasMas antes,antes, emem 19751975,, físicosfísicos experimentaisexperimentais nono AceleradorAcelerador

O quark charme O quark charme –– 19771977
O lépton tau O lépton tau -- 19751975

,, ,, pp
LinearLinear dede StanfordStanford observaramobservaram certoscertos efeitosefeitos queque seriamseriam
incompreensíveisincompreensíveis semsem aa existênciaexistência dede umum quintoquinto léptonlépton
carregadocarregado ee comcom massamassa praticamentepraticamente oo dobrodobro dada dodo prótonpróton..
EsseEsse léptonlépton foifoi chamadochamado dede tautau.. EmEm 19781978,, resultadosresultados
experimentaisexperimentais sugeriramsugeriram queque oo léptonlépton tautau estariaestaria associadoassociado
aa umum novonovo neutrino,neutrino, oo neutrinoneutrino dodo tautau (Fritzsch,(Fritzsch, 19831983,, pp..
6262)).. Havia,Havia, então,então, seisseis léptonsléptons..

EmEm 19771977,, pesquisadorespesquisadores dodo FermilabFermilab anunciaramanunciaram oo descobrimentodescobrimento
dodo quintoquinto quarkquark oo quarkquark bottombottom.. OO sextosexto quark,quark, oo quarkquark toptop,,
postuladopostulado pelospelos físicosfísicos teóricosteóricos háhá muitomuito tempo,tempo, sósó foifoi encontradoencontrado
pelospelos físicosfísicos experimentais,experimentais, tambémtambém dodo Fermilab,Fermilab, emem 19951995.. AA
equipeequipe queque descobriudescobriu oo quarkquark toptop incluíaincluía brasileiros,brasileiros, sobsob aa
liderançaliderança dede AlbertoAlberto Santoro,Santoro, físicofísico queque continuacontinua liderandoliderando umauma
equipeequipe dede pesquisadorespesquisadores dodo CBPF,CBPF, dada UERJUERJ ee dede outrasoutras
universidadesuniversidades brasileirasbrasileiras queque colaboramcolaboram emem experimentosexperimentos dodo
CERNCERN dd F il bF il b (Oli i(Oli i 20052005 6666)) AliáAliá bb i ti t

O quark bottom: 1977O quark bottom: 1977
O quark top: 1995O quark top: 1995

CERNCERN ee dodo FermilabFermilab (Oliveira,(Oliveira, 20052005,, pp.. 6666)).. Aliás,Aliás, cabecabe registrarregistrar
queque asas descobertasdescobertas dosdos anosanos 7070 emem diantediante introduziramintroduziram umauma novanova
formaforma dede organizaçãoorganização dasdas pesquisaspesquisas nessanessa áreaárea poispois elaselas
passarampassaram aa serser feitasfeitas porpor grandesgrandes equipesequipes dede físicos,físicos, dede váriasvárias
nacionalidades,nacionalidades, umauma vezvez queque oo processamentoprocessamento dede dadosdados
científicoscientíficos éé feitofeito cadacada vezvez maismais emem umum formatoformato computacionalcomputacional
queque permitepermite esseesse tipotipo dede colaboraçãocolaboração..
CompletouCompletou--se,se, assim,assim, umauma buscabusca dede aproximadamenteaproximadamente 3030 anos,anos,
desdedesde aa propostaproposta dede GellGell--MannMann ee Zweig,Zweig, emem 19641964,, atéaté aa
descobertadescoberta dodo quarkquark toptop emem 19951995..

Recapitulando, há seis léptons (elétron e neutrino Recapitulando, há seis léptons (elétron e neutrino 
do elétron, múon e neutrino do múon, tau e do elétron, múon e neutrino do múon, tau e 
neutrino do tau) e seis quarks (neutrino do tau) e seis quarks (up, down, up, down, 
estranho, charme, bottom e topestranho, charme, bottom e top), cada um tendo ), cada um tendo 
a antipartícula correspondente. A Tabela 1 a antipartícula correspondente. A Tabela 1 
apresenta  a título de exemplo  alguns hádrons apresenta  a título de exemplo  alguns hádrons 

RecapitulandoRecapitulando

apresenta, a título de exemplo, alguns hádrons apresenta, a título de exemplo, alguns hádrons 
(mésons e bárions) e sua estrutura de quarks.(mésons e bárions) e sua estrutura de quarks.
Tabela 1. Alguns bárions e mésons e sua Tabela 1. Alguns bárions e mésons e sua 
estrutura de quarks.estrutura de quarks.

O glúonO glúon
MasMas estaesta históriahistória nãonão acabaacaba comcom aa descobertadescoberta dodo
quarkquark toptop.. AoAo contrário,contrário, elaela aindaainda vaivai longelonge..
VeremosVeremos queque osos quarksquarks sese apresentamapresentam emem trêstrês
"cores""cores" possíveispossíveis ee queque parapara explicarexplicar comocomo sese
mantêmmantêm confinadosconfinados nono interiorinterior dosdos hádronshádrons foifoi
precisopreciso suporsupor umauma novanova interaçãointeração fundamentalfundamentalprecisopreciso suporsupor umauma novanova interaçãointeração fundamentalfundamental ––
aa interaçãointeração forteforte –– e,e, conseqüentemente,conseqüentemente, umauma
novanova partículapartícula mediadoramediadora –– oo glúonglúon.. AA interaçãointeração
forteforte mediadamediada porpor glúonsglúons éé ditadita fundamentalfundamental
enquantoenquanto queque aa mencionadamencionada antes,antes, aquelaaquela
mediadamediada porpor mésons,mésons, éé consideradaconsiderada residualresidual..

