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APRESENTAÇÃO 
 

 O bóson de Higgs é uma partícula elementar proposta, em 1964, pelo físico escocês Peter 

Higgs a qual estaria associada a um mecanismo e a um novo campo fundamental que poderiam 

explicar a origem da massa das partículas elementares e, consequentemente, de qualquer corpo 

massivo. O termo bóson é genérico e aplicável a partículas que seguem uma estatística chamada 

Estatística de Bose-Einstein. Partículas que seguem uma outra estatística, chamada Estatística de 

Fermi-Dirac, são denominadas férmions. Assim, as partículas elementares podem ser classificadas 

como férmions ou bósons. Esta diferença ficará mais clara mais adiante neste texto quando for 

abordado o Modelo Padrão das Partículas Elementares. 

 

 Embora proposto em 1964, somente muitos anos depois é que, em função de “super 

máquinas”, i.e., de grandes colisores de partículas, os físicos começaram a ter altas expectativas de 

obtenção de evidências experimentais da existência do bóson de Higgs. Em 2010 estaria em pleno 

funcionamento no CERN1 (Centro Europeu de Física de Partículas) uma máquina capaz de detectar 

esse bóson. Finalmente, dia 04 de julho de 2012 foi anunciada, com muita festa, a suposta detecção 

do bóson de Higgs. Suposta porque embora as evidências fossem fortíssimas, não eram 100%. 

 

 Durante esses longos anos de espera essa partícula ficou tão falada, tão conhecida, que 

chegou a ser chamada de “partícula de Deus” porque daria massa à matéria, aos corpos materiais. 

Quando foi detectada em julho de 2012, e mesmo quando ainda era esperada, a notícia se espalhou 

e foi intensamente veiculada pelos meios de comunicação. 

 

 Este texto de apoio a professores de Física começa com muitos exemplos sobre como foi 

divulgado o tema “bóson de Higgs” em revistas e jornais. Depois, aborda a teoria das partículas 

elementares, i.e., o conhecido Modelo Padrão das Partículas Elementares, incorporando o bóson de 

Higgs. A seguir, retoma o bóson de Higgs, juntamente com o mecanismo de Higgs e o campo de 

Higgs para ter uma explicação sobre por que as partículas têm massa, e também por que algumas 

não têm massa. Ao final, o assunto é abordado com implicações para o ensino da Física desde uma 

perspectiva epistemológica. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  A	  sigla	  CERN	  corresponde,	  originalmente,	  a	  Conseil	  Européen	  pour	  la	  Recherche	  Nucleaire,	  mas	  
hoje	  é	  frequentemente	  usada	  para	  Laboratório	  Europeu	  de	  Física	  de	  Partículas.	  
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O BÓSON DE HIGGS EM MANCHETES  
 

 Mesmo bastante antes de ser “oficialmente” divulgada sua detecção, o bóson de Higgs já era 

objeto de manchetes em revistas e jornais. As transcrições apresentadas a seguir são ilustrativas 

dessas manchetes. Certamente, outras revistas e outros jornais, assim como outros meios de 

comunicação, em outros países, também “manchetearam” o bóson de Higgs. 

 

O horizonte de revolução na Física de Partículas 

 

 Quando se pede aos físicos para responder, com uma única palavra, por que estamos 

construindo o Grande Colisor de Hádrons (LHC em inglês), a resposta curta normalmente é: “Higgs”. 

A partícula Higgs – a última peça que ainda não foi descoberta na teoria da natureza da matéria – é a 

atração do espetáculo. Mas a história toda vai além. O novo colisor é uma grande conquista na 

capacidade de qualquer instrumento na história da física das partículas. Ainda não sabemos o que 

ele vai encontrar, mas as descobertas que fizermos e os novos desafios que encontrarmos 

certamente mudarão a fisionomia da física das partículas e irão reverberar nas fronteiras das ciências 

afins. (Chris Quigg, Scientific American Brasil, março 2008, p. 56). 

 

Rumo à grande explosão 

  
 Na quarta-feira, 10/09/2008, a humanidade será contemplada com um dos maiores 

acontecimentos da ciência nos últimos tempos: a simulação do Big Bang, a grande explosão cósmica 

que teria dado origem ao Universo ... envolvendo a mais gigantesca e fantástica máquina jamais 

construída: o Grande Colisor de Hádrons, ou simplesmente LHC (Large Hadron Collider). É ele, o 

LHC, que vai acelerar prótons a uma velocidade próxima à da luz (300.000 km/s) e fazer com que 

eles se choquem entre si ... esses choques formarão partículas semelhantes àquelas da  formação do 

Universo. Cientistas esperam encontrar o bóson de Higgs, partícula que teria sido a origem de toda a  

matéria do universo. Cientistas de mais de 80 países acertaram ao longo da semana passada os   

detalhes finais dessa missão no Centro Europeu de Física de Partículas (CERN) na região fronteiriça 

da Suiça com a França. (Tatiana de Mello, Isto É, 10/09/2008, p. 100) 

 

“Fim do mundo” fica para 2009 

  

 O mais novo e maior acelerador de partículas do mundo, o Grande Colisor de Hádrons (LHC), 

não iniciará suas operações pelo menos até abril de 2009 ... a máquina construída ao custo de US$ 8 

bilhões acelerará prótons a velocidades próximas à da luz e os colidirá com o objetivo de reproduzir 

as condições da criação do Universo e descobrir a composição da matéria e da energia ... na sexta-
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feira dia 19, o acelerador, acomodado num túnel em forma de anel, com 27 quilômetros de extensão 

e a 100 metros de profundidade, precisou ser desligado depois que uma conexão elétrica entre dois 

eletromagnetos supercondutores sofreu um aquecimento ... quando se aquecem, os magnetos 

perdem suas propriedades supercondutoras ... para realizar reparos, serão necessários pelo menos 

dois meses. Isso deixa pouco tempo para testar o acelerador antes de desligá-lo para o inverno 

europeu, no início de dezembro (com o objetivo de economizar energia elétrica). (Zero Hora, 

20/09/2008). 
 

Colisor europeu começa sua exploração subatômica 

  

 Depois de 16 anos e 10 bilhões de dólares, a maior máquina do mundo finalmente começou a 

fazer partículas subatômicas colidirem ... o sucesso em produzir colisões de prótons representa um 

notável retorno do CERN, mas esse laboratório está ainda na metade do caminho ... há um ano e 

meio a primeira tentativa de ativar o colisor acabou em uma explosão que deixou parte de seu túnel 

envelopado em frígido gás hélio e fuligem quando uma conexão elétrica entre dois potentes 

magnetos que conduzem os prótons vaporizou ... colisores de partículas ganham sua força da 

equação de massa e energia de Einstein. Quanto mais energia essas máquinas podem dar às 

partículas, acelerando-as, tanto mais perto do Big Bang podem chegar nas colisões e tanto menor as 

coisas que podem ser detectadas ... o primeiro acelerador moderno foi o Cíclotron, construído na 

Universidade da California, Berkekey, nos anos 30... ao longo do século passado, universidades e 

nações competiram na construção de máquinas cada vez maiores para ir cada vez mais  às origens 

do Universo ... mas a corrida terminou em 1993 quando o Congresso Americano cancelou o projeto 

do Super Colisor Super Condutor, uma máquina de 54 milhas, 20 trilhões de elétron-volts, a ser 

construída em Waxahachie, Texas,  a um custo de 11 bilhões de dólares ...no ano seguinte o CERN, 

um consórcio de 20 nações, aprovou o projeto de seu próprio colisor. (Dennis Overbye, The York 

Times reprints, http://www.nytimes.com/2010/03/31/science/31 collider.html; tradução  livre do autor). 