Quarks e epistemologiaQuarks e epistemologia
MuitasMuitas vezesvezes sese pensapensa queque asas teoriateoria físicasfísicas sãosão
elaboradaselaboradas parapara explicarexplicar observaçõesobservações.. PareceParece
lógicológico:: observaobserva--se,se, fazfaz--sese registrosregistros (medições,(medições,
porpor exemplo)exemplo) queque geramgeram dadosdados ee destesdestes induzinduz--sese
algumaalguma teoria,teoria, algumaalguma leilei..
P dP d ló iló i ãã éé ii HáHáPodePode parecerparecer lógico,lógico, masmas nãonão éé assimassim.. HáHá umauma
interdependência,interdependência, umauma relaçãorelação dialética,dialética, entreentre
teoriateoria ee experimentaçãoexperimentação.. UmaUma alimentaalimenta aa outra,outra,
umauma dirigedirige aa outraoutra.. AA FísicaFísica dede Partículas,Partículas, emem
particularparticular aa teoriateoria dosdos quarks,quarks, éé umum belobelo exemploexemplo
dissodisso..

OO queque levoulevou GellGell--MannMann ee ZweigZweig aa
postularempostularem aa existênciaexistência dosdos quarksquarks foifoi
umauma questãoquestão dede simetriasimetria –– oo caminhocaminho
óctuploóctuplo –– ee oo queque reforçoureforçou aa aceitaçãoaceitação dede
suasua propostaproposta foifoi umauma questãoquestão dede
assimetriaassimetria porpor queque tãotão poucospoucos léptonsléptons

Por que postular a existência de Por que postular a existência de 
partículas? Quark?partículas? Quark?

assimetriaassimetria –– porpor queque tãotão poucospoucos léptonsléptons
(partículas(partículas leves)leves) ee tantostantos hádronshádrons
(partículas(partículas pesadas)?pesadas)?
MasMas quandoquando GellGell--MannMann propôspropôs oo conceitoconceito
dede estranhezaestranheza eleele oo fezfez parapara explicarexplicar oo
comportamentocomportamento experimentalexperimental estranhoestranho dede
certascertas partículaspartículas..
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Neutrinos (1931Neutrinos (1931--1956)1956)
Píons (1935Píons (1935--1947)1947)

NeutrinosNeutrinos foramforam postuladospostulados porpor Pauli,Pauli, emem
19311931,, parapara explicarexplicar resultadosresultados
experimentaisexperimentais anômalosanômalos nono decaimentodecaimento dede
nêutrons,nêutrons, ee foramforam detectadosdetectados
experimentalmenteexperimentalmente emem 19561956..
YukawaYukawa propôspropôs oo píonpíon (méson(méson ππ)) emem 19351935
ee suasua evidênciaevidência experimentalexperimental foifoi obtidaobtida
emem 19471947.. OsOs quarksquarks charmecharme ee toptop foramforam
previstosprevistos teoricamenteteoricamente ee descobertosdescobertos anosanos
depoisdepois..

AA FísicaFísica dede PartículasPartículas estáestá cheiacheia dede exemplosexemplos dada
interdependênciainterdependência entreentre teoriateoria ee experimentaçãoexperimentação..
PorPor umum lado,lado, postulapostula--sese novasnovas partículaspartículas parapara
explicarexplicar resultadosresultados experimentaisexperimentais imprevistos,imprevistos,
porpor outro,outro, procuraprocura--sese experimentalmenteexperimentalmente certascertas
partículaspartículas previstasprevistas teoricamenteteoricamente.. ConstroemConstroem--sese

á iá i ( l d / li )( l d / li ) d t td t t

O bóson de Higgs: 2010?O bóson de Higgs: 2010?

máquinasmáquinas (aceleradores/colisores)(aceleradores/colisores) parapara detectardetectar
experimentalmenteexperimentalmente partículaspartículas previstasprevistas nana teoriateoria
dasdas partículaspartículas.. EsperaEspera--se,se, porpor exemplo,exemplo, detectardetectar
atéaté 20102010 umauma partículapartícula previstaprevista teoricamenteteoricamente
chamadachamada BósonBóson dede HiggsHiggs.. IssoIsso porqueporque somentesomente
emem 20102010 estaráestará emem plenopleno funcionamentofuncionamento nono
CERNCERN umauma máquinamáquina capazcapaz dede detectádetectá--la,la, sese dede
fatofato existirexistir.. SeSe nãonão existir,existir, aa teoriateoria teráterá queque serser
modificadamodificada (Schumm,(Schumm, 20042004,, pp.. 121121))..

A assimetria matéria/antiA assimetria matéria/anti--matériamatéria

OutraOutra questãoquestão queque poderápoderá levarlevar aa umauma
modificaçãomodificação dada teoriateoria éé aa assimetriaassimetria
matériamatéria--antimatériaantimatéria.. AA teoriateoria prevêprevê queque
parapara cadacada partículapartícula háhá umauma antipartículaantipartícula ee
issoisso temtem sidosido confirmadoconfirmado
experimentalmente,experimentalmente, masmas nono universouniverso
(pelo(pelo menosmenos oo queque éé dede nossonosso
conhecimento)conhecimento) háhá muitomuito maismais matériamatéria dodo
queque antianti--matériamatéria ee issoisso aa teoriateoria aindaainda nãonão
explicouexplicou (op(op.. citcit..,, pp.. 1414))..

AA hipótesehipótese dosdos quarksquarks feitafeita porpor GellGell--MannMann ee
Zweig,Zweig, emem 19641964,, éé oo queque KarlKarl PopperPopper ((19821982))
chamariachamaria dede umauma conjeturaconjetura audazaudaz.. PopperPopper éé oo
epistemólogoepistemólogo dasdas conjeturasconjeturas ee refutações,refutações, parapara
eleele asas teoriasteorias científicascientíficas sãosão conjeturas,conjeturas, produtosprodutos
dodo intelectointelecto humano,humano, necessariamentenecessariamente refutáveisrefutáveis..
S dS d ll dd dd itit ii dd

Quarks: uma conjetura audaz Quarks: uma conjetura audaz 
(Popper)(Popper)

SegundoSegundo ele,ele, podepode--sese aprenderaprender muitomuito maismais dada
confirmaçãoconfirmação (sempre(sempre provisória)provisória) dede conjeturasconjeturas
audazesaudazes dodo queque dada corroboraçãocorroboração dede conjeturasconjeturas
prudentesprudentes.. AA conjeturaconjetura dede GellGell--MannMann ee ZweigZweig foifoi
audazaudaz ee osos resultadosresultados experimentaisexperimentais que,que, porpor
enquanto,enquanto, aa corroboramcorroboram trouxeramtrouxeram enormesenormes
avançosavanços nana compreensãocompreensão dada constituiçãoconstituição dada
matériamatéria..

Aliás,Aliás, aa conjeturaconjetura foifoi tãotão audazaudaz que,que, comocomo jájá foifoi dito,dito, GellGell--
MannMann achouachou queque seuseu trabalhotrabalho poderiapoderia nãonão serser aceitoaceito nana
revistarevista dede FísicaFísica dede maiormaior prestígioprestígio ee oo encaminhouencaminhou aa outraoutra..
Zweig,Zweig, porpor suasua vez,vez, relatarelata aa reaçãoreação dada comunidadecomunidade dede
físicosfísicos teóricosteóricos dada seguinteseguinte maneiramaneira (Fritsch,(Fritsch, 19831983,, pp.. 7575))::

•• AA reaçãoreação dada comunidadecomunidade dede físicosfísicos teóricosteóricos aoao modelomodelo dede umum

Quarks: uma conjetura muito Quarks: uma conjetura muito 
audazaudaz

çç
modomodo geralgeral nãonão foifoi boaboa.. PublicarPublicar oo trabalhotrabalho nana formaforma queque eueu
queriaqueria foifoi tãotão difícildifícil queque acabeiacabei desistindodesistindo.. QuandoQuando oo
departamentodepartamento dede FísicaFísica dede umauma importanteimportante universidadeuniversidade
estavaestava considerandoconsiderando minhaminha contratação,contratação, oo físicofísico teóricoteórico maismais
sêniorsênior dessedesse departamento,departamento, umum dosdos maismais respeitadosrespeitados físicosfísicos
teóricos,teóricos, vetouvetou aa contrataçãocontratação emem umauma reuniãoreunião dede
departamentodepartamento dizendodizendo queque oo modelomodelo queque eueu haviahavia propostoproposto
eraera trabalhotrabalho dede umum charlatãocharlatão.. AA idéiaidéia dede queque osos hádronshádrons erameram
feitosfeitos dede partículaspartículas aindaainda maismais elementareselementares pareciaparecia umum tantotanto
ricarica demaisdemais.. EssaEssa idéia,idéia, nono entanto,entanto, éé aparentementeaparentemente corretacorreta..

OO queque ZweigZweig ee GellGell--MannMann enfrentaramenfrentaram emem 19641964 éé oo queque oo
epistemólogoepistemólogo StephenStephen ToulminToulmin ((19771977)) chamachama dede fórumfórum
institucionalinstitucional.. EsseEsse fórumfórum éé constituídoconstituído pelospelos periódicosperiódicos científicos,científicos,
pelaspelas associaçõesassociações científicas,científicas, pelospelos gruposgrupos dede referênciareferência ee porpor
eminenteseminentes cientistascientistas comocomo oo queque vetouvetou aa contrataçãocontratação dede ZweigZweig.. OO
fórumfórum institucionalinstitucional desempenhadesempenha umum papelpapel importanteimportante nana
consolidaçãoconsolidação dede umauma disciplina,disciplina, masmas funcionafunciona comocomo filtrofiltro ee podepode
bloquear,bloquear, contrariar,contrariar, restringirrestringir aa difusãodifusão de,de, idéiasidéias novasnovas comocomo aa
dd G llG ll MM Z iZ i

O fórum institucional (Toulmin)O fórum institucional (Toulmin)