 

Depois de um ano, LHC vê indícios do Higgs – e nada mais 

  

 Quando os físicos anunciaram esta semana que encontraram sinais do famoso bóson de 

Higgs – a última peça faltante no seu “modelo padrão” das partículas conhecidas – um zumbido se 

disseminou através do auditório e rapidamente em todo o globo. Mas enquanto cientistas trabalhando 

no LHC podem estar se aproximando do “Higgs”, não têm encontrado sinais de novas partículas além 

daquelas do Modelo Padrão ...nesse modelo um “campo de Higgs” permeia o espaço vazio e arrasta 

partículas dando-lhes inércia e, portanto, massa ... mas os detectores ATLAS e CMS estão também 

buscando novas partículas previstas dentro do conceito de supersimetria, uma extensão do Modelo 

Padrão que prevê que cada partícula tem uma “super parceira” mais massiva, porém até agora não 

foram encontradas. (Science, vol. 333, 29 de julho de 2011, p. 507; tradução livre do autor). 
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Afinal, ele existe? 

  

 A busca pela última partícula que constitui a matéria pode estar no fim, afirmam os físicos do 

CERN ... dizem haver uma grande chance de o “Higgs” ser finalmente, identificado em algum 

momento de 2012 ... na escola se aprende que os átomos são formados por um núcleo, em torno do 

qual orbitam elétrons e que esse núcleo é composto de prótons e nêutrons. Só na faculdade, 

dependendo do curso, somos apresentados às partículas da fauna subatômica. Todas foram 

previstas em teoria e posteriormente detectadas no espaço ou em choques de partículas em 

aceleradores. Todas foram achadas, menos o tal bóson de Higgs, cuja função teórica é dotar as 

partículas de massa. Sua existência foi prevista em 1964, pelo inglês Peter Higgs e cinco outros 

pesquisadores. O bóson de Higgs é a última peça não detectada do Modelo Padrão, um castelo 

teórico que tem se provado a explicação mais convincente para entender as propriedades do 

Universo. Quando, e se, o bóson de Higgs for mesmo encontrado, a descoberta comprovará o 

Modelo Padrão. A existência do bóson de Higgs explicará então por que todas as coisas têm massa e 

são como são, desde estrelas e planetas até um carro ou uma cadeira (Época, 19 de dezembro de 

2011, pp. 33-34).  

 

Esperando pelo Higgs 

 

 Houve um tempo, não muito distante, em que os físicos tinham muitas – e as mesmas – 

esperanças no Tevatron que agora transferiram para o LHC. Quinze anos antes de o LHC entrar em 

funcionamento, os físicos do Fermilab acreditavam que o Tevatron poderia localizar o “Higgs”, 

encontrar evidências da supersimetria e identificar a natureza da matéria escura, entre outros 

desafios. Além de garantir um Prêmio Nobel, a descoberta do “Higgs” daria o majestoso toque final a 

uma promissora era na Física. O bóson de Higgs é a peça que falta no Modelo Padrão, o complexo 

edifício teórico que descreve o Universo em termos das interações das 17 partículas fundamentais. 

Ele unifica três das quatro forças fundamentais da Natureza: a força forte que mantém coeso o 

núcleo; a força fraca, responsável pelo decaimento das partículas; e a mais familiar força 

eletromagnética.  A gravidade é a única força não descrita no Modelo Padrão ... além de falhar em 

incorporar a gravidade, ele tem outras duas deficiências sérias: não dá explicação para a matéria 

escura, que influencia o movimento das galáxias, mas que parece não interagir com a matéria 

convencional, e também não explica a energia escura, um fenômeno absolutamente desconcertante 

que parece estar acelerando a expansão do Universo ... agora os físicos esperam que o LHC tenha 

sucesso onde o Tevatron falhou ...acreditam que o LHC não tardará em encontrar o “Higgs” ... 

esperam também que o sucesso do LHC os conduza a um novo território, fornecendo pistas que 

podem, finalmente, permitir a substituição do Modelo Padrão. (Tim Folger, Scientific American Brasil, 

novembro 2011, pp. 70-73). 
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Ciência está perto da partícula misteriosa  

  

 Físicos americanos afirmam ter feito experiências que confirmam as do grande acelerador de 

partículas europeu, cujas medições reduziram o espectro onde o bóson de Higgs, peça que faltava no 

quebra–cabeças das partículas elementares, poderia estar escondido. Os resultados vêm do colisor 

americano Tevraton, fechado em setembro, embora os físicos continuem analisando os dados na 

busca da chamada “partícula de Deus”. O misterioso bóson de Higgs é o elo perdido no Modelo 

Padrão da Física e acredita-se que ele dê massa aos objetos, embora os cientistas nunca tenham 

sido capazes de identificá-lo e exista apenas em teoria. (Zero Hora, Porto Alegre, 08/03/2012). 

 

Partícula de Deus. A busca que mobiliza a ciência 

  

 Uma das revelações científicas mais importantes do século pode ser anunciada hoje, na 

Suiça. A descoberta do bóson de Higgs, ou “partícula de Deus”, a misteriosa partícula subatômica 

que daria massa à matéria – e cuja existência foi prevista em teoria – é o motivo da conferência do 

Centro Europeu de Pesquisa Nuclear. (Zero Hora, Porto Alegre, 04/07/2012, p. 24). 

 

Avanço da ciência. A partícula de Deus, enfim 

  

 Foram quase 50 anos de pesquisas, mais de uma dezena de bilhões de dólares gastos, o 

esforço de mais de 3 mil cientistas e a construção das maiores e mais pesadas máquinas já 

imaginadas pela mente humana. Mas, ontem, um grupo de físicos finalmente pôde anunciar, em 

Genebra, na Suiça, a provável descoberta do bóson de Higgs, uma partícula subatômica cuja 

existência, apesar de ter sido suposta apenas em teoria, é um dos pilares básicos da constituição da 

matéria ... prevista teoricamente em 1964, pelo físico britânico Peter Higgs, de quem herdou o nome, 

o bóson de Higgs nunca fora detectado, mas sua existência é imprescindível para a sobrevivência do 

Modelo Padrão, a teoria física que descreve as partículas e forças envolvidas na estrutura da matéria. 

Conforme o modelo, tudo o que é visível no Universo é constituído de 12 partículas fundamentais. 

Mas ele é incompleto e não explica porque algumas partículas têm massa e outras (como os fótons, 

partículas de luz), não. A resposta seria a misteriosa partícula de Higgs, conhecida popularmente 

como a “partícula de Deus”. (Zero Hora, Porto Alegre, 05/07/2012, pp. 4 e 5). 

 

Após “partícula de Deus”, Física testa novas teorias 

  

 Feita a festa pela descoberta de uma nova partícula que provavelmente é o bóson de Higgs, 

responsável por “conceder” massa às demais partículas, a equipe do maior acelerador do mundo, o 

LHC, já pensa em novos desafios. Os principais envolvem a investigação dos 95,4% do conteúdo 

total do Universo que permanecem desconhecidos – a matéria “comum” que compõe galáxias, 

planetas e pessoas, é só uma fração pequena do Cosmos. Para tanto, o CERN já tem agendada a 

primeira grande reforma do LHC. Espera-se que, no fim deste ano, a instalação seja desligada e 
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fechada para atualizações. As operações devem ser retomadas só em 2014 – e com força total ... 

mas a descoberta serve para alguma coisa? Primeiro para mostrar a solidez do conhecimento 

humano sobre as bases da matéria e para trazer novas pistas sobre como Universo funciona.  Mas 

nunca se sabe que tipo de inspiração tecnológica pode vir da Física Básica. Foi assim que nasceram 

o laser, o GPS e uma série de outras aplicações importantes. (Folha de São Paulo, 6 de julho de 

2012, p. C7). 

 
Mais perto de Deus 

 

 Descoberta anunciada por pesquisadores europeus indica a existência de partícula que pode 

explicar como é formado tudo que se espalha pelo Universo ... a probabilidade de os cientistas 

estarem errados é de 1 em 1,7 milhão. Mesmo assim, dizem que é preciso mais estudos para se ter 

100% de certeza sobre a existência da chamada “partícula de Deus” ...  nascido em 29 de maio de 

1929, em Newcastle, Inglaterra, o físico Peter Higgs – o “criador” da partícula – é frequentemente 

descrito como um homem discreto, humilde e avesso aos holofotes. Sempre teve pudor em se referir 

ao objeto de sua teoria como “bóson de Higgs” ... ele escreveu o artigo que descreveria o modelo do 

campo que depois seria batizado com o seu nome em agosto de 1964. Na época, o físico era 

pesquisador na Universidade de  Edimburgo, na Escócia. (Juliana Tiraboschi, Isto É, 11 de julho de 

2012). 

 

Encaixou-se perfeitamente 

 

 A mais longa e cara busca na história da ciência finalmente chegou a um final feliz, na quarta-

feira da semana passada, com o anúncio da descoberta de uma partícula subatômica que se supõe 

ser, com 99,9999% de certeza, um bóson de Higgs. Essa era a única das 61 partículas elementares 

que faltava ser encontrada para completar a arquitetura teórica do Modelo Padrão, a representação 

mais acabada do mundo subatômico ... quase cinquenta anos atrás, o físico inglês Peter Higgs 

teorizou a existência de uma partícula muito específica, um bóson, que estaria associada ao campo 

de força que pôs ordem na casa no começo do Universo. Dessa propriedade única do bóson de 

Higgs derivou a expressão “partícula de Deus”, título de um livro do físico Leon Lederman. A 

expressão caiu no gosto popular e, na mesma proporção e intensidade, é odiada pelos cientistas. 

(Filipi  Vilicic, Veja, 11 de julho de 2012, p. 88). 

 

A fotografia da partícula de Deus 

 

 A maior descoberta científica dos últimos 40 anos é na verdade minúscula. É menor do que 

um átomo de hidrogênio – e extremamente fugaz. Depois de quase meio século de  buscas, 

apareceu e sumiu num instante tão curto que desafia a noção de tempo. Dentro da maior câmara 

fotográfica do mundo, o LHC, acelerador de partículas da Organização Europeia para a Pesquisa 

Nuclear (CERN), na fronteira entre Suiça e França, alguns dos maiores físicos contemporâneos só 
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conseguiram extrair um traço probabilístico de existência dessa partícula misteriosa. Batizada pelos 

cientistas de bóson de Higgs, ela guarda o segredo para a existência da matéria. Conhecida como 

“partícula de Deus”, pode ser a chave para entender de onde viemos e para onde vamos. É o mais 

importante passo da humanidade para desvendar a maravilhosa mecânica do Cosmos e como ele foi 

criado. (Época, 09/07/2012). 

 

O bóson de Higgs faz seu debut após décadas de busca 

 

 Quando físicos do Laboratório Europeu de Física de Partículas, relataram, na semana 

passada, que haviam detectado o famoso bóson de Higgs, ou algo muito parecido, eles cativaram o 

mundo ... mas este avanço deixa a Física de Partículas em uma encruzilhada, pois esses físicos não 

estão seguros se novas partículas ou fenômenos estão ao alcance do LHC ou qualquer outro colisor 

de partículas que se possa conceber. Se nada mais aparecer, a descoberta do “Higgs” pode marcar o 

fim do caminho. (Science, 13 de julho de 2012, p. 141; tradução livre do autor). 

 

A catedral da ciência 

 

 O fugidio bóson de Higgs foi finalmente encontrado – e o universo fica um pouco menos 

misterioso ... enquanto a internet “bombou” com a notícia de uma maravilhosa  chamada “partícula de 

Deus”, enquanto o termo Higgsteria aparecia no Twitter, enquanto físicos ao redor do mundo abriam 

champanhes, não falantes Física juntavam-se a eles “higgs-brindando” sobre uma coisa chamada 

bóson de Higgs e comemoravam que o Modelo Padrão tinha sido salvo. (Jeffrey Kluger, Time, 23 de 

julho de 2012, p. 30; tradução livre do autor).  

 

A partícula maldita. A geração do Higgs 

 

 É sem dúvida, até agora a notícia mais excitante do século XXI. A titânica tarefa empreendida 

em 1952, para evitar a fuga de cientistas europeus aos Estados Unidos, com a criação da 

Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, comumente conhecida pela sigla CERN (Conseil 

Européen pour la Recherche Nucleaire), e a posta em marcha em 1989 do LEP (Large Electron 

Positron Collider, um acelerador – colisor de elétrons e antielétrons) – substituído posteriormente pelo 

LHC (Large Hadron Collider), mais o trabalho de milhares de cientistas que, chegados de todas as 

partes do mundo se propuseram a evidenciar a existência do campo de Higgs, por fim deu resultados 

e demonstraram a existência de uma partícula subatômica conhecida como bóson de Higgs, 

mediante a qual as partículas elementares adquiririam massa ... em 1964 o físico inglês Peter Higgs 

supôs que todo o Universo estaria ocupado por um campo parecido com o eletromagnético, 

introduzido por Michael Faraday no século XIX: existe um campo que ocupa o espaço e quando as 

partículas interagem com ele ganham massa ... Higgs escreveu um artigo sobre essa suposição e o 

enviou para a revista Physics Letters, mas foi recusado ... não se dando por vencido, agregou a sua 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – M. A. Moreira           v.28 n.2 2017 

13	  
	  

teoria a existência de uma partícula por meio da qual a matéria adquiriria massa. Seu trabalho foi 

posteriormente publicado ... o 4 de julho de 2012 ficará nos anais da ciência como uma de suas 

datas-chave pois nela foi comunicada a existência do bóson de Higgs, “a pedra angular que faltava à 

Física das Partículas”. (Yolanda Galaz Tobar, muyinteresante.com.mx,2012; tradução livre do autor). 

 

A partícula sem Deus. A ciência postula uma nova história para nossa criação 

 
 A partícula em questão parece ser a partícula de Higgs que os cientistas estão buscando há 

quase cinquenta anos e está no coração de nossa melhor teoria sobre a Natureza. Mas o mais 

excitante é que essa partícula é frequentemente chamada, no âmbito coloquial, de “partícula Deus” ... 

o que torna esse termo particularmente infeliz é que nada poderia estar mais longe da verdade. 

Supondo que a partícula em questão é, de fato, a “Higgs” sua detecção valida uma revolução sem 

precedentes na nossa compreensão da Física Fundamental e traz a ciência mais perto de dispensar 

quaisquer trapaças para chegar ao começo do Universo – e talvez mesmo antes do começo. Essa 

atrevida noção prediz um campo invisível (o campo de Higgs) que permeia todo o espaço e sugere 

que as propriedades da matéria, e as forças que governam nossa existência, derivam de sua 

interação com aquilo que de resto parecia ser espaço vazio ... o campo de Higgs valida a noção de 

que o espaço, aparentemente vazio, pode conter as sementes de nossa existência ... criar algo de 

‘nada” parece não ser problema – tudo o que percebemos pode ter emergido de um arroto quântico 

não intencional no espaço ou talvez um arroto quântico do espaço em si mesmo. Humanos com suas 

notáveis ferramentas e seus notáveis cérebros podem ter acabado de dar um passo gigantesto para 

substituir especulações metafísicas por conhecimento empiricamente verificável. (Lawrence Krauss, 

Newsweek, 2012, p.4; tradução livre do autor). 