dede GellGell--MannMann ee ZweigZweig..
ZweigZweig perdeuperdeu oo empregoemprego naquelanaquela época,época, masmas acabouacabou vendovendo suasua
hipótesehipótese confirmadaconfirmada ee certamentecertamente conseguiuconseguiu outrasoutras posiçõesposições emem
boasboas universidadesuniversidades..
GellGell--MannMann foifoi maismais felizfeliz.. JáJá eraera professorprofessor dodo CaltechCaltech desdedesde 19561956 ee
nãonão foifoi demitidodemitido porpor suassuas hipóteseshipóteses audazesaudazes (estranheza,(estranheza,
classificaçãoclassificação octal,octal, quarks)quarks).. AoAo contrário,contrário, ganhouganhou oo PrêmioPrêmio Nobel,Nobel,
emem 19691969,, aosaos quarentaquarenta anos,anos, quandoquando osos quarksquarks aindaainda erameram
apenasapenas hipotéticos,hipotéticos, demonstradosdemonstrados apenasapenas matematicamente,matematicamente,
todaviatodavia nãonão detectadosdetectados experimentalmenteexperimentalmente..
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AA FísicaFísica dosdos quarksquarks podepode tambémtambém serser usadausada para,para, tentativamente,tentativamente,
ilustrarilustrar conceitosconceitos propostospropostos porpor ThomasThomas KuhnKuhn ((20012001),), talveztalvez oo
maismais conhecidoconhecido epistemólogoepistemólogo dada ciênciaciência nono séculoséculo XXXX:: paradigmaparadigma
ee ciênciaciência normalnormal..
SegundoSegundo KuhnKuhn ((20012001,, pp.. 1313),), paradigmasparadigmas sãosão realizaçõesrealizações
científicascientíficas universalmenteuniversalmente reconhecidasreconhecidas que,que, durantedurante algumalgum
tempo,tempo, fornecemfornecem problemasproblemas ee soluçõessoluções exemplaresexemplares parapara umum
comunidadecomunidade dede praticantespraticantes dede umauma ciênciaciência.. KuhnKuhn citacita (op(op..citcit..,, pp..

Paradigma & ciência normal (Kuhn)Paradigma & ciência normal (Kuhn)

pp ( p( p ,, pp
3030)) aa FísicaFísica dede Aristóteles,Aristóteles, aa AstronomiaAstronomia dede Ptolomeu,Ptolomeu, aa MecânicaMecânica
ee aa ÓpticaÓptica dede NewtonNewton ee aa QuímicaQuímica dede LavoisierLavoisier comocomo exemplosexemplos dede
paradigmasparadigmas porqueporque serviram,serviram, porpor algumalgum tempo,tempo, parapara definirdefinir
implicitamenteimplicitamente osos problemasproblemas ee métodosmétodos legítimoslegítimos dede umum campocampo
dede pesquisapesquisa parapara geraçõesgerações posterioresposteriores dede praticantespraticantes dada ciênciaciência.. EE
assimassim foifoi porqueporque partilhavampartilhavam duasduas característicascaracterísticas essenciaisessenciais:: suassuas
realizaçõesrealizações foramforam suficientementesuficientemente semsem precedentesprecedentes parapara atrairatrair
umum grupogrupo duradouroduradouro dede partidáriospartidários e,e, aoao mesmomesmo tempo,tempo,
suficientementesuficientemente abertasabertas parapara deixardeixar umauma variedadevariedade dede problemasproblemas
parapara seremserem resolvidosresolvidos porpor esseesse grupogrupo..

AoAo queque parece,parece, aa FísicaFísica dosdos quarksquarks éé umum bombom exemploexemplo daquilodaquilo
queque KuhnKuhn chamachama dede paradigmaparadigma.. ProvavelmenteProvavelmente outrooutro paradigmaparadigma
virá,virá, nãonão tãotão revolucionariamenterevolucionariamente comocomo proporiaproporia Kuhn,Kuhn, masmas simsim
dede maneiramaneira evolutivaevolutiva.. AA questãoquestão éé queque asas teoriasteorias físicasfísicas nuncanunca sãosão
definitivas,definitivas, estãoestão sempresempre evoluindoevoluindo.. CertamenteCertamente novasnovas idéias,idéias,
novasnovas conjeturas,conjeturas, surgirãosurgirão nono campocampo dada FísicaFísica dede PartículasPartículas..
AA teoriateoria dosdos quarksquarks tambémtambém serveserve parapara exemplificar,exemplificar, dede modomodo
tentativo,tentativo, oo queque KuhnKuhn chamachama dede ciênciaciência normalnormal:: éé aa atividadeatividade nana

Paradigma & ciência normalParadigma & ciência normal

,, qq
qualqual aa maioriamaioria dosdos cientistascientistas emprega,emprega, inevitavelmente,inevitavelmente, quasequase
todotodo seuseu tempo,tempo, baseadabaseada nono pressupostopressuposto dede queque aa comunidadecomunidade
científicacientífica temtem teoriasteorias ee modelosmodelos confiáveisconfiáveis sobresobre comocomo oo mundomundo éé
(op(op.. citcit..,, pp.. 2424)).. SegundoSegundo ChalmersChalmers ((19991999,, pp.. 129129),), oo cientistacientista
normalnormal trabalhatrabalha confiantementeconfiantemente dentrodentro dede umauma áreaárea bembem definidadefinida
ditadaditada porpor umum paradigmaparadigma.. OO paradigmaparadigma queque lhelhe apresentaapresenta umum
conjuntoconjunto dede problemasproblemas definidosdefinidos juntamentejuntamente comcom osos métodosmétodos queque
acreditaacredita seremserem adequadosadequados parapara aa suasua soluçãosolução..