 

A maior descoberta do século 

	  

 A descoberta do bóson de Higgs é tão importante para a história do pensamento humano 

quanto a lei da gravitação universal de Newton, disse Carlo Rovelli, do Centro de Física Teórica de 

Marseille–Luminy. A teoria newtoniana, no seu tempo, predisse a localização de Netuno antes 

mesmo que os astrônomos o observassem diretamente. A descoberta do bóson de Higgs marca o 

triunfo daquilo que chamamos Modelo Padrão da Física, que predisse, há algumas décadas, detalhes 

mais ínfimos do mundo e que foi elaborado com paixão por grandes cientistas nestes últimos cem 

anos. Graças ao “Higgs” – como o chamam familiarmente os físicos – abrem-se caminhos permitindo 

explorar a textura do espaço-tempo ou de mergulhar nos primeiros momentos do Universo. (Azar 

Khalatbari, Science et Avenir, agosto de 2012, p.8; tradução livre do autor). 

 

 

 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – M. A. Moreira           v.28 n.2 2017 

14	  
	  

Traços exóticos da “partícula de Deus”surpreendem físicos  

 

 A ‘partícula de Deus” está, ao que parece, do jeito que o diabo gosta: mal comportada. É o 

que indica uma análise preliminar de dados coletados no LHC, maior acelerador de partículas do 

mundo. O trabalho, feito por Oscar Éboli, do Instituto de Física da USP, sugere que o chamado 

“bóson de Higgs”, que seria responsável por dar massa a tudo o que existe, não está se comportando 

como deveria, a julgar pela teoria que previa sua existência, o Modelo Padrão. Se confirmado,  o 

comportamento anômalo da partícula seria a deixa para uma nova era da Física ... os dados 

coletados até aqui são suficientes para apontar a existência da partícula, mas suas características 

específicas ainda não puderam ser determinadas ... há uma indicação de que o “Higgs” decaia mais 

em dois fótons do que seria esperado no Modelo Padrão ... se confirmado, isso pode significar que 

novas partículas podem estar dentro do alcance de descoberta de Higgs ... a novidade anima os 

cientistas. (Salvador Nogueira, Folha de São Paulo, 10 de agosto de 2012, p.C7). 

 

Enfim o elusivo bóson de Higgs 

 

 Tarde da noite de 14 de junho de 2012, vários grupos de estudantes de pós-graduação e 

pesquisadores de pós-doutorado trabalhavam no Large Hadron Collider quando começaram a olhar 

para um novo conjunto de dados que haviam acabado de abrir. Essa máquina enorme no CERN, o 

Laboratório Europeu de Física de Partículas, perto de Genebra, vinha produzindo uma enorme 

quantidade de dados nos meses desde que acordou de seu longo sono de inverno. Mas os mais de 6 

mil físicos que trabalhavam nos dois maiores experimentos do LHC tinham receio de adicionar vieses 

não intencionais à sua análise. Eles concordaram em permanecer completamente inconscientes dos 

resultados, realizando o que é conhecido como “análise cega”, até meados de junho, quando, de 

repente, tudo se revelou em um frenesi de atividade noturna. Muitos dos jovens cientistas 

trabalharam noite a dentro para desembaraçar os fios de evidências recém liberados. Embora o LHC 

seja um colisor gigante que alimenta múltiplos experimentos, apenas os dois maiores – ATLAS e 

CMS – tinham sido encarregados de encontrar o bóson de Higgs, a tão procurada partícula que 

completaria o Modelo Padrão da Física de Partículas, a descrição teórica do mundo subatômico. 

Cada um dos enormes detectores registra os detritos subatômicos expelidos incessantemente a partir 

de colisões de prótons em seu interior; uma contabilidade detalhada e independente desses 

remanescentes pode revelar novos fenômenos fugazes, incluindo talvez o esquivo bóson de Higgs. 

No entanto, os detectores devem peneirar as trajetórias das partículas e a energia depositada, 

enquanto lidam com o cerco constante das partículas de fundo de baixa energia que ameaçam 

encobrir sinais potencialmente interessantes. (Michael Riordan, Guido Tonelli e Sal Lan Wu, Scientific 

American Brasil, Novembro de 2012, p.66). 
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A PARTÍCULA DE DEUS E AS SUPERMÁQUINAS 
  

Chamar o bóson de Higgs de partícula de Deus foi uma estratégia, usada pelos editores de 

um livro escrito por Leon Lederman e Dick Teresi (2006), para chamar atenção de possíveis leitores. 

E deu certo! Pegou! A tal partícula, ou bóson, de Higgs ficou famosa. 

  

 Mas será que isso é bom para a Física? Para o ensino de Física? Não necessariamente! 

Pode reforçar representações místicas da Física geralmente associadas à Mecânica Quântica como, 

por exemplo, “alma quântica”, “sociedade quântica”, “medicina quântica”. 

 

 Físicos buscaram evidências do bóson de Higgs durante quase cinquenta anos porque a 

existência dessa partícula confirmaria a existência de um mecanismo que explicaria porque certas 

partículas têm massa e outras não e daria ainda mais credibilidade à Teoria da Física de Partículas, 

i.e., o Modelo Padrão. Mas nunca buscaram explicações ad hoc, ou seja, que não pudessem ser 

verificadas experimentalmente. Se o bóson de Higgs fosse uma “partícula de Deus” não teria sentido 

ficar tentando detectá-la, bastaria aceitá-la e usá-la para justificar a massa dos corpos. 

 

 A Física usa muitas metáforas. Por exemplo , os quarks têm uma propriedade chamada cor 

porque assim como misturando certas cores o resultado pode ser branco, misturando quarks pode-se 

chegar a um quark que não tem essa propriedade chamada, metaforicamente, cor. Mas tudo que é 

metafórico é porque não é como prediz a metáfora. Assim, se o bóson de Higgs é, metaforicamente, 

a partícula de Deus é porque não o é. Mesmo assim, é uma metáfora infeliz. Ciência é uma coisa, 

religião é outra. 

 

 Além disso, metáforas como essa podem gerar representações sociais da Física muito 

distantes das representações da Física. Representações sociais são concepções socialmente 

construídas sobre conhecimentos, conceitos, gerados nos universos reificados da ciência, da 

tecnologia, das profissões especializadas (Sousa e Moreira, 2005, p.125). Quer dizer, o 

conhecimento científico é produzido no contexto científico e publicado em periódicos especializados. 

Mas, em certos casos, esse conhecimento é divulgado também pela mídia. Essa divulgação é 

importante porque o conhecimento científico deve ser público, mesmo porque é a sociedade quem 

paga a produção desse conhecimento (bilhões de dólares no caso do bóson de Higgs). Mas 

dependendo de como é feita essa divulgação pode-se chegar a fantasias com a da partícula de Deus. 

 

 Mesmo que este nome não tivesse sido consagrado antes do bóson de Higgs cair na mídia, 

expressões como “fugidio”, “elusivo”, ”esquivo”, “misterioso”, “pode ser a chave para entender de 

onde viemos e para onde vamos”, que aparecem nas notas transcritas na seção anterior deste texto, 

podem gerar na sociedade representações e especulações metafísicas que não correspondem ao 

conhecimento científico. 
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 Repetindo, o conhecimento científico deve ser divulgado, não pode ficar restrito aos artigos 

de pesquisa em periódicos especializados, mas é preciso ter uma certa criticidade em relação a como 

esse conhecimento é veiculado pela mídia. 

 

 Além da partícula de Deus, outro ponto que chama atenção a respeito da divulgação do 

bóson de Higgs são os “bilhões de dólares”.  Mas neste caso, não há distorção. De fato, a detecção 

dessa partícula só foi possível com a construção de uma supermáquina, o LHC (Large Hadron 

Collider – Grande Colisor de Hádrons). 

 

 Nos laboratórios de Física, máquinas, no sentido de equipamento de pesquisa, sempre 

estiveram presentes, mas no caso do bóson de Higgs é mais apropriado falar em “supermáquinas”. 

Como ficou claro nas notas transcritas, o custo do Grande Colisor de Hádrons foi da ordem de 10 

bilhões de dólares e só foi possível financiá-lo através de um consórcio de países. Nos Estados 

Unidos o governo não aprovou recursos financeiros para a construção desse colisor, embora tivesse 

apoiado iniciativas anteriores como o Tevatron no Fermilab. Essa não aprovação gerou grande 

descontentamento entre físicos norte-americanos, a qual persiste até hoje. 

 

 Mas essa historia não pára por aí. Máquinas ainda mais potentes, e mais caras, serão 

necessárias para ir além do bóson de Higgs, para chegar às partículas supersimétricas, às 

superparceiras, para investigar a matéria escura e a energia escura. 

 

 Outra questão relevante nessa temática das supermáquinas é que, além de caras, elas 

podem deixar de funcionar como aconteceu com o Grande Colisor de Hádrons. Ficou parado por 

problemas técnicos e econômicos e a busca do bóson de Higgs também ficou parada por dois anos. 

 

 Deixando de lado as supermáquinas e focando em um laboratório normal de Física, 

dificuldades financeiras e técnicas sempre existem, fazem parte da vida de laboratório. Ciência não é 

aquela atividade exclusiva de certos “gênios” onde sempre se descobre alguma coisa. Ciência é uma 

atividade com viés acadêmico, mas também com facetas financeiras,  técnicas e políticas. Os 

projetos de pesquisa dependem de apoio financeiro. Os laboratórios de pesquisa dependem da 

instrumentação e de sua manutenção. Por exemplo, em um laboratório de supercondutividade a 

disponibilidade de hélio líquido é essencial; a falta de hélio prejudica o funcionamento do laboratório e 

atrasa a pesquisa (Santarosa, Parisotto  e Moreira, 2017), analogamente ao que aconteceu com o 

Grande Colisor de Hádrons. 

 

  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – M. A. Moreira           v.28 n.2 2017 

17	  
	  

O MODELO PADRÃO  
 

 Modelos estão na essência da Física. Modelos permitem organizar o que foi observado e 

prever novas observações. A construção de um modelo físico começa com uma esquematização e 

simplificação da realidade; depois se acrescenta uma estrutura inicial e se prossegue elaborando, 

refinando, o modelo, introduzindo novos elementos, fazendo uso de conceitos matemáticos, até que 

ele explique, ou resolva, o que se quer explicar ou resolver (Moreira e Massoni, 2011). 

 

 Pode-se distinguir entre modelos e teorias, atribuindo a estas uma maior abrangência e, 

talvez, maior estabilidade. Na visão epistemológica de Mario Bunge (1960), toda teoria física encerra 

um aspecto idealizado de um pedaço da realidade e essa idealização é chamada de modelo.  

 

 Nessa perspectiva, o Modelo Padrão é muito mais do que um modelo: é a melhor teoria física 

até hoje elaborada sobre a natureza da matéria. É uma teoria sofisticada, matemática, compreensiva 

que identifica as partículas básicas constituintes da matéria e especifica como interagem.  

 

 Por outro lado, faz sentido continuar usando a terminologia Modelo Padrão porque dá a essa 

teoria o caráter de algo em construção e, de fato, assim é. O bóson de Higgs é um claro exemplo 

dessa construção. 

 

 O Modelo Padrão descreve um sistema composto de 17 partículas subatômicas, incluindo o 

bóson de Higgs, que constituem o Universo e três (eletromagnética, fraca e forte) das quatro 

interações fundamentais atuantes em toda a matéria conhecida. 

 

 A interação eletromagnética é bastante conhecida: um corpo carregado eletricamente produz 

em torno de si um campo elétrico e exerce uma força elétrica sobre outro corpo eletrizado, e vice-

versa. Se esse corpo estiver em movimento, aparece também um campo magnético e uma força 

magnética. Quer dizer, na verdade, o campo e a força são eletromagnéticos e a interação é 

eletromagnética. Essa interação age sobre as cargas elétricas, deixando as partículas inalteradas. 

Provoca repulsão entre cargas iguais e atração entre cargas opostas. A interação fraca, à qual está 

associada uma força fraca e um campo fraco, manifesta-se, principalmente, no decaimento beta, um 

processo no qual núcleos atômicos instáveis transformam-se através, por exemplo, de um nêutron 

decaindo para próton, pela emissão de um elétron e um neutrino. Age sobre quarks e léptons. É 

particularmente importante no estudo de neutrinos. A interação forte é a que atua entre partículas 

existentes nos núcleos atômicos e manifesta-se através da força forte ou força nuclear. Age entre 

quarks e glúons mantendo-os unidos para formar prótons, nêutrons e outras partículas. A quarta 

interação fundamental, a conhecida interação gravitacional à qual estão associados o campo e a 

força gravitacionais, não está incorporada ao Modelo Padrão.  Essa não incorporação é um problema 

do Modelo Padrão (Moreira, 2011). A interação de Higgs seria mais uma interação fundamental. 
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 Essas 17 partículas podem ser classificadas em partículas de matéria e partículas de força 

(ou transmissoras, mensageiras, portadoras, de força). As partículas de matéria, por sua vez, podem 

ser de dois tipos – quarks e léptons – enquanto que as partículas de força são do tipo bósons. 

 

 Quarks são partículas constituintes de outras partículas (chamadas hádrons) como, por 

exemplo, o próton e o nêutron, e não são encontradas livremente, estão sempre confinadas dentro 

das partículas por elas constituídas.  

 

 Léptons são partículas supostamente elementares, sem estrutura interna, sem serem 

constituídas de quarks; são partículas que existem por si só. O elétron é o lépton mais conhecido. 

 

 Bósons são partículas com o número quântico spin2 inteiro (0,1,2...) que obedecem uma 

estatística conhecida como de Bose-Einstein que permite que várias partículas ocupem o mesmo 

estado quântico, não obedecendo o Princípio da Exclusão de Pauli3.  Podem ser partículas 

fundamentais ou compostas. (Glossário, Science, vol. 338, p.1558). 

 

 Os bósons fundamentais incluem o fóton, portador da força eletromagnética, as partículas W 

e Z, portadoras da força fraca, e os glúons, portadores da força forte. Todos têm spin 1. O bóson de 

Higgs é outro bóson fundamental, previsto desde 1964 e detectado em 2012, associado a um campo 

que dá massa a outras partículas fundamentais. Seu spin é 0. Seria a partícula mediadora de outra 

interação fundamental, a interação de Higgs. (ibid.) 

 

 Partículas que têm spin fracionário e obedecem o Princípio da Exclusão de Pauli são 

chamadas de férmions e seguem uma outra estatística, a de Fermi-Dirac. Podem ser partículas 

fundamentais, como os léptons e os quarks, ou compostas como o próton e o nêutron. (ibid.) 

 

 Vejamos então como fica a “tabela periódica” das 17 partículas subatômicas, segundo o 

Modelo Padrão. É o que mostra a Tabela 1. (Falar em tabela periódica é fazer uma analogia com a 

tabela periódica dos elementos químicos, proposta por Mendeleev). 

 

 É importante considerar que essas partículas podem ter cargas diferentes, massas diferentes 

(ou não ter massa), estabilidades (tempos de existência) diferentes. A Tabela 2 apresenta alguns 

desses dados. Esta tabela é incompleta, faltam dados e características das partículas, mas dá uma 

ideia de diferenças e semelhanças entre elas. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Spin é uma propriedade fundamental das partículas elementares que descreve seu estado de rotação em torno 
de seu próprio eixo; é o momentum angular intrínseco das partículas. De acordo com as regras da Mecânica 
Quântica, o spin das partículas elementares pode ser apenas um número inteiro (0,1,2,3...) ou meio inteiro (1/2, 
3/2, 5/2, ...) multiplicados porħ (h/2π, em que h = 6,6.10-34 J.s é a constante de Planck, a constante fundamental 
da Mecânica Quântica). 
3 De acordo com esse princípio, duas partículas do mesmo tipo e com spins não inteiros não podem ocupar o 
mesmo estado quântico.	  
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A maioria da matéria conhecida é formada por quarks e léptons estáveis. Partículas não 

estáveis surgiram nos primórdios do Universo e foram logo decaindo para partículas mais estáveis. 