NãoNão foifoi issoisso queque osos físicosfísicos experimentaisexperimentais fizeramfizeram aoao
construirconstruir máquinasmáquinas cadacada vezvez maismais potentespotentes parapara detectardetectar
partículaspartículas previstasprevistas teoricamente?teoricamente? OO métodométodo queque
acreditavamacreditavam serser adequadoadequado éé oo dasdas colisõescolisões emem
aceleradores/colisoresaceleradores/colisores dede altaalta energiaenergia.. EE continuamcontinuam
acreditandoacreditando porque,porque, comocomo jájá foifoi dito,dito, umum novonovo aceleradoracelerador
estáestá sendosendo construídoconstruído ee umauma novanova partícula,partícula, chamadachamada
bósonbóson dede HiggsHiggs previstaprevista teoricamenteteoricamente emem 19631963 estáestá

Paradigma & ciência normalParadigma & ciência normal

bósonbóson dede Higgs,Higgs, previstaprevista teoricamenteteoricamente emem 19631963,, estáestá
sendosendo buscadabuscada obstinadamenteobstinadamente..
PorPor outrooutro lado,lado, físicosfísicos teóricosteóricos tambémtambém têmtêm feitofeito ciênciaciência
normalnormal aoao tentaremtentarem resolverresolver problemasproblemas dede naturezanatureza teóricateórica
dodo paradigmaparadigma buscandobuscando umauma melhormelhor articulaçãoarticulação deledele comcom oo
objetivoobjetivo dede melhorarmelhorar suasua correspondênciacorrespondência comcom aa naturezanatureza..

Dificuldades do Modelo PadrãoDificuldades do Modelo Padrão
OO ModeloModelo PadrãoPadrão dasdas partículaspartículas elementareselementares nãonão éé umum simplessimples modelomodelo
físico,físico, éé umum referencialreferencial teóricoteórico queque incorporaincorpora aa CromodinâmicaCromodinâmica QuânticaQuântica (a(a
teoriateoria dada interaçãointeração forte)forte) ee aa TeoriaTeoria EletrofracaEletrofraca (a(a teoriateoria dada interaçãointeração
eletrofracaeletrofraca queque unificaunifica asas interaçõesinterações eletromagnéticaeletromagnética ee fraca)fraca).. EE aíaí apareceaparece
umauma grandegrande dificuldadedificuldade dodo ModeloModelo Padrão,Padrão, talveztalvez aa maiormaior:: nãonão consegueconsegue
incluirincluir aa gravidadegravidade porqueporque aa forçaforça gravitacionalgravitacional nãonão temtem aa mesmamesma
estruturaestrutura dasdas trêstrês outrasoutras forças,forças, nãonão sese adequaadequa àà teoriateoria quântica,quântica, aa
partículapartícula mediadoramediadora hipotéticahipotética −− oo grávitongráviton −− nãonão foifoi aindaainda detectadadetectada..
OutroOutro problemaproblema dodo ModeloModelo PadrãoPadrão éé oo bósonbóson dede HiggsHiggs.. NoNo modelo,modelo,pp gggg ,,
interaçõesinterações comcom oo campocampo dede HiggsHiggs (ao(ao qualqual estáestá associadoassociado oo bósonbóson dede
Higgs)Higgs) fariamfariam comcom queque asas partículaspartículas tivessemtivessem massamassa.. Porém,Porém, oo modelomodelo
nãonão explicaexplica bembem essasessas interaçõesinterações ee oo bósonbóson dede HiggsHiggs estáestá aindaainda porpor serser
detectadodetectado (Kane,(Kane, 20032003,, pp.. 6262;; Kane,Kane, 20052005))..
AA assimetriaassimetria matériamatéria--antimatériaantimatéria tambémtambém nãonão éé explicadaexplicada pelopelo pelopelo
ModeloModelo PadrãoPadrão.. QuandoQuando oo universouniverso começou,começou, nono bigbig bangbang,, aa energiaenergia
liberadaliberada deveriadeveria haverhaver produzidoproduzido quantidadesquantidades iguaisiguais dede matériamatéria ee
antimatériaantimatéria.. PorPor que,que, então,então, atualmente,atualmente, praticamentepraticamente tudotudo éé feitofeito dede
matéria?matéria? PorPor queque aa antimatériaantimatéria éé raramenteraramente encontradaencontrada nana natureza?natureza?
(Collins,(Collins, 20052005,, pp.. 5959))..

AlémAlém dessas,dessas, háhá váriasvárias outrasoutras dificuldadesdificuldades.. AlgumasAlgumas sãosão
resultantesresultantes dasdas limitaçõeslimitações dodo modelomodelo.. ComoComo todatoda teoriateoria física,física,
esseesse modelomodelo nãonão podepode explicarexplicar tudotudo.. HáHá coisascoisas queque oo modelomodelo
nuncanunca explicaráexplicará.. Outras,Outras, comocomo aa dodo bósonbóson dede Higgs,Higgs, podempodem levarlevar
aa modificaçõesmodificações nana teoriateoria.. SeSe aa partícula,partícula, previstaprevista teoricamenteteoricamente
pelopelo modelomodelo parapara explicarexplicar aa massamassa dasdas partículas,partículas, nãonão forfor
detectada,detectada, aa teoriateoria teráterá queque serser modificadamodificada..
OO importanteimportante aquiaqui éé dardar--sese contaconta queque oo ModeloModelo PadrãoPadrão dada FísicaFísica

Qual teoria substituirá o Modelo Qual teoria substituirá o Modelo 
Padrão?Padrão?

pp qq qq
dede PartículasPartículas éé aa melhormelhor teoriateoria sobresobre aa naturezanatureza jamaisjamais elaboradaelaborada
pelopelo homem,homem, comcom muitasmuitas confirmaçõesconfirmações experimentaisexperimentais.. PorPor
exemplo,exemplo, oo modelomodelo previupreviu aa existênciaexistência dasdas partículaspartículas ZZ ee WW,, dodo
glúon,glúon, dosdos quarksquarks charmecharme ee toptop queque foramforam todastodas posteriormenteposteriormente
detectadas,detectadas, comcom asas propriedadespropriedades previstasprevistas.. MasMas nemnem porpor isso,isso, éé
umauma teoriateoria definitivadefinitiva.. CertamenteCertamente seráserá substituídasubstituída porpor outraoutra queque
darádará contaconta dede algumasalgumas dasdas dificuldadesdificuldades apontadas,apontadas, poderápoderá terter
algumasalgumas confirmaçõesconfirmações espetaculares,espetaculares, masmas teráterá suassuas própriaspróprias
dificuldadesdificuldades.. AsAs teoriasteorias físicasfísicas nãonão sãosão definitivas,definitivas, aindaainda queque
sejamsejam tãotão bembem sucedidassucedidas comocomo oo ModeloModelo PadrãoPadrão..
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Outra vez os quarks: o Outra vez os quarks: o 
pentaquarkpentaquark