São encontradas em raios cósmicos e produzidas em colisores de partículas, mas rapidamente 

decaem. Neutrinos são produzidos em reações solares e praticamente não interagem com a matéria, 

são imunes tanto à força eletromagnética quanto à força forte. São ditos elusivos, fugidios. Pensava-

se que não tinham massa, mas têm e é muito pequena. 

 

 Tabela 1. As 17 partículas subatômicas constituintes básicas do Universo segundo o Modelo 

Padrão. Considerando que o bóson W pode ter carga elétrica +1 (W+) ou -1(W-) é 18 o número 

dessas partículas. 

 

FÉRMIONS (partículas de matéria) 
 

BÓSONS 
(partículas de força) 

LÉPTONS QUARKS  
 

ELÉTRON (e) 
NEUTRINO DO ELÉTRON (νe) 

 
MÚON (µ) 

NEUTRINO DO MÚON (νµ) 
 
 

TAU (τ) 

NEUTRINO DO TAU (ντ) 

UP(u) 
DOWN (d) 

 
 

CHARM (c) 
STRANGE (s) 

 
 

TOP (t) 
BOTTOM (b) 

 

FÓTON (força eletromagnética) 
 

BÓSON Z (força fraca) 
 
 

BÓSON W (força fraca) 
 
 

GLÚON (força forte) 
BÓSON DE HIGGS (interação de 

Higgs) 

 

 

A Figura 1 é um mapa é um mapa conceitual para o Modelo Padrão, um diagrama estrutural 

do modelo (teoria) enfatizando e hierarquizando os principais conceitos e suas relações. 

 

Resumindo, o Modelo Padrão inclui duas famílias de partículas fundamentais: férmions que 

incluem léptons e quarks e, consequentemente, todos os constituintes da matéria, e bósons que 

incluem todas as partículas transmissoras de forças que se conhecem. As partículas não 

elementares, formadas por léptons e quarks, são chamadas hádrons e classificadas em mésons e 

bárions. Mésons são partículas formadas por um quark e um antiquark. Bárions são partículas 

constituídas por três quarks ou três antiquarks. Prótons e nêutrons são bárions. 

  

O que seria um antiquark? A resposta nos leva ao conceito de antipartícula ou antimatéria: a 

antipartícula de uma partícula tem a mesma massa e o mesmo spin, mas carga oposta. Para cada 

tipo de partícula existe uma antipartícula. Por exemplo, a antipartícula do elétron é o pósitron, mesma 

massa e mesmo spin, porém carga positiva. Em alguns casos, como nos bósons eletricamente 

neutros, partículas e antipartículas são idênticas. A matéria formada por antipartículas é chamada de 

antimatéria. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – M. A. Moreira           v.28 n.2 2017 

20	  
	  

 

 

Tabela 2. Alguns dados, propriedades e características das partículas subatômicas básicas. 

Fonte: Scientific American Brasil, março 2008, p.58) 

 Carga Massa Estabilidade Característica mais conhecida 

QUARKS     

up +⅔ e 2 MeV         estável         constituinte da matéria comum 

down -⅓ e 5 MeV        estável constituinte da matéria comum 

charm +⅔ e 1,25 GeV não estável constituinte da partícula  Jψ 

strange -⅓ e 95 MeV   não estável constituinte da partícula káon 

top +⅔ e 171 GeV não estável partícula mais pesada conhecida 

bottom -⅓ e 4,2 GeV não estável constituinte da partícula méson B 

LÉPTONS     

elétron - 1 e 0,511 MeV estável orbita em torno do núcleo 

neutrino do 

elétron 

0 2.10-6 MeV estável interage muito pouco 

múon -1 e  106 MeV não estável versão pesada do elétron 

neutrino do 

múon 

0  não estável aparece em reações fracas 

tau -1 e 1,78 GeV não estável versão ainda mais pesada do elétron 

neutrino do 

tau 

0 18,2  não estável aparece em reações fracas 

BÓSONS     

fóton 0 0  mediador da interação 

eletromagnética; alcance ilimitado 

bóson Z 0 91 GeV  mediador de  interação fraca; alcance 

cerca de 10-18m 

bóson W + ou – 

1e 

80,4 GeV  mediador da interação fraca; alcance 

cerca de 10-18m 

glúon 0 0  mediador da integração forte; há oito 

espécies de glúons 

Higgs 0 1TeV 

(esperada) 

 acredita-se que forme a massa dos 

bósons W e Z, dos quarks e léptons; 

seria mediador da interação de Higgs 
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 O BÓSON DE HIGGS, O MECANISMO DE HIGGS E O CAMPO DE HIGGS 
  

Para entender melhor a importância do bóson de Higgs e porque com ele se explica como as 

partículas adquirem massa é preciso distinguir entre o bóson de Higgs em si mesmo, o mecanismo 

de Higgs e o campo de Higgs. Mas antes é bom retomar os conceitos de massa e simetria. 

 

Massa e simetria  

	  

 Massa é um conceito muito usado em Física, desde os tempos de Newton, ou antes, mas só 

mais recentemente é que se começou a questionar por que, afinal, a maioria das partículas 

elementares têm massa, mas algumas não têm. 

 

 Dentro de um perfil epistemológico (Bachelard, 1971), a primeira, e mais grosseira, noção de 

massa é, simplesmente, considerá-la como quantidade de matéria, ou seja, a massa de um corpo é a 

quantidade de matéria desse corpo. Na mecânica newtoniana, massa passa ser definida como 

quociente entre força e aceleração. Na perspectiva da teoria da relatividade de Einstein, massa é 

energia. Ou seja, a massa de repouso de um corpo não é outra coisa que uma enorme quantidade de 

energia concentrada. 

 

 Mas, independente do grau de sofisticação deste perfil, que vai desde massa como 

quantidade de matéria até massa como uma forma de energia, fica pendente a questão de por que as 

partículas têm massa ou por que algumas não têm.  

 

 Mais especificamente, por que as partículas mediadoras (que são bósons) das interações 

fundamentais eletromagnética (fótons) e forte (glúons) não têm massa, mas as mediadoras da 

interação fraca (Z e W) têm massa? E o Higgs, tem massa? 

 

            Isso tem a ver com o conceito de simetria e quebra espontânea de simetria. Este conceito 

aplicado às leis físicas é uma das noções centrais na física de partículas contemporânea 

(Casas&Rodrigo, 2012, p. 25). 

 

 Simetrias são importantes, mas o universo usualmente não apresenta perfeita simetria. 

Quando uma simetria não é exata os físicos dizem que houve uma quebra de simetria (Randall, 2013, 

p.43). Essa quebra é dita espontânea quando a simetria quebrada é preservada pelas leis físicas, 

mas não pelo modo que as coisas de fato estão organizadas no mundo. Uma quebra espontânea de 

simetria ocorre quando um sistema não pode preservar a simetria que estaria presente segundo as 

leis físicas (op.cit., p.46). 

  

Por exemplo, suponhamos uma mesa de jantar circular preparada de modo que há um copo  
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de água entre cada dois lugares nessa mesa. Há uma simetria, mas cada participante pode usar o 

copo que está a sua esquerda ou a sua direita. A simetria esquerda-direita existe até que alguém 

toma uma desses copos. Nesse momento a simetria esquerda-direita é espontaneamente quebrada. 

Mas essa simetria continua “por trás da quebra”. Ou seja, fica “camuflada” (ibid.). 

 

 Na prática, o nome quebra espontânea da simetria não é apropriado porque sugere que a 

simetria foi destruída, quando o certo é que ela continua existindo, embora não apareça, está 

“escondida”. 

 

A quebra espontânea da simetria na interação fraca 

 

 Simetria de equações básicas da natureza é uma transformação matemática que as deixa 

idênticas a si mesmas. Mas há também simetrias relativas a invariâncias temporais e espaciais 

(Casas&Rodrigo, 2012, p. 39). Além disso, simetrias estão associadas a leis de conservação 

(Moreira, 2011, p. 49). Enfim, como já foi dito, simetrias são importantes nas teorias da Física e 

podem gerar problemas quando são quebradas espontaneamente. É o caso da quebra espontânea 

de simetria na interação fraca que era um problema para o Modelo Padrão da Física de Partículas. 

 

 No Modelo Padrão, interações, campos e partículas mediadoras são elementos 

fundamentais. A cada campo está associada uma partícula mediadora da interação e esta partícula 

deve ser entendida como uma excitação energética do campo. Na interação eletromagnética a 

partícula mediadora é o fóton. Na interação forte (nuclear) a mediação é feita por glúons e na 

interação fraca pelas partículas W e Z. (A interação gravitacional seria mediada por grávitons, mas 

estes nunca foram detectados e o Modelo Padrão não consegue incorporar a gravitação.) 

 

 O problema é que o Modelo Padrão está consistentemente apoiado por leis, equações 

matemáticas e simetrias que levam à conclusão de que todas as partículas mediadoras teriam massa 

nula, mas as partículas W e Z têm massa. Aí está o problema: fótons e glúons têm massa nula; as 

partículas W e Z, mediadoras da interação fraca, não têm massa nula. Por que? 

 

 O fato de as partículas W e Z  terem massa é considerado uma quebra espontânea de 

simetria na interação fraca. E essa quebra passou a ser um problema conceitual (Laudan, 1986) para 

o Modelo Padrão, para o qual foi proposta, em 1964, uma solução que ficou conhecida com o 

mecanismo de Higgs4  porque ganhou o nome do físico Peter Higgs para o qual esse mecanismo 

requeria a existência de uma nova partícula, um novo bóson e um novo campo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Esse mecanismo já havia sido proposto em 1962 por outro físico, Philip Anderson, em outro contexto. Em 1964, 
Robert Bront e François Englert o propuseram no contexto da Física de Partículas. No mesmo ano Peter Higgs 
propôs que esse mecanismo implicava a existência de uma nova partícula que ficou conhecida como bóson de 
Higgs (Casa&Rodrigo 2012, p.47). 
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Começou então uma longa jornada, a da detecção de bóson de Higgs, com muitos esforços, 

muitos experimentos e muitos recursos financeiros, que terminou, com muita euforia, em 4 de julho 

de 2012. 

 

O mecanismo de Higgs 

 

  Uma maneira de interpretar o mecanismo de Higgs e a origem das massas das 

partículas é que ele faz com o que o vácuo se comporte como um fluido viscoso – um campo de 

Higgs que permeia o vácuo – que carrega carga fraca. Partículas que carregam essa carga, tal como 

os bósons, os quarks e os léptons podem interagir com esse fluido e essa interação faz com que 

“andem mais devagar” “fiquem mais lentas”. Esta “vagarosidade”, essa “lentidão” é que corresponde 

à aquisição de massa, pois partículas sem massa viajam através do vácuo com a velocidade de luz 

(Randall, 2013, p.73). 

 

 O campo de Higgs que ocuparia todo o espaço, inclusive o vazio, seria semelhante a um 

líquido transparente viscoso. Quer dizer, metaforicamente, seria um líquido transparente viscoso. As 

partículas que interagissem com este campo experimentariam uma “fricção” que resultaria em 

resistência ao seu movimento. E essa resistência é exatamente como se tivessem uma massa. 

Nessa metáfora, partículas com maior massa são as que experimentam maior atrito com o líquido, ou 

seja, as que interagem mais intensamente com o campo de Higgs (Casas&Rodrigo, 2012, p.51). 

 

 Assim como um fóton corresponde a uma excitação energética do campo eletromagnético, o 

bóson de Higgs corresponde a uma excitação energética do campo de Higgs. 

 

 Com foi dito antes, a existência de um campo de Higgs implica a existência de um bóson de 

Higgs que seria a partícula mediadora da interação de Higgs que daria massa às partículas que 

interagissem com esse campo. Portanto, a detecção do bóson de Higgs confirmaria a conjetura do 

campo de Higgs e do mecanismo de Higgs. 

 

 A existência desse campo permite entender porque a maioria das partículas têm massa, 

umas mais outras menos, e porque algumas não têm massa. As que têm massa interagem 

permanentemente com o campo de Higgs e as que não têm massa não interagem com esse campo. 

 

 Das partículas mediadoras, os fótons e os glúons não têm massa porque não interagem com 

o campo de Higgs e o percorrem com a velocidade da luz. As partículas W e Z, mediadoras da 

interação fraca, têm massa porque interagem com o campo de Higgs. Com isso está explicada a 

quebra espontânea da simetria da interação fraca, sem “acabar” com essa interação. Apesar dessa 

quebra de simetria, a interação fraca continua valendo, embora esteja “camuflada”. 
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 O mesmo se aplica ao bóson de Higgs. De onde vem sua massa? A resposta é que o bóson 

de Higgs interage com o campo de Higgs. Ou seja, assim como para outras partículas, a interação 

com o campo de Higgs explica a massa do bóson de Higgs (Randall, 2013, p.13). 

 

 Se assim for, o novo conceito fundamental subjacente ao mecanismo de Higgs é o campo de 

Higgs com o qual as partículas interagem e ganham massa ou não interagem e ficam sem massa e 

propagam-se com a velocidade da luz. A interação de Higgs é, então, também um novo conceito 

fundamental. 

 

 Antes, o Modelo Padrão incluía três campos fundamentais (eletromagnético, forte e fraco), 

três interações fundamentais (eletromagnética, forte e fraca) e três tipos de partículas mediadoras 

[fótons, glúons, (W e Z)]. Agora, com o campo de Higgs, a interação de Higgs e o bóson de Higgs 

esse número passa a ser quatro. (Seria cinco se o Modelo Padrão incorporasse o campo 

gravitacional, a interação gravitacional e o gráviton.) 

 

 Finalmente, cabe chamar atenção que a suposição de que existe um campo de Higgs que 

preenche todo o espaço lembra a suposição da existência de um misterioso e intangível éter que 

ocupava todo o espaço vazio. Essa suposição foi feita por físicos no século XIX para entender a 

propagação da luz no vácuo, mas foi derrubada pela Teoria da Relatividade porque segundo essa 

teoria a luz não tem dificuldade em propagar-se no vácuo. Não é preciso um éter para isso (Casas e 

Rodrigo, 2012, p. 52). 

 

 O mesmo poderá vir a acontecer com esse “novo éter”, o campo de Higgs, mas por enquanto 

a teoria, i.e., o Modelo Padrão, vai bem. Quer dizer, por enquanto a hipótese do campo de Higgs é 

muito boa e justificada por resultados experimentais que confirmam a existência do bóson de Higgs. 
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O BÓSON DE HIGGS E O ENSINO DA FÍSICA 
	  

 O ensino de Física na escola não chega ao bóson de Higgs porque não incorpora a Física 

Moderna e Contemporânea.  Embora conste em currículos, bases curriculares, programas de 

vestibular, na prática essa Física não chega aos alunos. No Ensino Médio o foco é a Física Clássica e 

a aplicação de fórmulas. Uma abordagem que afasta os alunos da Física e estimula a aprendizagem 

mecânica. A Física é muito mais do que isso. 

 

 A Física Moderna e Contemporânea está na base de toda a tecnologia do mundo dos alunos 

do século XXI, mas a Física que lhes ensinam é a de sempre com forte ênfase na mecânica 

newtoniana. 

 

 Quando o bóson de Higg “explodiu” na mídia será que os alunos do Ensino Médio tinham 

algum subsunçor para dar significado a essa tão procurada partícula? Provavelmente não! Será que 

esses alunos tiveram alguma criticidade em relação à “partícula de Deus”? Provavelmente não! 