PeloPelo queque vimos,vimos, asas partículaspartículas elementareselementares poderiampoderiam serser
caracterizadascaracterizadas comocomo constituintesconstituintes (léptons(léptons ee hádrons)hádrons) ee
mediadorasmediadoras.. OsOs hádronshádrons atéaté agoraagora conhecidosconhecidos sãosão
formadosformados por,por, nono máximo,máximo, trêstrês quarksquarks.. AA novidadenovidade éé que,que,
recentemente,recentemente, váriosvários gruposgrupos dede físicosfísicos experimentaisexperimentais têmtêm
anunciadoanunciado evidênciasevidências dada existênciaexistência dede umauma novanova partículapartícula
comcom cincocinco quarksquarks (mais(mais precisamente,precisamente, quatroquatro quarksquarks ee umum
antiquarkantiquark ouou sejaseja umum pentaquarkpentaquark queque recebeurecebeu oo nomenome dedeantiquark,antiquark, ouou seja,seja, umum pentaquarkpentaquark queque recebeurecebeu oo nomenome dede
θθ++ ((tetateta maismais)) (Scoccola,(Scoccola, 20042004))..
NãoNão sese trata,trata, nono entanto,entanto, dede novanova dificuldadedificuldade parapara aa teoria,teoria,
nono casocaso aa CromodinâmicaCromodinâmica Quântica,Quântica, poispois nãonão háhá nelanela nadanada
queque impeçaimpeça aa existênciaexistência dede partículaspartículas nãonão tãotão simplessimples comocomo
asas formadasformadas porpor trêstrês quarksquarks (bárions)(bárions) ouou porpor umum parpar
quarkquark--antiquarkantiquark (mésons)(mésons).. NaNa verdade,verdade, eraera atéaté estranhoestranho
queque desdedesde aa décadadécada dede setentasetenta nãonão tivessemtivessem sidosido
detectadasdetectadas partículaspartículas maismais exóticasexóticas queque osos bárionsbárions ee
mésonsmésons..

Problemas conceituais e Problemas conceituais e 
problemas empíricos (Laudan)problemas empíricos (Laudan)
ParaPara oo epistemólogoepistemólogo LarryLarry LaudanLaudan ((19861986)) aa ciênciaciência é,é,
essencialmente,essencialmente, umauma atividadeatividade dede resolverresolver problemasproblemas ee asas
teoriasteorias científicascientíficas são,são, normalmente,normalmente, tentativastentativas dede resolverresolver
problemasproblemas empíricosempíricos específicosespecíficos acercaacerca dodo mundomundo naturalnatural
(op(op.. citcit..,, pp.. 3939)).. ParaPara ele,ele, sese osos problemasproblemas constituemconstituem asas
perguntasperguntas dada ciência,ciência, asas teoriasteorias constituemconstituem asas respostasrespostas..
AsAs teoriasteorias podem,podem, nono entanto,entanto, terter dificuldadesdificuldades internas,internas,
i i tê ii i tê i T iT i d bilid dd bilid d L dL d ididinconsistênciasinconsistências.. TaisTais debilidades,debilidades, LaudanLaudan consideraconsidera comocomo
problemasproblemas conceituaisconceituais..
OO modelomodelo dede LaudanLaudan aconselhaaconselha preferirpreferir aa teoriateoria queque resolveresolve
oo maiormaior númeronúmero dede problemasproblemas empíricosempíricos importantesimportantes aoao
mesmomesmo tempotempo queque geragera oo menormenor númeronúmero dede problemasproblemas
conceituaisconceituais ee anomaliasanomalias (problemas(problemas nãonão resolvidosresolvidos pelapela
teoria,teoria, masmas resolvidosresolvidos porpor umauma teoriateoria rival)rival) relevantesrelevantes..

MaisMais umauma vezvez podemos,podemos, então,então, usarusar aa FísicaFísica dosdos Quarks,Quarks, ouou oo
própriopróprio ModeloModelo Padrão,Padrão, parapara exemplificarexemplificar questõesquestões
epistemológicasepistemológicas.. TrataTrata--se,se, seguindoseguindo aa linhalinha dede Laudan,Laudan, dede umauma
excelenteexcelente teoriateoria porqueporque resolveuresolveu muitosmuitos problemasproblemas empíricosempíricos;;
todastodas asas partículaspartículas previstasprevistas foramforam detectadasdetectadas emem raiosraios cósmicoscósmicos
ouou emem aceleradores/colisoresaceleradores/colisores.. ExcetoExceto oo bósonbóson dede HiggsHiggs.. PorémPorém osos
físicosfísicos continuamcontinuam buscandobuscando essaessa queque continuacontinua sendosendo procuradaprocurada
comocomo partículapartícula mediadoramediadora dede umum novonovo campo,campo, oo campocampo dede Higgs,Higgs,
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queque explicariaexplicaria porqueporque asas partículaspartículas têmtêm massamassa.. MáquinasMáquinas estãoestão
sendosendo construídasconstruídas parapara detectardetectar oo bósonbóson dede HiggsHiggs ee aa massamassa éé
hojehoje umum tópicotópico rotineirorotineiro dede pesquisapesquisa emem FísicaFísica dede partículaspartículas
(Kane,(Kane, 20052005,, pp.. 5757)).. QuemQuem diria,diria, aa massamassa queque nono espectroespectro
epistemológicoepistemológico dede BachelardBachelard ((19711971)) começacomeça comocomo umauma apreciaçãoapreciação
quantitativaquantitativa grosseiragrosseira ee ávidaávida dada realidaderealidade ee podepode chegarchegar atéaté aa
massamassa negativanegativa éé agoraagora objetoobjeto dede pesquisapesquisa emem FísicaFísica dede
PartículasPartículas parapara sabersaber suasua própriaprópria origemorigem.. UmUm problemaproblema empíricoempírico
fascinante,fascinante, umum grandegrande desafiodesafio parapara oo ModeloModelo PadrãoPadrão..

Mas,Mas, ee oo gráviton?gráviton? SeriaSeria tambémtambém umum
problemaproblema empíricoempírico sériosério parapara oo ModeloModelo
Padrão?Padrão? Bem,Bem, aíaí oo problemaproblema pareceparece serser
maismais conceitualconceitual dodo queque empíricoempírico porqueporque
nessenesse casocaso aa teoriateoria nãonão consegueconsegue incluirincluir aa
gravidadegravidade querquer dizerdizer aa forçaforça
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gravidade,gravidade, querquer dizer,dizer, aa forçaforça
gravitacional,gravitacional, umauma dasdas quatroquatro forçasforças
fundamentaisfundamentais dada Natureza,Natureza, aindaainda nãonão estáestá
integradaintegrada àà teoriateoria quânticaquântica.. ÉÉ bembem
verdadeverdade queque oo grávitongráviton atéaté hojehoje nãonão foifoi
detectado,detectado, masmas oo problemaproblema pareceparece nãonão serser
apenasapenas empíricoempírico..

Obstáculos epistemológicos e Obstáculos epistemológicos e 
noçõesnoções--obstáculo (Bachelard)obstáculo (Bachelard)
PodemosPodemos aproveitaraproveitar oo ModeloModelo PadrãoPadrão parapara ilustrarilustrar tambémtambém
outraoutra facetafaceta epistemológica,epistemológica, comcom profundasprofundas implicaçõesimplicações
pedagógicaspedagógicas:: osos obstáculosobstáculos epistemológicosepistemológicos ee asas noçõesnoções--
obstáculoobstáculo,, dede BachelardBachelard (op(op.. citcit..))..
ParaPara ele,ele, oo problemaproblema dodo conhecimentoconhecimento devedeve serser colocadocolocado
emem termostermos dede obstáculosobstáculos epistemológicosepistemológicos.. OO própriopróprio
conhecimentoconhecimento atualatual devedeve serser interpretadointerpretado comocomo umum
b tá lb tá l dd h i th i t i tífii tífi AAobstáculoobstáculo parapara oo progressoprogresso dodo conhecimentoconhecimento científicocientífico.. AA

experiênciaexperiência novanova devedeve dizerdizer nãonão àà experiênciaexperiência antigaantiga..
Contudo,Contudo, essaessa filosofiafilosofia dodo nãonão surgesurge nãonão comocomo umauma atitudeatitude
dede recusa,recusa, masmas comocomo umauma posturapostura dede reconciliaçãoreconciliação.. NaNa
perspectivaperspectiva dede Bachelard,Bachelard, certamentecertamente umauma novanova teoriateoria dede
partículaspartículas surgirásurgirá dizendodizendo nãonão aoao ModeloModelo Padrão,Padrão, rompendorompendo
comcom ele,ele, mas,mas, dialeticamente,dialeticamente, semsem recusárecusá--lo,lo, semsem negánegá--lolo..

AA idéiaidéia dede obstáculoobstáculo epistemológicoepistemológico quandoquando particularizadaparticularizada levaleva aoao
conceitoconceito dede noçãonoção--obstáculoobstáculo.. DestacaremosDestacaremos aquiaqui duasduas noçõesnoções--obstáculoobstáculo:: oo
coisismocoisismo ee oo choquismochoquismo..
OO coisismo,coisismo, aa tendênciatendência queque temostemos dede coisificarcoisificar osos conceitosconceitos nosnos levaleva aa
considerarconsiderar asas partículaspartículas elementareselementares comocomo corpúsculos,corpúsculos, corposcorpos muitomuito
pequenos,pequenos, ocupandoocupando umum espaçoespaço muitomuito pequeno,pequeno, comcom umauma massamassa muitomuito
pequenapequena.. NoNo entanto,entanto, partículaspartículas elementareselementares nãonão sãosão corpúsculos,corpúsculos, nãonão
sãosão corposcorpos muitomuito pequenospequenos.. SegundoSegundo Bachelard,Bachelard, nãonão sese podepode atribuiratribuir
dimensõesdimensões absolutasabsolutas aoao corpúsculo,corpúsculo, somentesomente sese lhelhe podepode atribuiratribuir umauma

NoçõesNoções--obstáculoobstáculo

p ,p , pp
ordemordem dede grandeza,grandeza, aa qualqual determinadetermina maismais umauma zonazona dede influênciainfluência dodo queque
dede existênciaexistência.. Ou,Ou, maismais exatamente,exatamente, oo corpúsculocorpúsculo sósó existeexiste nono espaçoespaço emem
queque atuaatua ((19711971,, pp.. 6464));; correlativamente,correlativamente, sese nãonão podemospodemos atribuiratribuir
dimensõesdimensões aoao corpúsculo,corpúsculo, tampoucotampouco podemospodemos atribuiratribuir--lhelhe forma,forma, mas,mas,
nessenesse caso,caso, tambémtambém nãonão podemospodemos atribuiratribuir--lhelhe umum lugarlugar muitomuito precisopreciso..