Talvez tenham achado  engraçado. Só isso. 

 

 Mas afinal o bóson de Higgs pode ser usado no ensino da Física? Claro que sim! Haverá 

contribuições para despertar maior interesse pela Física? Muitas! 

 

 Sem ordem de prioridade, algumas dessas contribuições são comentadas a seguir. 

 

• O papel das conjeturas no desenvolvimento da ciência, da Física no caso. A proposição de uma 

partícula, que depois ficou conhecida como bóson de Higgs, para explicar a massa das partículas 

mediadoras da interação fraca,  foi uma conjetura. Aliás foi uma conjetura audaz como diria Karl 

Popper (1982). Conjetura não é “chute”, é uma proposição que pode ser comprovada 

experimentalmente, embora possa tardar décadas como aconteceu com o bóson de Higgs. Foi tão 

audaz que uma das mais importantes revistas de pesquisa em Física não aceitou o artigo de Peter 

Higgs conjeturando sobre a existência dessa partícula. Conjeturas são importantes no progresso da 

ciência (Física) e muito se aprende da confirmação de uma conjetura audaz, mas são arriscadas e 

podem  não levar à publicação de papers tão  esperada nos dias de hoje. 

 

• Abordar o bóson de Higgs como uma conjetura pode levar a outras conjeturas como a dos quarks 

feita pelo físico Murray Gell-Mann também nos anos sessenta e evidenciada experimentalmente de 

modo convincente apenas na década de setenta. Pode também levar à conjetura das partículas 

supersimétricas, parceiras. Enfim, dar ao aluno uma outra visão da Física. 
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• Os problemas conceituais das teorias científicas. O Modelo Padrão é uma excelente teoria, a 

melhor que existe hoje sobre estrutura da matéria, mas enfrenta um problema conceitual: a interação 

gravitacional que faz parte dessa estrutura não “encaixa” no Modelo Padrão. Por exemplo, até hoje 

não se encontrou evidências experimentais da existência do gráviton que seria a partícula 

transmissora da interação gravitacional se essa interação fizesse parte do Modelo Padrão. A 

detecção do bóson de Higgs corrobora, confirma, o Modelo Padrão, mas o problema da interação 

gravitacional persiste. É um problema interno da teoria do Modelo Padrão, é um problema que o 

epistemólogo Larry Laudan (1986) caracteriza como um problema conceitual. A quebra espontânea 

de simetria na interação fraca também era um problema conceitual do Modelo Padrão, mas foi 

resolvido com a detecção do bóson de Higgs. 

 

• Falar de problemas conceituais do Modelo Padrão, usando o bóson de Higgs como exemplo, pode 

servir de ponte para falar de problemas conceituais de outras teorias físicas ou teorias científicas em 

geral. Quer dizer,  as teorias científicas não são perfeitas, elas têm problemas internos. Esses 

problemas internos são ditos conceituais e as melhores teorias são aquelas que têm menos 

problemas conceituais e resolvem mais problemas empíricos (Laudan, 1986). Tratar de problemas 

das teorias dá ao aluno uma visão mais realista da Física, desconstruindo a ideia de teorias perfeitas. 

 

• As teorias científicas como construções dos cientistas. As teorias não são descobertas, são 

construídas e o Modelo Padrão é um ótimo exemplo disso. É uma teoria que vem sendo construída 

há décadas e essa construção vem sendo reforçada, melhorada, com a detecção de novas partículas 

como é o caso dos quarks e agora do bóson de Higgs. Mas essa construção não está terminada e 

nem vai terminar no sentido de explicar tudo e não ter nada mais acrescentar. Ao contrário, vai 

continuar com a possível detecção de novas partículas e interações, algumas em decorrência dessa 

gigantesca tarefa de buscar o bóson de Higgs durante quase cinquenta anos e outras ainda nem 

cogitadas. Por exemplo, foi publicado recentemente na revista Science (Vol.351, p. 1248, 18 de 

março de 2016) um artigo dizendo foram obtidos no LHC indícios de uma nova partícula fundamental 

e que milhares de físicos estão interessados na confirmação desses indícios porque seria como abrir 

uma janela para um novo mundo. Esse visão construtivista também traz ao aluno uma visão real de 

como a Física progride. 

 

• Trabalhar o bóson de Higgs em sala de aula, não só traz ao aluno uma teoria contemporânea em 

construção, o Modelo Padrão, mas também uma visão crítica indagadora: tem sentido chamar o 

bóson de Higgs de “partícula de Deus”? Afinal são 12, 17, 18 ou 61 partículas no total? Será que a 

partícula detectada no LHC em 2012 é mesmo o bóson de Higgs? Se for, será a última partícula da 

estrutura de matéria? Haveria apenas um bóson de Higgs ou seriam vários? Se as supermáquinas 

ficarem muito mais potentes, o que mais poderá ser detectado? O campo de Higgs seria um novo 

éter? Chegaremos à matéria escura? A energia escura? Estas e outras perguntas fazem parte da 

temática bóson de Higgs, mas talvez sejam ignoradas no ensino de Física em aulas sobre o bóson de 

Higgs. Na Física é importante duvidar, questionar, conjeturar, não aceitar resultados acriticamente. 

Todo o conhecimento físico resulta da busca de respostas a perguntas, como foi o caso de bóson de 
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Higgs. Mas no ensino da Física o foco fica nas respostas corretas que deverão ser reproduzidas nas 

provas. Nesse ensino, perguntar não é importante, saber respostas corretas sim. Mas perguntar está 

na essência do aprender, como diria Paulo Freire (1996). 

 

• Outro aspecto do assunto bóson de Higgs que poderia ser trabalhado ensino de Física é a parte 

financeira e tecnológica da pesquisa em Física. Isso de ficar “olhando a maçã cair” não existe. A 

pesquisa científica requer apoio financeiro ao desenvolvimento de máquinas e tecnologias como é 

caso do Cicloton, do Tevatron, do LHC e de outras supermáquinas que ainda virão. Mas o apoio 

financeiro não é apenas para supermáquinas. Qualquer laboratório de pesquisa requer recursos 

financeiros para o desenvolvimento de atividades que gerarão resultados de pesquisa e tecnologias. 

Porém, recursos financeiros estão associados a decisões políticas. Então, a Física, e a ciência em 

geral, tem também um lado político-financeiro. Esse é outra característica da construção das teorias 

físicas que é ignorada no ensino da Física. Ensina-se Física como se fosse tranquilo, normal, 

pesquisar, gerar resultados que por sua vez geram teorias. Não é assim, mas assim se ensina. 

 

  Estes comentários deixam claro que o ensino de Física não pode continuar baseado em 

respostas corretas, fórmulas e listas de problemas e que trabalhar, em sala de aula, tópicos como o 

do bóson de Higgs pode contribuir para mudar esse panorama. Uma mudança necessária e urgente 

porque o ensino de Física está perdendo, cada vez mais, espaço no currículo escolar. 

 

CONCLUINDO 
 

  Como foi dito no começo, este texto começaria com muitos exemplos sobre a divulgação do 

bóson de Higgs na mídia. Depois, abordaria a teoria das partículas elementares, o Modelo Padrão, 

incorporando o bóson de Higgs. A seguir, seria trabalhado o mecanismo de Higgs para explicar a 

massa das partículas. Finalizando, o assunto seria enfocado de uma perspectiva epistemológica 

relacionada ao ensino de Física. 

 

  Tudo isso foi feito e agora, a título de conclusão, é apresentado na Figura 2 outro mapa 

conceitual que busca diagramar conceitualmente todo o texto. No mapa da Figura 1 o foco esteve no 

Modelo Padrão. Este da Figura 2 esta centrado no bóson de Higgs com todas as implicações 

abordadas neste Texto de Apoio ao Professor de Física. 
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