NaNa microfísica,microfísica, oo corpúsculocorpúsculo perdeperde individualidade,individualidade, podendo,podendo,
inclusive,inclusive, anularanular--sese.. EssaEssa anulaçãoanulação consagraconsagra aa derrotaderrota dodo coisismocoisismo.. ÉÉ
precisopreciso tirartirar dada coisacoisa suassuas propriedadespropriedades espaciaisespaciais.. ÉÉ precisopreciso retirarretirar oo
excessoexcesso dede imagemimagem associadoassociado aoao coisismocoisismo (ibid(ibid..))
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PartículasPartículas elementareselementares nãonão sãosão corpúsculos,corpúsculos, nãonão sãosão coisas,coisas, nãonão
sãosão asas imagensimagens dede "bolinhas"bolinhas coloridas"coloridas" queque aparecemaparecem nosnos livroslivros
didáticosdidáticos.. EsseEsse coisismocoisismo vistoso,vistoso, essaessa representaçãorepresentação dede partículaspartículas
elementares,elementares, quarksquarks porpor exemplo,exemplo, comocomo corpúsculoscorpúsculos (bolinhas,(bolinhas,
esferinhas),esferinhas), funcionafunciona comocomo obstáculoobstáculo epistemológicoepistemológico parapara aa
compreensãocompreensão dodo queque sãosão partículaspartículas elementareselementares..
RepresentarRepresentar partículaspartículas elementareselementares comocomo corpúsculoscorpúsculos coloridoscoloridos
apenasapenas reforçareforça oo coisismocoisismo que,que, naturalmente,naturalmente, jájá funcionafunciona comocomo

Partículas como corpúsculos?Partículas como corpúsculos?

pp çç q ,q , ,, jj
obstáculoobstáculo epistemológicoepistemológico parapara conceptualizarconceptualizar oo queque sejaseja umum
quark,quark, ou,ou, dede umum modomodo geral,geral, umauma partículapartícula elementarelementar.. QuarksQuarks
nãonão sãosão asas "bolinhas""bolinhas" queque aparecemaparecem nosnos livroslivros didáticosdidáticos.. ComoComo
diriadiria Bachelard,Bachelard, oo espíritoespírito científicocientífico devedeve dizerdizer nãonão aa esseesse tipotipo dede
representaçãorepresentação.. QuarksQuarks poderiampoderiam serser "cordinhas","cordinhas",
"membraninhas","membraninhas", ouou nadanada dissodisso.. MasMas issoisso éé tudotudo imagismo,imagismo, outrooutro
obstáculoobstáculo epistemológicoepistemológico queque nosnos levaleva aa quererquerer imaginarimaginar coisascoisas
queque nãonão sãosão imagináveisimagináveis.. SeráSerá mesmomesmo necessárionecessário imaginar,imaginar, ouou
coisificar,coisificar, umum quarkquark parapara entenderentender oo queque sejaseja taltal partícula?partícula?

AssociadoAssociado aoao coisismocoisismo atribuídoatribuído àsàs partículaspartículas elementareselementares
estáestá outrooutro obstáculoobstáculo epistemológicoepistemológico:: oo choquismochoquismo.. AsAs
representaçõesrepresentações didáticasdidáticas dosdos choqueschoques entreentre partículaspartículas sãosão
dede choqueschoques elásticoselásticos entreentre bolasbolas (bolinhas,(bolinhas, melhormelhor dizendo)dizendo)
dede bilharbilhar.. UmaUma representação,representação, nono mínimomínimo grosseiragrosseira dodo queque
ocorreocorre emem umum acelerador/colisoracelerador/colisor dede partículaspartículas.. ParaPara dardar
significadosignificado àà criaçãocriação ee aniquilaçãoaniquilação dede partículaspartículas emem umum
acelerador/colisoracelerador/colisor éé precisopreciso dizerdizer nãonão aoao choquechoque elásticoelástico

Filosofia do nãoFilosofia do não

acelerador/colisoracelerador/colisor éé precisopreciso dizerdizer nãonão aoao choquechoque elásticoelástico
tipotipo bolasbolas dede bilharbilhar.. NoNo entanto,entanto, osos livroslivros didáticosdidáticos ee osos
aplicativosaplicativos reforçamreforçam essaessa imagemimagem erradaerrada..
EmEm resumo,resumo, parapara aprenderaprender significativamentesignificativamente oo ModeloModelo
PadrãoPadrão éé precisopreciso dizerdizer nãonão àsàs representaçõesrepresentações pictóricaspictóricas
clássicasclássicas tãotão presentespresentes nosnos livros,livros, nasnas revistasrevistas dede
divulgaçãodivulgação científicacientífica ee nasnas aulasaulas dede FísicaFísica.. AsAs partículaspartículas
elementareselementares nãonão sãosão corpúsculoscorpúsculos ee asas reaçõesreações ee colisõescolisões
entreentre partículaspartículas nãonão sãosão choqueschoques elásticoselásticos ouou inelásticosinelásticos
clássicosclássicos entreentre corposcorpos muitomuito pequenospequenos..


